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On kirjoitettu, että queerkirjailija ja gonzojournalisti Harald Olausen 
luo jotain uutta, joka ei ole vain kirjallisuutta vaan myös dokumentti 
yhdestä tavasta elää ja kirjoittaa.Queernovellitrilogian päätösosa 
O`Gay on tästä hyvä esimerkki ja taatusti erilaista homokirjallisuutta 
kuin vallalla oleva. Olausenin kiitelty flow-tyyli on tuttu jo hänen 
esikoisteoksestaan ”Egyptin prinssi ja muita homonovelleja” (Kulttuu-
riklubi 2012). Arvostelijat kehuivat sekä kirjan tyyliä että tapaa 
kuvata homoutta ja sen varjoisia kujia poikkeuksellisen kauniisti ja 
runollisesti. Erään arvostelijan mukaan Olausenin kirjojen näennäisen 
irstauden takaa piili kauneus ja viisaus. Toisen mielestä esikoiskirjan 
perusteella Olausenilla on paljon annettavaa taiteelle. Digivallila.co-
min kriitikko Eero K.V. Suorsa kirjoittaa tämän kirjan novelleissa 
korostuvan homojen arkielämän synkät sävyt:”Kohtaamme niin 
väkivallantekoja, alistamista ja nöyryyttämistä, rakkauden, ihastumi-
sen ja mustasukkaisuuden kuvauksia unohtamatta. Olausenin käsitte-
lyssä nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan näyttävät ihmiselämän 
sellaisena kuin se on. Päänovellissaan ”Tuleva viikonloppu” Olausen 
kuvaa mestarillisesti kaipausta ja nostalgiaa, unohtamatta terävän 
piikikästä homokulttuurin analyysiään. Seksikohtausten kuvaamises-
sa Olausenilla on oma, pettämätön tyylinsä. Ensimmäistä kertaa 
Olausenin maailmaan astuva pysähtyy näiden oivaltavien ja 
mukaansa tempaavien novellien äärellä.” Professori Timo Airaksinen 
kirjoittaa ”Seksi”- kirjassaan (Bazar 2021) Haraldin kirjoituksista: 
”Siinä se, Haraldin kattava esitys aiheesta, niin rehellinen ja oivalta-
va, ettei sellaista liene suomeksi juuri kirjoitettu. Krister Kilhman 

kyllä kirjoitti aiheesta etevästi 
kirjoissaan ja muisteloissaan. Tom 
of Finland piirsi ajatuksensa 
paperille, mutta Harald kertoo 
kaiken, myös monissa kaunokirjal-
lisissa teoksissaan." Kulttuuriklubi
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Tämä kirja on omistettu eräälle ”tuntemattomalle ko-
mistukselle”, pojalle – en vaan tiedä kenelle tai minkä 
nimiselle, vai pitäisikö sanoa miehelle, ainakin poi-
kamaiselle miehelle, jota en tunne enkä siis voi tietää 
edes sitä, minkä ikäinen tai niminen hän on. Tiedän 
vain, että hän on komea ja saa kullini kovaksi. Kaipaan 
vain häntä ja sitä hetkeä, kun tapasimme. Antakaa kun 
kerron miten homomaailmassa kaivataan ja rakaste-
taan. Tapasin tämän viehättävän, ehkä 3540vuotiaan 
poikamaisen miehen homoravintola Mann`s Streetin 
21vuotisjuhlien jonossa Mansin rappusissa helmikuun 
alussa 2019. Poika/mies oli viimeisiä päiviä Suomessa, 
sillä hän oli saanut jonkun ittyöpaikan Tanskasta, jon-
ne oli lähdössä silloisen (ehkä ei enää?) poikaystävänsä 
kanssa muutaman päivän päästä. Laulettiin yhdessä ka-
raokea ja suutelin leikillisesti sun peffaasi: muistatko? Ja 
haukuit mua seksistiseksi, kun olin ihan sikalääpällään 
suhun. Kuka nyt ei olis ollu. Sinunlaisiasi tapaa kerran 
kymmenessä vuodessa vain ohimennen sattumalta (vii-
meksi se oli vaarallisen hullunhauska mutta vaarallinen 
Jere samassa paikassa 13vuotta sitten). Ja sitten kaikki 
on ohitse ennen kuin mitään on edes alkanut ja ehdit 
sanoa kissaa tai koiraakaan…Siinä se oli. Homoelämän 
ikuinen ja jännittävä viehätys ja vaarallisuus samassa pa-
ketissa. Juuri näistä yritän kertoa tässä kirjassa.
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”Siinä se, Haraldin kattava esitys aiheesta, niin rehelli-
nen ja oivaltava, ettei sellaista liene suomeksi juuri kir-
joitettu. Krister Kilhman kyllä kirjoitti aiheesta etevästi 
kirjoissaan ja muisteloissaan. Tom of Finland piirsi aja-
tuksensa paperille, mutta Harald kertoo kaiken, myös 
monissa kaunokirjallisissa teoksissaan. Kiinnostavaa on 
tuo nuorten ja lastenkin välinen kiima, jota Harald kut-
suu vapaaksi ja leikilliseksi, siis viattomaksi. Lapsi on 
kuin onkin seksuaalinen olento, mutta ei autenttisesti ja 
itsenäisesti, vaan potentiaalisesti eli mahdollisesti silloin, 
kun olot herättävät uinuvat vietit. Harald tekee kyllä ai-
van selväksi, että vietti oli ja kiimaakin, mutta tuskin hi-
moa aikuiseen tapaan. Kun hän puhuu himosta, kuvaan 
tulevat aikuiset miehet, pedofiilit, jotka olivat enemmän 
tai vähemmän saalistajia yhteiskunnallisesta asemastaan 
riippumatta. Varakkailla on varaa maksaa, köyhemmät 
iskevät muita houkuttimia käyttäen. He himoitsevat, 
viaton ei himoitse, vaikka vietti olisi kovakin ja toimin-
ta varsin villiä. Haraldin kertomusta voisi verrata myös 
Willian Goldingin kirjaan Kärpästen herra (1954), jos-
sa esipuberteettiset pojat yrittävät elää yhdessä autiolla 
etelämeren saarella. Ei onnistu vaan väkivalta nousee 
pintaan ja katastrofi uhkaa ennen kuin aikuiset enkelit 
heidät pelastavat. Haraldin kuvaama yhteisö taas pysyy 
kasassa oman erityisen dynamiikkansa varassa.” 

Professori Timo Airaksinen tulevassa ”Himon ilo – 
ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudesta” (Bazar 2021).  
”kirjassaan
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Tämä kirja julkaistaan Turun kirjamessuilla 1.10.2020 
ja kuuluu osana professori Timo Airaksisen kolmivuo-
tiseen ”Suomalaiset arvot kriisissä tutkimus ja kirja-
projektia” (20182021). Kirja ja tutkimusprojektissa on 
aiemmin ilmestynyt professori Timo Airaksisen ”Mar-
kiisi de Saden elämä” (Kulttuuriklubi 2019  esipuhe 
Harald Olausen) sekä ”Jäähyväiset uskonnolle – hen-
kisyyden puolustus” (Bazar 2020); ilmestyy professori 
Timo Airaksisen ja dosentti Heta Gyllingin ”Suvait-
sevaisuus” (Arktinen Banaani 2020), professori Timo 
Airaksisen ”Hyvinvointivaltion hylkäämät” (Bazar 
2020), sekä ”Himon ilo – ajatuksia seksistä ja seksu-
aalisuudesta” (ilmestyy Bazar 2021). Kirjailija Harald 
Olausenin projektiin kuuluvia kirjoja ovat QUEERNo-
velliTRILOGIA: ”Homolulu” (Kulttuuriklubi 2018), 
”Päättyneitä tarinoita” (Kulttuuriklubi 2019) sekä O`-
Gay”(Kulttuuriklubi 2020).
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Kirjan mottona on Matka Intiaan ja Hotelli Firenzes-
säkirjojen tekijä E.M.Fosterin postuumisti julkaistussa 
Mauriceromaanissaan ilmaistu kuuma ydin vuodelta 
1914:”Sukkela työväenluokkainen nuori mies, joka 
osasi katsoa omaa etuaan oli jo ahtanut komean varta-
lonsa siniseen pukuun.” Maurice kuvasi englantilaista 
yläluokkalaista versiota Sokrateen ja kumppanien avoi-
mesti harrastamasta poikarakkaudesta ja mieshomou-
desta, josta olen kirjoittanut otsikolla ”Feminiinisyyttä 
palvovalle homoyhteisölle maskuliinisuus on paha” 
qx:fissä 14.10.2019 osoitteessa: https://www.qx.fi/kult-
tuuri/242078/feminiinisyyttapalvovallehomoyhteisolle-
maskuliinisuusonpaha/.
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Matkalippu 
Olausenin 
maailmaan

“Harald luo jotakin uutta, kirjallisuutta yhdestä tavasta elää ja kir-
joittaa. Ehkä kirjallisuuden pitäisi olla juuri tätä, miksi siis puhua 
antikirjallisuudesta? Vastaus on ilmeinen: kirjallisuus sellaisena kuin 
sen pitäisi olla, on antikirjallisuutta, joka taas merkitsee, että kirjal-
lisuus sellaisena kuin se on, on pilattua kirjallisuutta. Nyt on Harald 
ja hänen uusi metodinsa dokumenttina oman aikamme rappiosta ja 
luovan kulttuurin ikuisesta taistelusta maailmaa vastaan.”

- Professori Timo Airaksinen Harald Olausenin Päättyneitä ta-
rinoita IIqueernovellikokoelman”(Kulttuuriklubi 2019) esipuhees-
saan.
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Parahin lukija seuraavassa pääset lukemaan kehua ja suitsu-
tusta, joka on tässä tapauksessa erittäin, erittäin oikeutettua. 
Kerron sinulle aluksi, miten päädyin nyt käsillä olevan teok-
sen pariin. Queerkirjailija ja gonzojournalisti Harald Olausen 
ei jätä ketään kylmäksi. Näin uskallan väittää, vaikka totean 
jo heti alussa, etten ole mikään puolueeton kriitikko ja neut-
raalien arvoarvostelmien esittäjä milloinkaan kirjoittaessani 
kritiikkejä, enkä etenkään tässä tapauksessa.

Yleensä näin todetaan, kun luvassa on armotonta kritiik-
kiä kohteena olevasta teoksesta. Mutta tällä kertaa, parahin 
lukija, tilanne on aivan päinvastainen: allekirjoittanut on aina 
pitänyt Olausenin kirjoista, aina siitä asti, kun lähdin tutustu-
maan hänen ihmeelliseen kirjalliseen makroversumiinsa luet-
tuani hänen teoksensa Egyptin Prinssi ja muita homonovelleja 
(2012) ensimmäisen kerran.

Muistan, miten tartuin tähän teokseen turkulaisessa nyt-
temmin lopettaneessa kirjakaupassa vuosia sitten ja takakan-
nen luettuani ajattelin: ”Tämähän lupaa hyvää”. Selailin vielä 
muutaman ensimmäisen sivun, ja tein ostopäätöksen varsin 
nopeasti. Harkintaa ei tarvittu tuon pidempää, koska vainuni 
kertoi, että käsissä on jotain aivan ainutlaatuista, sellaista mitä 
ei Suomalaisesta kirjakaupasta löydä tai minkä arvosteluihin 
ei törmää missä tahansa maakuntalehdessä.

Kotiin saavuttuani keitin itselleni vahvaa savunhajuista 
lapsang souchong teetä ja pistin Chopinia soimaan, minkä 
jälkeen tartuin kirjaan. Kello oli hieman yli 15 iltapäivällä, ja 
seuraavan kerran nostaessani katseeni kirjasta kelloa vilkaisten 
oli puoliyö; toisin sanoen, koko ilta oli humahtanut kirjan 
parissa. Tämän massiivisen pehmeäkantisen järkäleen lukemi-
sen jälkeen olin suorastaan hengästynyt. Teoksen sivuilla olin 
kohdannut niin Tom of Finlandin kuin Hirveän Hospodarin 
ja valtavan joukon muita hahmoja niin vihan, rakkauden kuin 
raivon tunnelmissa.

Teos teki lisäksi sen, missä harva onnistuu: pehmeäkanti-
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nen tiiliskivi oli lisäksi onnistunut olemaan loistavan piste-
liästä homokulttuurin älyllisesteettistä kritiikkiä ilman, että 
tämä kritiikki olisi synnyttänyt päälle liimatun vaikutelman. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että samaa yhteiskuntakritiikin 
muotoa ovat yrittäneet niin William Faulkner Syvän Etelän 
kuvauksissaan, kuin Mario Vargas Llosa kuvatessaan Lati-
nalaisen Amerikan yhteiskunnallista epätasaarvoa. Kirjoitan 
auki myös edellisen virkkeen kätketyn vihjauksen: Olausen 
onnistuu sisällyttämään yhteiskuntakritiikissään, missä taas 
Faulkner ja Vargas Llosa eivät onnistuneet hyvistä yrityksistä 
huolimatta.

Egyptin prinssin luettuani, mielessäni pyöri joukko kysy-
myksiä: Miksi en ollut aiemmin kuullut Olausenista? Mistä 
tämä mies tulee tarinoineen, jotka ovat täynnä niin hienoja 
sofistikoituneita yksityiskohtia (Olausenin teosten kohdalla et 
voi välttyä viittauksilta filosofian historian merkkihenkilöihin 
ja näiden opetuksiin) kuin myös raakaa elinvoimaa (et voi 
myöskään välttyä Olausenin teosten kohdalla hyvin kuvatuilta 
ja ronskeilta seksikohtauksilta).

Tuosta pitäen olen seurannut Olausenin kirjoittelua suu-
rella mielenkiinnolla. Olausen taitaa ammattitoimittajana 
monet erilaiset tekstilajit tehtyään pitkän ja mittavan uran 
toimittajana ja tekstien parissa. Hän on valtaisan tuottelias ja 
laadukas kirjailija: tänä vuonna hän on kirjoittanut jo tämän 
kirjan lisäksi Norjalaisesseet, Querelleskandaalista Jokesapu-
rahalla reportaasin sekä yhdessä minun ja professori Timo 
Airaksisen kanssa Digivallila.com – sata ekaa tarinaakirjan. 
Lisäksi hän valokuvaa ja on tehnyt tänä vuonna mustavalko-
kuvakirjat Turusta ja Mikkelistä. 

Olausen kirjoittaa niin kritiikkejä, uutisia kuin artikkelei-
ta. Vaikka hänen repertoaarinsa on erittäin laaja, löytyy jo-
kaisesta hänen tekstistään määrätty ”olausenmaisuus”, ja kun 
tämän uniikin kosketuksen oppii tunnistamaan, niin mikään 
Olausenin kirjoittama ei jää lukijalle enää vieraaksi.
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Vuosien varrella olen toisinaan unohtanut Olausenin teks-
tit, mutta kuitenkin päätynyt niiden pariin yhä uudestaan ja 
uudestaan. Aina kun olen päätynyt Olausenin tekstien äärelle 
on mieleni vallannut lämmin tunne, kuin kohtaisi vanhan 
ystävänsä vuosien jälkeen: kas, taas olen tuon suomalaisen 
kirjallisuuden jalon, älyllisen riiviön äärellä.

Kun nyt katson vuosia taaksepäin, tuntuu siltä, että vaikka 
aika on kulunut, niin tästä huolimatta näen astumiseni Olau-
senin maailmaan äärimmäisen kirkkaana, aivan kuin kaikki 
aika tämän hetken ja Egyptin prinssin välillä olisi pudonnut 
menneisyyteen suuntautuvan katseeni tieltä kuin vaahteran 
lehdet syksyllä. 

Nyt, parahin lukija, käsissäsi olevassa teoksessa, O´Gay: III 
queernovellikokoelmassa olet saman hetken äärellä kuin minä 
vuosia sitten: edessäsi on astuminen Olausenin ihmeelliseen 
maailmaan, joka on ristiriitoja täynnä: Olausenin tarinoissa 
ei mikään ole mahdotonta, mutta samaan aikaan Olausenin 
henkilöhahmot törmäävät jatkuvasti oman elämänsä rajalli-
suuteen.

Tämä teos koostuu teksteistä, joissa Olausen kirjoittaa hy-
vin tuntemastaan homoseksuaalien maailman arkisista ilmi-
öistä, vihasta, rakkaudesta ja surusta, mutta kuitenkin arjen 
ylittävällä tavalla. Tätä epiikan alalajin harvinaista taitoa eivät 
kaikki kirjailijat todellakaan osaa, siis sitä, että äärimmäisen 
arkisista asioista, kuten juhannuksen vietosta Savossa tai ra-
kastajan tapaamisen odottamisesta kerrotaan siten, että tunnet 
lukevasi jotain äärimmäisen eeppistä. Eli toisin sanoen, Olau-
sen osaa nostaa arjen sen itsensä yläpuolelle.

Novelleissa korostuvat homojen arkielämän synkät sävyt; 
kohtaamme niin väkivallantekoja, alistamista ja nöyryyttämis-
tä, rakkauden, ihastumisen ja mustasukkaisuuden kuvauksia 
unohtamatta. Olausenin käsittelyssä nämä eivät sulje toisiaan 
pois, vaan näyttävät valokiilan lailla ihmiselämään paljastaen 
sen sellaisena kuin se on.
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Esimerkiksi Miss Putina kuvaa kauniisti kahden nuoren 
miehen, Mishan ja Pjotrin rakkaustarinaa, heidän yhteisiä 
haasteitaan ja vaikeuksien voittamista. Miss Putinaa lukiessa-
ni melkeinpä kuulen päässäni Elton Johnin Your Song kap-
paleen, niin kauniin romanttista tekstiä Olausen kirjoittaa. 
Kaunista rakkautta löydämme myös novellista Apostolinen 
rakkaus, jossa luettuaan isoisänsä kirjeet apostoli Paavalista 
päähenkilö tekee sovun itsensä kanssa ja on tämän myötä 
valmis rakkauteen.

Päänovellissaan Tuleva viikonloppu Olausen kuvaa mesta-
rillisesti kaipausta ja nostalgiaa, unohtamatta terävän piikikäs-
tä homokulttuurin analyysiään. Seksikohtausten kuvaamises-
sa Olausenilla on oma, pettämätön tyylinsä. Lukija, joka jo 
tuntee Olausenin tyyliin, hymyilee näitä novelleja lukiessaan, 
ja ensimmäistä kertaa Olausenin maailmaan astuva pysähtyy 
näiden oivaltavien ja mukaansa tempaavien novellien äärellä. 

Henkilöhahmot nousevat esiin tässäkin novellissa erittäin 
hyvän kuvauksen myötä. Pera ja Simo ovat omissa pintty-
neissä tavoissaan, jyrkissä nurkkakuntaisissa asenteissaan 
kuin massiivisia patsaita, jotka vain odottavat sortumistaan. 
Olausen kuvaa heidän hybriksensä niin elävästi, että lukija 
tempautuu tämän hybriksen seuraamiseen niin voimakkaasti, 
että unohtaa tarinan analysoimiseen, eikä huomaa miten tämä 
hybris lähestyy rajua, väistämätöntä loppuaan.

Tämä novelli on tarina homomiehenä elämisen raadolli-
suudesta, onnesta ja hulluudesta. Vaikka Olausen ei saarnaa, 
niin tarinassa on oma moraalinen opetuksensa: sen oppimi-
nen, ettei elämässä aina saa kaikkea haluamaansa, jo koskaan, 
on hirvittävän tärkeää, ja jos tätä ei opi, niin tämä opetus on 
aina edessä tavalla tai toisella ja yleensä katkeran makuisena.

Novellissa Kotiinpaluu Olausen käsittelee murhaa, ja mi-
ten tuo murha määrittelee novellin kertojan elämää pitkin 
ja poikin. Olausen kuvaa loistavasti ristiriitaa: päähenkilö on 
samanaikaisesti piruparka, jota sivustakatsojat säälivät ja kau-
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histelevat, mutta samanaikaisesti myös erittäin terävä ja älykäs 
olento, joka tiedostaa miten tuo murha on jättänyt häneen 
jälkensä. Kertoja navigoi maailmassa, jossa tuo tapahtuma on 
muovannut hänen elämistään ja olemistaan, muttei silti anna 
tämän rajoittaa itseään.

Olausen on vielä suuren yleisön löytämättä, vaikka hän on 
kirjoittanut kiiteltyjä yhteiskuntakriittisiä esseitä mm. Kohti 
korkeuksiaJumalaa lähellä: ortodoksiesseitä, jonka arvostelin 
viime vuonna Vapaaajattelijatlehteen, jonka toimitussihteeri 
muiden töiden ohella olen. Kirja oli mainio. Kirjan lukemisen 
jälkeen oli hyvällä tavalla uupunut olo. Olausenin vauhdissa 
pysyminen on kenties lukijalle työlästä, mutta sitäkään Olau-
senin kirjaa ei voinut olla lukematta yhdeltä istumalta. Essee-
kokoelmaan on laatinut esipuheen sama Helsingin yliopiston 
käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen. 
Ortodoksiesseiden esipuheessaan hän toteaa:

”Loppujen lopuksi Harald on kuin onkin myönteinen ajat-
telija, platonisti ja idealisti. Pitää tehdä oikeat kysymykset ja 
katsoa sitten, miten Harald vastaa. Jos mies vastaa huonosti, 
helvettiin hän sitä menoa joutaa. Jos vastaa hyvin, joku muu 
kuin Harald on menossa kuumaan paikkaan.”

Rikkaiden yksityiskohtien lisäksi Olausen viljelee kirjois-
saan myös rivouksia ja hävyttömyyksiä, mikä on varsin riskial-
tis keino, jolla on omat sudenkuoppansa. Olausen ei kuiten-
kaan putoa näihin sudenkuoppiin, vaan viljelee rivouksia ja 
hävyttömyyksiä tyylikkäästi ja oikeassa suhteessa. Kulturellit 
yksityiskohdat ja härskit sutkaukset täydentävät loistavasti 
toisiaan, mikä ei ole uutta taiteen kentällä: kuvataiteilijoiden 
parissa niin Gustave Moreaun kuin Hugo Simbergin maala-
uksiin mahtuivat niin enkelit kuin pirutkin. 

Parahin lukija, esipuheeni on lopuillaan. Jos nyt tämän 
luettuasi vielä pohdit, haluatko astua Olausenin maailmaan, 
niin kehotan sinua olemaan rohkea. Et tarvitse paljoa, et edes 
kupillista lapsang souchong teetä. Vain pieni määrä rohkeut-
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ta, ja sisäinen äänesi kysymään: uskallatko astua Olausenin 
maailmaan, ja tempautua Pjotrin, Mishan, Simon, Peran ja 
muiden kiinnostavien tyyppien matkaan? Uskallatko katsoa? 
Vastaan, ehdottaen seuraavaa: silloin kun tunnet että on kat-
sottava poispäin, niin päin vastoin, parahin lukija, silloin vasta 
sinun on katsottava.

Lukuiloja sinulle Olausenin ihmeellisen lukumaailman 
parissa toivottaen Pöytyällä Juhannuksen aikaan aikaan 
21.06.2020

Kriitikko Eero K.V. Suorsa
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Oliko se nyt liikaa 
vaadittu?

He ihastuivat silmänräpäyksessä intohimoisesti toisiinsa erään 
diskoillan jälkeen, eivätkä ehtineet edes tutustua toisiinsa 
kunnolla, kun riidat ja mustasukkaisuus alkoivat repiä heidän 
heiveröistä suhdettaan rikki, ja muutamat peruuttamattomat 
ilkeät sanat sattuivat hänen kultansa herkkään hipiään niin 
kovasti, että hämmentynyt nuorukainen otti eräänä päivänä 
hatkat, eikä suostunut enää edes puhumaan hänen kanssaan, 
saati sitten palaamaan yhteiseen kämppään, josta pojan veli 
kävi hakemassa hänen tavaransa. Kukaan hänen lähellään sil-
loin ollut ihminen ei voinut aavistaa millaista matalalentoa 
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hän silloin 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 
ihminen, jolla oli paljon ystäviä, ja koko ajan hänen ympäril-
lään tapahtui kaikenlaista jännää ja mielenkiintoista, 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 ulkopuolisil-
le yhdessä. Kiertää kaikki mahdolliset ystävien kissanristiäiset 
käsikädessä ja näyttää onnellisilta. Omistautua vain toisilleen. 
Oliko se nyt liikaa vaadittu? Hän mietti ja alkoi epäillä, että 
hänen omistamisenhalunsa ja mustasukkaisuutensa oli kaik-
keen 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.
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Kirje
Jani istui paikallisen oluträkälän nurkassa krapulassa juomassa 
ensimmäistä tuoppiaan pidellen kädessään kirjettä, jonka hän 
aikoi visusti lähettää Timolle heti kun oli hieman rauhoit-
tunut. Viime aikoina oli mennyt vähän liian lujaa ja elämä 
tuntui katoavan kuin tuhka tulleen eikä hän edes muistanut 
kaikkea, miten ja miksi. Kädet vapisivat hieman liikaa, kun 
hän maksoi oluttuoppinsa mutta se ei Jania eikä myyjää hai-
tannut. 

Kello oli yksi iltapäivällä ja Hertsikan tapaan se merkitsi 
täysiä kapakoita, sillä silloin alkoi kello neljään saakka kestänyt 
happyhour, jolloin ehti kittaamaan kurkkuunsa aimo annok-
set halpaa viinaa päiväkännien merkeissä. Hänen edessään ja 
takanaan kaljajonossa seisoi hiljaa samanlaisia yksinäisiä mie-
hiä kädet vapisten valmiina tarttumaan päivän ensimmäiseen 
tuoppiin. Muutaman kymmenen minuutin ja muutaman 
tuopin jälkeen vielä hetki sitten hiljainen oluträkälä muuttui 
mölyisäksi Baabelin eteiskartanoksi mutta Jani pysyi hiljaa 
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yksin nurkassaan pidellen vapisevissa käsissään kirjettä.
Jani oli epätoivoinen. Hän ei tiennyt tekisikö oikein, jos 

kirjoittaisi kirjeen vai jättäisi kirjoittamatta. Niin paljon jäi 
sanomatta mutta myös niin paljon oli sanottu ja ymmärretty 
väärin. kaikki oli mennyt vikaan jo heti alussa, vaikka heidän 
välillään kipinöi. Jani tunsi vetoa Timoon mutta ei jollain 
tasolla pitänyt hänestä. Jokin Timossa mätti. Hän oli vilkas ja 
suulas mutta samalla epävarma ja manipuloiva, ehkä hieman 
vaarallinenkin Jani mietti. 

Jani ei oikein tiennyt oliko hän lintu vai kala. Ensimmäisen 
kerran he tapasivat koodi.netissä eräänä yönä innostuneena 
siitä, että asuivat molemmat Hertsikassa samalla kadulla, tosin 
sen äärimmäisissä päissä muutaman kilometrin päässä toisis-
taan. Tai eivät tavanneet varsinaisesti. Juttelivat ja vaihtoivat 
kuvia mutta koska kello oli jo paljon ja aamu oli sarastamassa, 
he päättivät tavata seuraavana päivänä, mikä sattui sopivasti 
olemaan perjantai, läheisessä räkälässä.

Joskus kauan sitten kun ravintola oli 1960luvun alussa 
uuteen lähiöön perustettu, siellä sen ajan tapaan oli valkoi-
set pöytäliinat, ovella portsari virkapukuineen ja tarjoilijoita 
hienoissa mustavalkovaatteissaan tarjoilemassa vadeilta pää-
ruokaa. Ravintolasali oli kuin prinsessa Ruususen elokuvis-
ta täynnä pehmeää pitsiä ja samettia sekä kauniita klassisia 
huonekaluja. Keskellä ravintosalia oli pieni orkesterimonttu 
sekä parkettilattia tanssi varten. Joka ilta kello 18.00 orkesteri 
aloitti soittamisen. Kello kaksikymmentä mukaan tuli solisti, 
joka vaihtui tunnin jälkeen toiseen ja kolmannen kolmanteen. 

Paitsi niinä viikonloppuiltoina, kun paikalle oli saatu sen 
ajan kovimpia tähtiä laulamaan kuten Laila Kinnunen, An-
nikki Tähti, Brita Koivunen, Carola, Olavi Virta ja muista 
vähemmän tunnettuja mutta suosittuja ja ravintolan aina tu-
paten täyteen vetäviä iskelmätähtiä. Menyyt oli suunnitellut 
myöhemmin televisiokokkina tunnetuksi tullut Jorma Vana-
mo, jonka maan silloin vielä ainoassa ravintolakoulu Perhossa 
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keittiötaidon opettajana työskennellyt vaimo oli tehnyt oppi-
laidensa kanssa. 

Kun Jani katseli ympärilleen kuusikymmentä vuotta perus-
tamisen jälkeen. Mitähän paikan alkuperäinen omistaja olisi 
tuuminut siitä, että keskioluen vapautuksen jälkeen paikka 
muuttui ensin tikkapubiksi ja seuraavaksi alaluokan nahiste-
lupaikaksi ennen nykyistä olomuotoon, mikä sekään ei ollut 
mieltä ylentävää? Viereisessä pöydässä istui suunnilleen hänen 
ikäisensä mies, jonka vasen puoli kasvoista roikkui halvauksen 
jälkeen ikävällä tavalla. Kun mies yritti juoda tuopista olutta, 
halvaantuneen puolen turvonnut huuli antoi tunnottomana 
periksi ja olutta valui hänen rinnuksilleen. 

Siitä Jani päätteli halvauksen tapahtuneen vasta hiljattain – 
ehkä vasta muutama päivä sitten ja tyyppi oli tänään karannut 
sairaalasta hakemaan ryyppäämisestä lohtua malalle kohta-
lolleen, sillä muuten juopon näköinen mies olisi jo keksinyt 
keinot millä välttää oluthävikkiä yrittämällä kaataa olutta hal-
vaantuneen posken puoleisesta huulesta. Mies ei huomannut 
häntä yrittäessään löytää parhaan tavan ryystää oluensa. Lo-
pulta mies otti taskustaan alistuneen näköisenä pillin ja alkoi 
imeä oluttuopin sisältöä kovaäänisesti ryystäen samalla, kun 
Jani avasi kirjeen ja alkoi tuijottaa sen tyhjää sisältöä.

Jani ei saanut irti katsettaan tyhjästä paperista mutta ei 
kyennyt tekemään mitään muuta järjellistä, kuten vaikka 
kirjoittaa siihen jotain. Hän vain istui tuijottamassa samalla, 
kun tunsi nenässään oluträkälän keittiöstä tulvahtaneen gril-
latun kanan tuoksun. Paikka, jota kutsuttiin Helevetiksi, oli 
yhdistetty alemman hintaluokan olutjuottola rapakuntoisille 
pitkäaikaisjuopoille ja nepalilainen ravintola, josta sai halpoja 
perusannoksia, kanaa, kalaa, jauhelihapihvejä ranskalaisilla ja 
riisillä nepalilaisen ruuan lisäksi. 

Jani oli joskus syönyt koko listan käsittävän 15. ruokalajin 
alusta loppuun kahden viikon aikana joka päivä eri ruokalajia 
kokeillen ja tullut siihen tulokseen, että jos ryyppäsi samalla 
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joka päivä ja aikoi jotenkuten pysyä kunnossa, Palik Paniir – 
pinaattimuhennosta vuohenjuustolla, riisiä, salaatti ja punasi-
pulia sekä palan painikkeeksi naanleipää, olivat ehdoton juttu, 
jotta maha ei palaisi ja jaksaisi juoda kaljaa turvallisin mielin.

Oluträkälällä oli oikea nimikin, mutta sitä kukaan ei muis-
tanut, sillä oven yläpuolella ollut neonvalomainos oli vaihtu-
nut niin usein, ettei kukaan enää jaksanut kiinnittää huomio-
ta siihen, mitä siellä luki. Paikka oli saanut aikojen saatossa 
kammottavan nimensä Helvetti siitä, kun paikassa myytiin 
kovia huumeita ja siellä majaili hampaisiin saakka aseistanut 
moottoripyöräjengi, joka nahisteli kilpailevan jengin kanssa 
ja aiheutti ympäristössä pelkoa ja kauhistusta tempuillaan. 

Eräänä päivänä kapakan silloinen omistaja löydettiin luo-
deilla lävistettynä kapakan roskiksesta takapihalta ja koko 
paikka suljettiin muutamaksi kuukaudeksi ja moottoripyö-
räjengi häädettiin paikasta. Nykyisin kapakkaa pitävät pienet 
bengalimiehet näyttivät, silloin harvoin kuin hymyilivät val-
koisilla hampaillaan tummien naamojensa keskeltä, enemmän 
pelottavilta viidakon tiikereiltä Mustanaamion maasta, kuin 
hertsikkalaisen lähiön halvan räkälän omistajilta. Vakiojuo-
poille oli kuitenkin yksi hailee kuka kapakan omisti vaikka 
lauta kiinalaisia kaninkasvattajia, joilla kasvoi päässä tukan 
sijasta sammalta, kunhan olutta sai päiväsaikaan halvalla.

Kun joku vajosi niin alas ihmisyyden liukkailla rapuilla, 
ettei enää välittänyt, vaikka häntä kohdeltaisiin huonommin 
kuin roskapussi, tie tähän paikkaan oli auennut eikä sieltä 
ollut enää paluuta normaaliin elämään tai tavallisten ihmis-
ten seuraan. Oluträkälästä teki nimensä mukaisen helvetin 
ikkunoista sisälle siivilöityvä hautamainen valo, mikä muutti 
kaiken sisällä sumeaksi ja epäselväksi niin, että oli sama, oliko 
kännissä ja millaisessa vai selvinpäin, sillä ei ollut väliä sillä 
tunnelma sisällä kapakassa oli toivoton, sekava ja masentunut 
ikään kuin olisi ollut Danten kuvailemassa helvetissä kärsi-
mässä pahoista teoistaan toisten samanlaisten ilkimysten ja 
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turhimusten joukossa vailla pelastuksen toivoa.
Kun Jani ensimmäistä kertaa näki Timon, hän säikähti. 

Kuva, jonka Timo oli hänelle lähettänyt ei vastannut alkuun-
kaan sitä ihmistä, minkä hän edessään näki. Kuvassa Timo oli 
ollut innosta puhkuvan urheilijanuorukaisen näköinen mut-
ta hänen edessään seisoi keskiikäinen ja hieman plösö mies 
sumeine silmineen. ja jos oikein tarkkaan tiirasi, huomasi 
hänessä jotain yhteneväisyyksiä kuvan kanssa. Pettymykses-
tä toivuttuaan Jani ymmärsi, ettei heidän suhteestaan voinut 
tulla mitään. Ei hän mitään teiniprinssiä ollut metsästämäs-
sä, mutta ei myöskään alkoholisoinutta amispoikaa, joka oli 
antanut periksi ja hukuttanut itsesyytökset viinaan ja penk-
kiurheiluun.

Mutta Timo ei ollutkaan sitä miltä näytti. Hän kertoi ta-
rinansa kiihkottomasti ilman syyttävän sormen osoittamista 
kehenkään. Asiat vain menivät kuten menivät. Timo oli ollut 
nuori urheilijalupaus pienellä paikkakunnalla ja häneen oli 
ladattu paljon odotuksia. Menestyminen oli verissä, olihan 
hänen valmentajaisänsä olympiapronssia keihäänheitossa kak-
sikymmentä vuotta aiemmin heittänyt koko kansan suosikki, 
joka oli kouluttanut pojastaan pienestä lähtien voittajaa. 

Alle kaksikymppisenä Timo oli ollut jo Suomen mestari 
mutta sitten kaikki meni pieleen. Timo joutui autoonnetto-
muuteen, jossa kuoli hänen pelkääjän paikalla ollut siskonsa. 
Asiaa pahensi se, että hän oli lainannut isänsä autoa ilman 
lupaa ja ajoi autoa pienessä kännissä. Polisi puhallutti 1.8 pro-
millea veressä ja Jani sai rattijuopumustuomion 1 vuotta lisäk-
si kahden vuoden tuomion kuolemantuottamuksesta. Vanki-
lassa Timo oli alkanut käyttää huumeita ja joutunut vankilan 
machopomon yksityiseksi panopuuksi vastoin tahtoaan.

Timosta oli tullut perheensä hylkäämä ja huonon julkisuu-
den vainoama hylkiö vasten tahtoaan. Hän yritti pitää ihmi-
syyden rippeitä yllä mutta se oli vaikeaa suljetussa vankilassa 
ilman tukea ja kunnon seuraa. Hän pyrki huumeettomaan 



24

yksikköön eristyksiin mutta machopomo, joka piti häntä 
panopuunaan, hakkasi hänet ensin tajuttomaksi ja sitten kun 
Timo oli vankilan sairaalaosastolla, uudelleen erään vasikkan-
sa avulla. Timo oli puun ja kuoren välissä ja palasi takaisin 
vankilaan omaan selliinsä hautoen kostoa mielessään. Eräänä 
yönä, kun vankilan machopomo tuli taas yölliselle vierailul-
le, Timo iski ruokalasta varastamansa haarukan hänen kurk-
kuunsa. Machopomo ei kuollut mutta läheltä piti. 

Asiasta nousi iso mekkala iltapäivälehdissä, olihan Timo 
entinen urheilijalupaus ja olympiasankarin poika, joka oli va-
rastanut kännissä isänsä auton ja tappanut sillä siskonsa aja-
essaan päin puuta. Timo siirrettiin takaisin eristyksiin, missä 
hän alkoi opiskella. Ensin vuodessa ylioppilaaksi ja sitten in-
sinööriksi. Muutaman vuoden päästä hänet siirrettiin avovan-
kilaan harjoittelemaan myöhemmin tapahtuvaa vapautumis-
taan. Kun Timo vapautui, hänellä oli suuret odotukset mutta 
hän joutui pettymään ja alkoi juopotella kokopäivätoimisesti. 
Hänen perheensä ei halunnut olla missään tekemisissä hänen 
kanssaan eikä vankilassa erityksissä tenttimällä insinöörin pa-
perit töitä ollut tarjolla. 

Jani ja Timo ystävystyivät. Tarinat olivat tehneet vaiku-
tuksen Janiin, joka koki syyllisyyttä siitä, ettei tuntenut vetoa 
Timoon. Kohteliaisuuttaan hän vaikutti asian olevan toisin ja 
antoi Timon ymmärtää pitävänsä tästä ja miettivänsä vakavas-
ti seuraavan askeleen ottamista. He tapailivat toisiaan kerran 
viikossa aina samassa räkälässä. Pelasivat pelejä ja lauloivat 
karaokea yhdessä. Eräänä iltana he tanssivat kiinni toisissaan 
ja yhtäkkiä Jani tunsi Timon jäykistyneen kullin hankaavan 
itseään vasten. 

Jani kokeili Timon isoa kullia ja kiihottui sen verran, ettei 
Timolla ollut vaikeuksia ylipuhua Jani ottamaan hänet mu-
kaansa asuntoonsa seuraavaksi yöksi, mikä oli tietenkin suuri 
virhe. Aamulla kun Jani heräsi pää kipeänä yöllä Timolta saa-
mastaan tällistä päähän ja viimeiseen paukkuun tiputetuista 
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tyrmäystipoista suu teipattuna ja alastomana sidottuna ikku-
nan alla oleviin lämpöpattereihin ja näki Timon varastaneen 
kaiken arvokkaan, mitä hänellä oli, Jani puhkesi itkuun.

Myöhemmin poliisi näytti Janille Timon kuvaa ja kysyi, 
oliko kyseessä hän? Jani nyökkäsi ja kuuli kauhukseen Ti-
mon olevan kuuluisa homosarjamurhaaja, joka oli istumassa 
kolmesta homomurhasta mutta karannut. Poliisi ihmetteli 
miksi hän ei ollut tappanut Jania. Timo saatiin myöhemmin 
kiinni ja passitettiin takaisin Sörnäisten vankilaan istumaan 
elinkautistuomiotaan eristysselliin mutta karkasi taas. Jokin 
silti Timossa viehätti Jania. 

Hän kiihottui muistellessaan, miten he olivat suudelleet ja 
panneet ennen kuin Janin vintti oli lopullisesti sumentunut. 
Jani muisti, miten Timo oli katsonut vetisin silmin hänen 
silmiinsä ja kuiskinut hänen korviinsa pitävänsä tästä. Jani 
oli tuntenut Timon vahvoilla käsivarsilla itsensä onnelliseksi 
ja turvalliseksi ehkä ensimmäisen kerran omassa surkeassa ja 
yksinäisessä elämässään.

Jani haki tosien tuopin vapisevin käsin ja oli epätoivoinen. 
Hän ei tiennyt tekisikö oikein, jos kirjoittaisi kirjeen vai jät-
täisi kirjoittamatta. Hän oli kahden vaiheilla ja katsoi. Niin 
paljon jäi sanomatta mutta myös niin paljon oli sanottu ja 
ymmärretty väärin. Jani aukaisi kirjeen uudelleen ja otti esille 
sieltä tyhjän paperin. 

Hän istui tuntitolkulla eteensä lasittunein silmin katsoen. 
Nousi sitten ylös ja unohti kirjeen pöytään. Silloin viereisessä 
pöydässä istunut mies nappasi itselleen kirjeen, ennen kuin 
palasi paikoilleen ja laittoi kirjeen povitaskuunsa ympärilleen 
pälyillen, ettei vain kukaan olisi kiinnittänyt häneen ja hänen 
tekemisiinsä liikoja huomioita. 

Hän oli hyvillään. Jani ei ollut tunnistanut häntä. Hän 
halusi pitää Janin mielessä itsestään kuvan komeana ja kii-
hottavana vankilakundiTimona, eikä sellaisena hylkiönä ja 
jätekasana, joka hänestä oli nykyisin tullut.



26

Menetetty 
mahdollisuus

Aapeli ei lakannut inhoamasta miestä edes eräässä Kiuruvedel-
lä sijanneessa vanhainkodissa, jossa he joutuivat vierekkäisiin 
huoneisiin. Kerran mies oli erehtynyt väärästä huoneesta, ja 
mennyt kävelylenkkinsä jälkeen nukkumaan hänen sänkyyn-
sä. Hän löi kävelykepillään miestä niin rajusti, että tämä alkoi 
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vuotaa verta ja ulvoa. Siitä lähtien Aapeli varoi edes katso-
masta häntä, jos sattui tulemaan käytävällä vastaan. Kaikki 
alkoi tasan viisikymmentä vuotta sitten, jolloin homot oli-
vat kortilla eikä niitä riittänyt jokaiselle halukkaalle. Ei ollut 
tapaamispaikkoja, kontaktiilmoituksia, elokuvateattereita, 
nettiä, puhelimia tai puistoja, ravintoloista nyt puhumatta-
kaan. Jos joku tapasi jonkun ja siitä syntyi jotain, se oli usein 
koko elämänajan kestävä salainen rakkaussuhde ja se pidettiin 
visusti muiden samanlaisten, kateellisten ja ilkeämielisyyksiä 
levittävien katseilta piilossa. Virallisesti heitä ei ollut olemas-
sakaan. Kukaan ei heistä puhunut. Joskus työpaikoilla kuuli 
puhuttavan miten se ja se oli uimarannalla kyttäillyt suihkussa 
nuoria poikia. Tai miten puistossa oli muutamana yönä pe-
räkkäin nähty runkkari, joka ei suinkaan ollut naisten perään. 
Joskus pikkukaupunkiin tuli kiertäviä näyttelijäseurueita tai 
tivoleita ja sirkuksia, joiden tiedettiin keräävän joukkoihinsa 
levottomia ja kuumia seikkailijapersoonia, ja aikakautensa 
eroottisesti latautuneimpia miehiä, joille maistui hyvin myös 
kielletty poikarakkaus. Siitä oli pitkä aika, kun kaikki oli ta-
pahtunut kerran Aapelin ollessa uimassa eräänä kuumana ke-
säyönä töiden jälkeen mattorannassa. Sinne tuli herraskaiselta 
näyttävä kaunis nuorukainen, joka riisui kaikki vaatteensa, ja 
pulahti vilpoiseen veteen ilkosen alastomana muna puolijäyk-
känä. Aapelillakin alkoi seistä. Kun hän nousi vedestä samaan 
aikaan nuorukaisen kanssa, heidän katseensa kohtasivat, ja 
molemmat tuijottivat kiinnostuneina toistensa jäykistyneitä 
elimiä. He runkkasivat puun takana pikaisesti toisiaan ja lähti-
vät paikalta mitään toisilleen sanomatta. Sama toistui monena 
iltana peräkkäin. Lopulta Aapeli uskalsi kysyä nuorukaisen 
nimeä, ja he sopivat tapaamisen erääksi päiväksi kahvilaan. 
Kun hän saapui hieman myöhässä, hän huomasi pöydässä 
istuvan jo miehen, joka elehti voimakkaasti, nauroi ja hyväili 
aina silloin tällöin nuorukaisen päätä merkiksi lämpimästä 
tuttavallisuudestaan.
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Eräs mahdollinen 
konfliktiteoria

Teemun mielestä konfliktit, siis ristiriidat ja taistelu ovat aina 
kanssamme aikojen loppuun saakka. Hänen mielestään ei 
kannattanut puhua mistään ihannetilasta ja ideaalista, jossa 
kaikki ristiriidat voitettiin ja elettiin loppuelämä kiltteinä ja 
hyvinä. Globaali etiikka ei ollut yhtään mahdollisempaa kuin 
kahden ihmisen välillä automaattisesti vallitseva hyvä tahto, 
sillä sitä ei ollut, kuten ei myöskään yksi yhteinen suuri tarina, 
onnelliset loput ja kaikkia miellyttävät tapahtumien kulut  siis 
kaikkien ihmisten yhteinen arvopohja ja aidosti hyväksytty 
käytännöllinen normisto. Ihmiset kiistelevät, eivätkä lopul-
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takaan pääse yksimielisyyteen onneksi, ihan kuten Teemu ja 
Jussikin, tuo ikuinen taistelupari ihan kaikessa mikä heitä 
sekä yhdessä että erikseen kosketti tehden heidän elämästään 
yhden mahdollisen konfliktiteorian selitysmallin ilman sen 
kummempia hurraahuutoja ja ylistyksiä. Jussi painosti ja pa-
kotti Teemua elämään hänen ehtojensa mukaan hänen halua-
maansa elämää. Teemu oli ollut ennen lomaa Helsingin yli-
opiston käytännöllisen filosofian professori Timo Airaksisen 
luennoilla ns. patologien vuotuisilla ”ruumispäivillä”. Teemu 
oli ällistynyt, sillä yhtäkkiä Airaksinen otti aiheesta esimerk-
kitapauksen ihan kuin häntä varten tilauksesta:

”P kohtaa U:n pankkiautomaatilla ja vaatii U:ta antamaan 
hänelle PINkoodin, tai muuten hän ampuu P:tä polveen. 
Mitä U:n pitäisi tehdä. Psykologian valossa tiedämme vallan 
hyvin mitä tapahtuu: U pelästyy ja myöntyy. Tätä sanomme 
irrationaaliseksi reaktioksi, koska pelko sivuuttaa ajattelun ja 
järjen käytön. U saattaa sanoa itselleen: kunhan annan koo-
din, hän päästää minut menemään. Tämä on irrationaalista 
toisestakin syystä: U:lla ei ole perustelua tällä ajatukselle; se 
on vain toiveajattelua – näin kai yleensä tapahtuu, miksi siis 
ei nytkin. Ajatellaan asiaa systemaattisesti. Oletetaan, että P 
on rationaalinen päätöksentekijä, joka pyrkii pohtimaan tilan-
netta ja maksimoimaan tilanteesta itselleen koituvan hyödyn. 
Jos U kieltäytyy, mitä P tekee? Hän ei tee mitään, vaan pois-
tuu paikalta niine hyvineen, miksi? P toteaa, että ampuminen 
on nyt turha kustannus, siis kun ampuu, tulee kustannuksia, 
kuten pahoinpitelysyyte, ikävä fiilis ja tarve auttaa U:ta. Mitä 
nämä kustannukset ovat, ei kuitenkaan ole olennaista, tärkeää 
on vain kustannusten syntyminen. Oletan, että kaikesta toi-
minnasta aiheutuu toimijalle kustannuksia, jotka nyt siis ovat 
muuttuneet turhiksi. Nyt P toteaa epäonnistuneensa. U on 
rationaalinen pelaaja, joka tietää, että P ei ammu, vaikka ei 
saakaan rahoja. P:llä ei ole mitään syytä ampua ja ainakin yksi 
hyvä syy olla ampumatta. Entä jos P on irrationaalinen toimi-
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ja, mitä siitä seuraa? U:n päätös on edelleen sama: en suostu 
antamaan PINkoodia. Irrationaalinen toimijan päätöksiä ei 
pysty ennustamaan, koska hän ei ajattele, noudattaa tuntei-
taan, eikä välitä kustannuksista, olivatpa ne kuinka turhia ta-
hansa. Mitä U:n pitäisi ajatella, kun oletamme hänet edelleen 
rationaaliseksi pelaajaksi tässä pakottamispelissämme? U ei 
anna periksi ja suostu. Hän ajattelee näin: Minulla on kaksi 
mahdollisuutta, luovutan PINkoodin tai olen luovuttamatta 
sitä. Jos en luovuta sitä, hän joko ampuu tai ei ammu – en 
osaa ennakoida irrationaalisen toimijan reaktiota. Jos hän 
ampuu, rahat säilyvät ja kroppa menee rikki, joka sinänsä on 
valitettavaa ja merkitsee isoa menetystä. Mutta ehkä hän ei 
ammu, joten rahat säilyvät. Jos taas luovutan koodin, P saattaa 
silti ampua, joka merkitsee maksimaalista menetystä, menee 
sekä rahat että terveys. Tämä on katastrofaalinen vaihtoehto, 
jota pitää välttää viimeiseen asti ja kaikin mahdollisin keinoin. 
Siis en anna PINkoodia, joka takaa sen, etten kohtaa pahinta 
mahdollista vaihtoehtoa. Tämän ratkaisun takana on siis ym-
märrys siitä, että irrationaalinen P saattaa ampua, vaikka sai 
rahat, siis sen jälkeen, kun PINkoodi on jo hallussa.” 

Airaksisen sanat jäivät soimaan jostain kumman syystä 
Teemun päähän ihan kuin hän olisi vasta niitä kuunnelles-
saan, miten Airaksinen lyttäsi tekopyhyyden konsensuksen 
nimissä kumoamalla ensin yleisen harhaluulon väittelyistä ja 
debateista viittaamassa kiistelyyn, jossa vastustajalle annetaan 
sille kuuluva arvo. Airaksinen oli sanonut. Joopa joo, voi sen 
noinkin ajatella, mutta silloin olet kyllä konsensusteoreetik-
ko valepuvussa. Kiistat olisivat vain kiistoja, joista pystymme 
pääsemään yli, kunhan vain ponnistelemme konsensuksen 
saavuttamiseksi ja osaamme siihen tarvittavat tekniikat. Mutta 
kun vastustajalle ei anneta hänelle kuuluvaa arvoa. Konflik-
titeoreetikko sanoo: ristiriidoista ei pääse yli, vaikka niiden 
kansa joskus pystytään elämään. Miten se oli tavallisessa elä-
mässä? Teemu mietti omalta kohdaltaan, kun joutui elämään 
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koko ajan vihamielisen ihmisen halveksivan katseen alla ja 
teki mitä teki, teki aina väärin ja sai siitä kuulla alinomaa niin, 
että teki mieli tapaa toinen. Jos Teemu olisi kehdannut, hän 
olisi kysynyt tätä Airaksiselta luennon jälkeen, mutta Airak-
sista pommittivat kysymyksillään nuoret opiskelijat niin, ettei 
Teemu ehtinyt kysyä mitään. Ehkä joskus toiste hän mietti 
ja kiirehti kotiin pakkaamaan seuraavavana päivänä alkavaa 
lomamatkaa varten.

”Ajatellaan asiaa systemaattisesti. Oletetaan, että P on ra-
tionaalinen päätöksentekijä, joka pyrkii pohtimaan tilannetta 
ja maksimoimaan tilanteesta itselleen koituvan hyödyn. Jos 
U kieltäytyy, mitä P tekee? Hän ei tee mitään, vaan poistuu 
paikalta niine hyvineen, miksi? P toteaa, että ampuminen on 
nyt turha kustannus, siis kun ampuu, tulee kustannuksia, ku-
ten pahoinpitelysyyte, ikävä fiilis ja tarve auttaa U:ta. Mitä 
nämä kustannukset ovat, ei kuitenkaan ole olennaista, tär-
keää on vain kustannusten syntyminen. Oletan, että kaikesta 
toiminnasta aiheutuu toimijalle kustannuksia, jotka nyt siis 
ovat muuttuneet turhiksi. Ohje: ei saa mennä liian syvälle 
esimerkin erityispiirteisiin; toisaalta pitää pysyä esimerkin an-
tamissa yleisissä rajoissa; nämä ovat kaksi tällaisen filosofisen 
pelin yleistä sääntöä. Nyt P toteaa epäonnistuneensa. U on 
rationaalinen pelaaja, joka tietää, että P ei ammu, vaikka ei 
saakaan rahoja. P:llä ei ole mitään syytä ampua ja ainakin yksi 
hyvä syy olla ampumatta.”

Oliko muuta? Jussi kysyi ja katsoi Teemua tuimasti silmiin 
ja Teemu oli huomaavinaan Jussin olemuksessa sekä uhkaa 
että ivaa. Teemu ei käsittänyt mistä oli taas kysymys. Mitä 
muuta, hän ärähti närkästyneenä samalla kuitenkin tuntien 
pistoksen sydämessään, jos hän oli sittenkin unohtanut jotain 
kovassa hässäkässä. Se olisi niin sinun tapaistasi Jussi sanoi 
ivallisesti. Mutta en usko unohtaneeni mitään. Ota lista tas-
kustasi ja tarkista vielä kerran. Vielä kerran, johon se oli käyty 
kotona läpi moneen kertaan. Miksi? Nyt Jussia alkoi jo ottaa 
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pannuun ja pään vannetta kiristää vaikka oli vasta aikaisen aa-
mun seitsemäs hetki. Aina sama juttu. Ota iisisti äläkä hössö-
tä, hän sanoi edessään naama jäykkänä kiristelevälle Teemulle. 
Ettei unohdu mitään tärkeää mutta se olisi nyt myöhäistä 
Jussi tiesi voitonvarmana hyräillen Leonard Cohenin Every-
body knowskappaletta kuin alleviivatakseen Jussin surkeuden 
asiaan kuin asiaan muiden silmissä. Teemu halusi vain pilata 
hänen päivänsä muistuttamalla hänen huolimattomuudes-
taan. Ja mitä tärkeää nyt olisi voinut muka unohtua laukusta, 
joka oli täynnä jonninjoutavia kesätamineita, aurinkorasvoja, 
dekkareita ja muuta yhtä halpaa lomatavaraa, jota saisi heidän 
lomakohteessaan Espanjan Aurinkorannikon Fuengirolassa 
kymmenenosan hinnalla siitä – tai ainakin halvemmalla riip-
puen siitä ostiko Lidlistä vai Prismasta tai kuten he bonuksia 
keräävinä kantaasiakkaina Stockalta, mitä he olivat maksaneet 
tavaroista Suomessa saadakseen laukkunsa täyteen.

”Entä jos P on irrationaalinen toimija, mitä siitä seuraa? 
U:n päätös on edelleen sama: en suostu antamaan PINkoo-
dia. Irrationaalinen toimijan päätöksiä ei pysty ennustamaan, 
koska hän ei ajattele, noudattaa tunteitaan, eikä välitä kus-
tannuksista, olivatpa ne kuinka turhia tahansa. Mitä U:n 
pitäisi ajatella, kun oletamme hänet edelleen rationaaliseksi 
pelaajaksi tässä pakottamispelissämme? U ei anna periksi ja 
suostu. Hän ajattelee näin: Minulla on kaksi mahdollisuutta, 
luovutan PINkoodin tai olen luovuttamatta sitä. Jos en luovu-
ta sitä, hän joko ampuu tai ei ammu – en osaa ennakoida irra-
tionaalisen toimijan reaktiota. Jos hän ampuu, rahat säilyvät ja 
kroppa menee rikki, joka sinänsä on valitettavaa ja merkitsee 
isoa menetystä. Mutta ehkä hän ei aamu, joten rahat säilyvät. 
Jos taas luovutan koodin, P saattaa silti ampua, joka merkitsee 
maksimaalista menetystä, menee sekä rahat että terveys.”

Teemu olisi tehnyt mitä tahansa miellyttääkseen Jussia 
ja tekikin. Hän oli edellisellä viikolla Jussilta salaa käynyt 
Stockalla ostamassa matkaa varten uudet tyylikkäät vetimet. 
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Vaalea villakangaspuku oli Armanin viimeisintä huutoa ja 
puku oli niin hyvin leikattu ja niin hienosta puuvillasta, ettei 
se jäänyt keneltäkään huomaamatta. Kengät olivat italialaisen 
Pradan huippumerkit. Pari maksoi 1500 euroa mutta joka 
ikinen kenkien sentti oli sen arvoinen. Jo lesti oli italiaiseen 
tapaan poikkeuksellisen siro ja viehättävä. Kun kengillä käveli, 
niistä ei kuulunut muille kengille tavallista alistunutta huoka-
usta raskaan pakkopullan syömisestä, vaan siroa siritystä ihan 
kuin kengillä olisi kävelty ikuisen kesän polkuja pitkin aurin-
koisessa säässä vailla huolen häivää kohti valkoista tsehovilais-
ta huvilaa juomaan kevyttä valkoviinillä terästettyä boolia ja 
syömään turskaa sitruunapippurilla ja parsamuhennosta kap-
riksilla. Hattu, puoliksi Torinon musta, puoliksi Caprin sinis-
ten luolien valkoinen kajo, oli aito borsalino, miesten hattujen 
esteettistä aatelia. Teemu, joka ihaili kaikilla soluillaan Italiaa 
ja sen herkkää kauneutta oli sitten kyseessä maisemat, ihmiset, 
rakastelu, ruoka tai viini, oli varautunut pukeutumaan kuin 
koko rakastamansa Italiakin – ”Bel Paese, kaunis maa – mut-
ta tiesi kaiken tämän koristelun olevan turhaa ja menevän 
hukkaan Fuengirolassa, missä katumuoti oli suoraan kuin 
englantilaisten jalkapallohuligaanien shortsihupparilinjalla, 
jos sitäkään, sillä usein nämä juopuneet mölyapinat hilluivat 
pitkinä käärmeinä puolialastomina Fuengirolan kaduilla mis-
sä räkä, oksennus, talojen seiniin kuseminen, paskat pensai-
kossa ja puoliksisyödyt ranskalaisannokset sekä kebabinjämät 
muodostivat sen esteettistä silmää kiusaavan kehikon, johon 
hänen oli vain Jussin seurassa totuteltava, vaikka mieli ei sii-
hen olisikaan ollut valmis.

”Irrationaalinen P saattaa ampua, vaikka sai rahat, siis sen 
jälkeen, kun PINkoodi on jo hallussa. Ehkä U:n naama är-
syttää P:tä tai muuta vastaavaa. Oikeudessa on kuultu sel-
lainenkin selitys, ettei uhri kunnioittanut rosvoa, joka siksi 
tappoi uhrin. Hullun aivoituksia ei tunne kenkään. Tässä 
esimerkissäni ei saa puhua tappamisen mahdollisuudesta, 
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koska silloin tilanne muuttuu aivan toiseksi. Todellisuudessa 
polveen ampuminenkin on jo turhan suuri menetys, mutta 
esimerkki on vain esimerkki. Jos P on irrationaalinen, hänen 
toimiaan ei pysty ennustamaan. Silloin on ajateltava maksimi-
menetyksen välttämisen keinoa, joka on kieltäytyä antamas-
ta koodia. Tämä takaa, että ainakin rahat säilyvät. Jos antaa 
koodin, on olemassa vaara, että menee sekä rahat että terveys. 
Huomattakoon, että irrationaalisen P:n tapauksessa on myös 
mahdollista, ettei tämä ammu saatuaan U:lta pakit. Mutta 
jos hän ampuu, kun ei saa koodia, rahat säilyvät. Ja hän siis 
saattaa ampua myös saatuaan koodin.”

Arvasinhan minä, Jussi hihkaisi Teemulle, joka kävi lauk-
kujen sisältöä läpi epätoivoisena. Jotain puuttuu eikö niin? 
Ei tietenkään puuttunut Jussi ajatteli, kunhan vain kiusasi 
Teemua. Jotain oli tehtävät Teemun laiskuudelle ja holtitto-
muudelle. Häntä oli jatkuvasti kasvatettava. Teemu oli jo niin 
tottunut tähän, ettei pannut vastaan vaan vastasi alistuneesti. 
Näyttää siltä mutta en osaa vielä sanoa mitä. Katso nyt tark-
kaan. Katsotaan mieluummin ennen kuin kadutaan. Katso-
taan mitä? Mitä Jussi sillä halusi sanoa, Teemu mietti. Aina 
yksi ja sama virsi, vaikka kyseessä on jokin mitätön pikkuasia 
niin Jussi osaa madaltaa tunnelman piikikkäillä kommen-
teillaan käsinkosketeltavan tahmeaksi jo näin aamutuimaan 
ensimmäisenä lomapäivänä ja edessä olisi vielä kaksi viikkoa 
kahdestaan Jussin kanssa tätä samaa ja ehkä pahempaakin. 
Teemun otsalle nousi kylmänhiki, kun Jussi hoputti käske-
västi, vaikka Teemu ei löytänyt listasta mitään sellaista mikä 
ei olisi ollut laukussa. Itsehän tämän listan teit jo kuukausi 
sitten ja viime viikolla pakkasit eteisessä odottamassa olleet 
laukut. Etkö sen jälkeen muka niitä tarkistanut kertaalleen 
ja vielä uudelleen? Jussi nyökkäsi. Teemu vain yritti vierottaa 
mahdollisen ”löytymättömän” esineen syyn Jussin niskoille. 
Puuttuiko silloin mitään? Ei, vastasi napakasti kireä Jussi, joka 
oli tottunut elämässään halpoihin temppuihin ja likaiseen so-
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taan, missä vastapuolta sai huijata ja kiusata niin paljon kuin 
oma asia, himot sekä halut ja sielu sieti.

”Pakottaminen ei onnistu, jos U on rationaalinen. Mutta 
vaikka U olisi irrationaalinen, hän ei aina anna koodia – hän 
ei vain anna jostakin oudosta syystä. P onnistuu siis vain sil-
loin, kun irrationaalinen U antaa koodin, tapaus, jota P ei voi 
ennustaa. Sanomme, että pakottaminen onnistuu ennusta-
mattomasti joskus, kun U on irrationaalinen. Mitä P voi teh-
dä parantaakseen mahdollisuuksiaan? Hänellä on näennäisesti 
kolme eri mahdollisuutta: 1) Hän lisää uhkauksen tehoa. 2) 
Hän kiduttaa uhriaan. 3) Hän tukeutuu maineeseensa vaka-
vasti otettavana pakottajana.”

Miten ja miksi Teemu kesti Jussia ja hänen tapaansa yrit-
tää pakottaa Teemu kaikkeen sellaiseen, josta hän ei pitänyt? 
Jussin huijaamien Fuengirolanlomilla alkoi aina siitä, että 
hän tiesi tai uskoi, että ulkona oli aurinkoista. Teemu taas ei 
tiennyt eikä välittänyt millainen ilma ulkona mahdollisesti 
oli. Tällä oli merkitystä, sillä he asuivat syvällä maan sisäl-
lä sijaitsevissa bunkkereissa karttaakseen turhaa aurinkoa. 
Bunkkereista oli pitkä ja vaivalloinen matka ulos ihmisten 
ilmoille. Bunkkereiden ”eräänlaisella sisäpihalla” oli aina 
muutama paikka ”aurinkotuoleilla”. Jussi ei halunnut kertoa, 
että ulkona oli aurinkoista  ehkä osin myös siksi, että se olisi 
epäedullista Jussille, joka halusi lähteä kaupungin pisuaarei-
hin, puistoihin ja homopornoluoliin yksin iskemään namuja 
pikapanoiksi. Näin toteutui tyypillinen Jussin harrastama yksi 
petoksen ehdoista. Se ei kuitenkaan yksinään riittänyt eikä ol-
lut riittävä ehto, sillä ehkä Teemu ei ehkä halunnutkaan (eikä 
Jussi tiennyt Teemun inhoavan häntä ja olevansa onnellinen 
kaikista niistä pienistä hetkistä, jolloin sai jonkun tekosyyn 
varjolla pysyä pois hänen luotaan) laiskuuttaan ja välinpitä-
mättömyyttään tietää edes millainen ilma ulkona oli. Riittävä 
ehto toteutui, kun Jussi sai Teemun uskomaan, että ulkona 
ei ollut aurinkoista. Silloin kyseessä oli tyypillinen Teemun 
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esittämä valhe, johon Teemu oli jo tottunut ja osasi varautua. 
Petos, johon ei sisälly valheen kertomista oli taas, kun Jussi 
ja Teemu olivat sopineet, että aurinkotuoli jätetään tiettyyn 
paikkaan, jos ulkona oli aurinkoista. Jussi ei kuitenkaan kos-
kaan toiminut niin. Hän teki vittumaisuuttaan kaiken vas-
toin yhteisiä sopimuksia eikä jätäkään aurinkotuolia sovittuun 
paikkaan, vaikka tietää, että ulkona on aurinkoista ja Jussi etsii 
herättyään aurinkotuolia sitä löytämättä päätellen siitä, ettei 
ulkona ole aurinkoista ja jää siksi koko päiväksi sisään.

”Kuolemalla uhkaaminen muuttaa pelin luonnetta. Jos pa-
noksena on kuolema, tuntuu luontevalta suostua antamaan 
koodi. Nyt kannattaa vain kuunnelle pakottajaa ja uskoa hä-
nen lupaustaan olla ampumatta rahat saatuaan. Kuoleman-
pelko ei ole irrationaalinen pelko siinä mielessä, missä edellä 
käsittelin pelkoja. Jos nimittäin kuolen, rahojen säästyminen 
ei ole enää mikään etu. Jos henki säilyy, rahojen menetyksen 
välttäminen on aina iloinen asia. Yleensä uhkauksen koven-
taminen murtaa uhrin rationaalisen suojakuoren, mutta kuo-
lema on kuitenkin erikoistapaus.” 

Fuengirolassa oli ahdasta, hikistä ja kiire. Asioita, joita 
Teemu inhosi. ja vaikka he eivät itse juoneet alkoholia tai 
syöneet epäterveellisesti, oli heidän oltava joka hetki huip-
pukunnossa ihan kuten leikkaussalissa hätätapausten varalta. 
Sehän oli heidän ammattinsa ja lääkärinvalansa velvoitti heitä 
jakamaan elämää pelastavat taitonsa sitä tarvitseville silloin, 
kun oli sen aika. Lääkäreinä heillä riitti aina töitä paluulen-
noilla näistä halvoista massaturismipaikoista, kun Suomeen 
palaavista alkoholisoituneista ja huonoa elämää Espanjassa 
viettävistä eläkeläisistä aina vähintään muutama sai kesken 
pitkän lennon joko sydänkohtauksen tai kuoli kesken len-
non viinaan, huonon ruuan, stressin, auringon ja lääkkeiden 
äkillisesti romahduttaessa heidän muutenkin vuosikausia 
huonossa jamassa olleen koneistonsa. Edellisenä vuonna 
lennolle oli kuollut iäkäs mies noin 80vuotias humalainen 
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sydänkohtaukseen elvytysyrityksistä huolimatta, ja itsensä 
huonoon kuntoon ryypännyt noin parikymppinen tyttö oli 
saanut vaikean kaatumatautikohtauksen ja melkein kuollut. 
Mitähän kiduttavaa tällä kertaa edessä oli, Teemu mietti? Se 
siis lomasta. Koko ajan oli stressiä ja yllättäviä tapahtumia 
ympärillä vaanimassa. Ja sitten vielä kiristelevä hermokimp-
pu Jussi vaanimassa hänen jokaista liikettään, jos hän sattuisi 
tekemään yhden pienenkin virheen, josta sai huomautella ja 
piikitellä vielä jälkeenpäin.

”Entä kiduttaminen? Tässä tapauksessa P uhkaa U:ta uh-
kauksen asteittaisella täytäntöönpanolla, joka U:sta tuntuu 
hyvin pelottavalta ja edesauttaa siirtymistä rationaalisesta 
päättelystä irrationaalisiin tuntemuksiin. Tässä on erotettava 
toisistaan kiduttamisen uhka ja itse toimenpide. Uhkaa pys-
tyy vastustamaan aivan, kun mitä mutta uhkaa tahansa – siis 
edellä oleva argumentti ei muutu. Toimeenpano on eri asia 
ja murtaa varmasti vastustuksen. Mutta kyseessä ei ole enää 
uhkaus, koska uhkaus on aina kielellinen ilmaisu.”

Mistä tässä oli taas kysymys? Kiusaamisesta vai tarpeellises-
ta esineestä vai jostain ihan muusta? Lopun alustako vai muis-
tutus siitä, ettei tätä kaikkea olisi koskaan pitänyt aloittaakaan 
Jussin kanssa, Teemu mietti. He olivat niin erilaisia ja aina 
käymässä toistensa hermoille pikkuasioistakin, vaikkei Teemu 
sitä näyttänytkään Jussille. Kuten nytkin jonkun ihan mität-
tömän ja epäoleellisen, jonka Jussi oli lisännyt listaan viime 
hetkillä tai sellaisen, jota ei edes ollut ihan vain hänen kiusak-
seen. Mutta mitään ei puuttunut Teemun onneksi. Jussin ilme 
oli näkemisen arvoinen, kun hän ennen taksin takaboksiin 
tavaroiden pakkaamista kävi vielä kolmannen kerran lumi-
sella kadulla läpi molempien matkalaukkujen sisältöä samalla 
yliviivaten listassaan laukussa olleet tavarat ja mulkoillen syyt-
tävästi Teemua, joka vilkuili toisella silmällä hurjasti juoksevaa 
taksimittaria. He olivat taas vahingossa – ihan kuin eivät olisi 
ottaneet oppia edelliskerrasta, kun eivät muuta saaneet, tilan-
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neet taksin sieltä kalleimmasta päästä kiitos liikenneministeri 
Anne Bernerin epäonnistuneen taksiuudistuksen. Onneksi 
se akka sai fudut, ettei pääsyt tekemään samaa koko yhteis-
kunnalle, Teemu ajatteli ilkikurisesti vaikkei politiikka häntä 
sen kummemmin kiinnostanut. Olisihan seuraavaksi ollut 
vuorossa terveydenhuollon romuttaminen vapaan kilpailun 
nimissä ja Jussin sekä Teemun työpaikat vähintäänkin epävar-
mojen muutosten edessä, olivathan he molemmat lääkäreitä.

”Maine on ratkaiseva P:n menestystekijä, joka samalla 
siirtää koko keskustelun sosiaaliseen tapahtumaavaruuteen. 
Totean, että pakottaminen systemaattinen menestys vaatii 
sosiaalista taustaa. Kun P on tunnetusti ammattirikollinen 
ja tunnetun rikollisyhteisön jäsen, esimerkiksi liivijengiläi-
nen, hän on tällä perusteella vakuuttava pakottaja. Nimit-
täin, hän ampuu aina kun ei saa, eikä ammu koskaan, kun 
saa mitä haluaa U:lta. Kyseessä on siis ammattilaisen maine. 
Jos hän ei ammu vastustelevaa uhria, tulevat uhrit eivät koe 
uhkausta vakuuttavaksi. Jos hän ampuu saatuaan rahat, on-
gelma on aivan sama: miksi antaa rahat, jos tulee kuitenkin 
ammutuksi? Mutta kun tietää, ettei tule ammutuksi, rahat 
voi hyvin antaa, mutta vain yhdellä ehdolla: rahojen arvo on 
pienempi kuin terveyden arvo. Ammattilainen suunnittelee 
uhkauksen vakavuuden niin, että uhkauksen toteutuminen 
on U:lle suurempi paha kuin totteleminen. Ammattilaiselle 
uhkauksen toteuttaminen U:n vastustellessa puolestaan mer-
kitsee pienempää kustannusta kuin maineen menetys, joka 
koituu peräytymisestä.”

Teemu oli kutsunut professori Timo Airaksisen puhumaan 
uudesta kirjastaan ”Filosofiaa raakana – kyyninen realismi” 
vuosittaisille patologien ”ruumispäiville”, koska oli HYK:sin 
patologian professori ja Tukholman Karolinska Instituutin 
patologian dosentti, joka samalla opetti Helsingin yliopistol-
lisen keskussairaalassa tulevia patologeja. Hän oli yksi alansa 
parhaita, palkittu ja usein käytetty asiantuntijajäsen kuuluisan 
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suomalaisen oikeushammaslääkäri Helena Rannan johtamissa 
YK:n alaisissa operaatioissa maailman kriisialueilla tutkimas-
sa joukkomurhia, kun niistä vastuussa olevia vastaan oltiin 
keräämässä todistusaineistoa Haagin kansainvälistä tuomio-
istuinta varten. Jussi oli taas HYKS:in sisätautien klinikan 
ylilääkäri ja dosentti. Mitä oikeistohallituksen suunnittelema 
soteuudistus olisi käytännössä merkinnyt heidän työssään? Ei 
kai mitään erityistä mutta tavallisille asiakkaille se olisi lisän-
nyt huolta, stressiä ja kustannuksia samalla kun se olisi sekoit-
tanut lisää muutenkin sekavaa sosiaali ja terveydenhuollon 
kenttää Teemun mielestä. Jussilta oli asiaa turhaa edes kysyä. 
Jussi oli kokoomuslaisen tunnetun lääkärikansanedustajan 
poikana tottunut ajattelemaan lääkäreiden kuuluvan siihen 
ylimpään yhteiskuntaluokkaan, joiden henkilökohtainen etu 
oli asetettava muiden edun yläpuolella aina kun mahdollista, 
jotta hajurakoa alempiin ryhmiin pysyy myös taloudellisessa 
mielessä näinä ankaran progressiivisen verotuksen päivinä, 
kun kaikki saadut edut yritetään tasoittaa lähtökohtaisesti 
samalla tasolle tasaarvon ja tasavertaisuuden nimissä. 

”Pakottajan on hyvä tuntea uhrinsa arvot, siis mitä hän 
arvostaa. Uhkauksen suunnittelussa väkivaltaan turvautumi-
nen on aina hyvä idea, koska mitä tahansa U arvostaakaan, 
väkivalta on hänelle joka tapauksessa suuri arvon menestys. 
Vakivalta on universaali paha, jolle kukaan ei ole immuuni. 
Siksi pakko yleensä perustuu väkivaltaan.”

Joskus Teemu mietti, ymmärtääkö Jussi vittumaisuudel-
laan ihmisiä kiusaamalla ja pakottamalla tulleensa paljasta-
neeksi samalla vahingossa psykologisen kaavan yhteiskunnan 
ylimpien kerrosten harrastamasta oikeistolaisesta nihilismistä 
eräänlaisena ylimielisten kollektiivisena narsistisena pakko-
neuroosina, mikä on paha asenne sekä arvottomuuden ko-
kemuksena että metaforisesti askeleena tyhjyyteen? Tästä yli-
mielisyydessä oli kysymys, kun kokoomuslainen piti itseään 
muita parempana etuillessaan yhteisessä jonossa omaan erin-



40

omaisuuteensa ja tärkeyteensä massoja vastaan verratessaan, 
eikä välitä mitä muille tapahtuu. Juuri tällainen oli puheissaan 
ja teoissaan Jussi. pakottaminen kuului hänessä samaan luok-
kaan kuin oikeistonihilismi, mikä merkitsi hänelle täydellistä 
välinpitämättömyyttä ja sen mukanaan tuomaa ylimielisyyttä: 
miten hän olisikaan voinut välittää, kun hänellä ei ollut mi-
tään arvoja vanhan hokeman mukaan: tiedät kaiken hinnan 
mutta et minkään arvoa. Siksi mikään muu kuin hän itse ja 
hänen itsekkäät tarpeensa eivät merkinneet Jussille mitään, 
joten hänen oli yksinkertaisen helppoa pysyä välinpitämättö-
mänä ja keskittyä vain tärkeimpään: itseensä.

Matka Maunulasta kentälle maksoi pienten mutkien jäl-
keen lähes kolme kertaa enemmän kuin vanhaan hyvään ai-
kaan, kun takseja tuli vain yhdestä yhtiöstä ja mittaritaksat 
olivat kaikilla samat ja takseihin luotettiin kuten poliisiin, 
pappiin ja Alkon hinnastoon. Se oli niitä aikoja, kun Jussi 
ja Teemu olivat tavanneet ensimmäisen vuosikurssin bileis-
sä Meilahden campuksella Medisiinareiden jossain juhlissa 
vain muutama kuukausi, kun olivat muuttaneet Helsinkiin 
opiskelemaan. Jussi asui silloin vielä Itäkeskuksessa HOAS:n 
soluasunnossa ja Teemu Lauttasaaressa rikkaan tätinsä omista-
massa vuokrakaksiossa, jossa oli näkyala merelle ja iso katettu 
parveke, jota saattoi pitää kesäisin toisena olohuoneena. Se ei 
ollut rakkautta ensi silmäyksellä, jos oli rakkautta lainkaan. 
He olivat vain ajelehtineet toistensa seuraan erään yhteisen 
tuttavan esittelemänä ja alkaneet pitää yhtä. Tapailla toisiaan 
lääketieteen opiskelijoiden bileissä ja tapahtumissa ensin ja 
sitten vapaaajalla, olihan heillä yhteinen harrastus maratoo-
nit. Maratoonia juoksemaan he olivat lähteneet Espanjan 
Aurinkorannikollekin Malagaan. Majailivat vain vanhasta 
tottumuksesta tutussa paikassa Fuengirolassa suomalaisten 
kansoittamalla alueelle, mistä oli lyhyt matka alueen homo-
baareihin, joista parhaat olivat auki 24h/7.

Oli Teemun mielestä Jussin puheissa järkeäkin. Ihmis-
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ten yhteinen arvopohja ja aidosti hyväksytty käytännöllinen 
normisto eivät olleet mahdollisia muuta kuin idealistien toi-
velistalla ja julkisissa puheissa medioissa, sillä ihmiset kiis-
televät, eivätkä lopultakaan pääse yksimielisyyteen. Jää vain 
viha ja kauna sekä tulehtuneet ihmissuhteet. Hän muistutti 
terveestä tavasta suojella itseään typeryyttä vastaan käytännön 
esimerkein professori Timo Airaksisen luennolta. Airaksisen 
mukaan perustavan konfliktin takana ovat eturistiriidat, sinun 
uskontosi on isompi kuin minun, joten minä olen tappiolla. 
Ristiriitoja ei voi ratkaista rauhanomaisesti, koska meillä ei ole 
yhteistä kieltä. Tai minulla on kieli, sinulla vain välinpitämä-
tön hiljaisuutesi. Ei kiduttajasi Airaksisen mukaan keskustele 
kanssasi oikeuksista ja hyveistä, muuten kuin pilkatakseen 
sinua. Se joka rosvoaa sinut, ei koskaan perustele ja oikeuta 
tekoaan. Miksi hän niin tekisi, kun saa rahasi muutenkin. 
Jos on pakko perustella, hän perustelee, ja sitten vie rahasi. 
Raamattu sanoo, köyhät teillä on aina keskuudessanne; minä 
sanon, loiset teillä on aina keskuudessamme:

”Kasvatetaan ihmiset niin, ettei loiselämä enää houkut-
tele. Mutta sitä ennen loiset ovat jo varastaneet kasvatuksen 
ja lyöneet sen lihoiksi. Kuka uskaltaa uskoa tasaarvoiseen 
kasvatukseen? Eliitille eliitin kasvatus, loisille loisen kasvatus. 
Kasvattajia on kolme kovaa K:ta: katu, koulu ja koti. Tämä 
tarkoittaa, ettei yksikään eliitti hallitse kasvatuksen koko kent-
tää. Kuka kuvittelee, etteivät loiset ole kovan koulun ahkeria 
ja tunnollisia kasvatteja, eikä tämä koulu katso yhteiskunta-
luokkaa. Muista polkupyöräsi varastetaan heti, jos et lukitse 
sitä. Lukitse myös ovesi, sillä loinen on jo valmiina eteisessä. 
Tee kovasti työtä, mutta älä ikinä ajattele, kuka vie luomasi 
arvon. Amazonin omistajan Jeff Bezosin arvo on 150 miljar-
dia dollaria. Käytä vain Amazonia, Jeff kiittää. Amerikassa 
rikkaat rikastuvat koko ajan, keskiluokka taantuu ja köyhtyy 
yhtä varmasti. Onko tämän järjestelyn takana joku konsensus? 
Miksi Mr. Trump valittiin presidentiksi? Perustavan konflik-
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tin takana ovat eturistiriidat, sinun uskontosi on isompi kuin 
minun, joten minä olen tappiolla. Ristiriitoja ei voi ratkaista 
rauhanomaisesti, koska meillä ei ole yhteistä kieltä. Tai mi-
nulla on kieli, sinulla vain välinpitämätön hiljaisuutesi. Ei 
kiduttajasi keskustele kanssasi oikeuksista ja hyveistä, muuten 
kuin pilkatakseen sinua. Se joka rosvoaa sinut, ei koskaan 
perustele ja oikeuta tekoaan.”

Vielä lentokoneessakin hän mietti Airaksisen sanoja ja ym-
märsi oman maailmansa vain sattuvan olemaan se maailma 
mihin hänetkin oli tuomittu elämään. Ei muuta. Ei enem-
pää eikä vähempää. Jossain Pariisin yläpuolella alkoi kova 
turbulenssi ja lentokone heilahteli pitkän matkaa suuntaan 
ja toiseen voimakkaan tuulen riepottelemana niin, että vilk-
kuvalot syttyivät merkiksi turvavöiden pakollisesta käytöstä 
ja katosta tippuivat hengitysmaskit koneen tippuessa aina 
muutaman minuutin välein ilmakuoppiin muutamia metrejä 
natisten ja nitisten niin, että mahassa tuntui ja ihmisiä alkoi 
oksettaa ja pelottaa. Teemu ja Jussi istuivat paikoillaan yhtä 
hiljaa kuin muutkin koneessa olleet matkustajat. Siellä täällä 
kuului lapsen itkua ja kovaäänistä huutoa sekä kauhunkir-
kaisuja. Näin kovaa menoa he eivät olleet aikaisemmin ko-
keneet, vaikka olivat lentäneet paljon. Eikä se auttanut, että 
he lensivät Finnairilla, jota pitivät maailman turvallisimpana 
yhtiönä. Lentokapteeni kuulutti suomeksi ja englanniksi pa-
hoittelunsa ilmakuopista ja sanoi valittaen niiden jatkuvan 
vielä jonkin aikaa. Edessä oli kapteenin mukaan raju myrs-
kyrintama, jota he yrittivät kiertää parhaansa mukaan ollen 
sen uloimmalla radalla. Millaista olisi olla myrskyn silmissä? 
Teemu mietti itsekseen kääntyen Jussiin päin kysyäkseen tältä 
mielipidettä asiasta, kun kauhukseen näki Jussin haukkovan 
henkeä liidunvalkoisena paniikissa ihan, kuin se olisi ollut 
juuri sillä hetkellä tukehtumaisillaan. Silloin hänen mielensä 
hiipi ensimmäistä kertaa, entä jos? Tärkeä kysymys elämän 
arvaamattomuudesta. Entä jos kaikki muuttuisi äkillisesti ja 
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Jussi kuolisi saamaansa kohtaukseen. Mitä sitten? Hänhän pa-
tologina joutuisi tekemään hänelle ruumiinavauksen. Kestäi-
sikö hän sen kuten kaikki muut aikaisemmat vuosien saatossa, 
vai nauttisiko hän siitä kaikkien näiden piinaavien vuosien 
jälkeen Jussin sadistisen luonteen leikkikaluna? Teemu katsoi 
Jussin kalpeaa naamaa ja mietti, oliko hänellä jäljellä yhtään 
kaunista ajatusta Jussista vai vain pelkää inhoa ja kostonha-
lua. Oliko hän jopa vahingoniloinen nähdessään kiduttajansa 
kohtalonsa käsissä saavan satikutia oikein olan takaa? Halu-
siko hän Jussin kuolevan siihen paikkaan, vaikka loma olisi 
pilalla? Mitä hän sitten tekisi ilman Jussia?

”Jokainen valtio on valmis käyttämään pakkokeinoja omia 
kansalaisiaan vastaan, kun on pakko. Hyvin järjestetyssä oike-
usvaltiossa, tämä ei ole erityinen huolen aihe. Konfliktiteoree-
tikko kertoo, että näin on ja tulee aina olemaan; konsensus-
teoreetikko ei oikein tiedä mitä sanoisi. Konfliktiteoreetikkoa 
ei ihmetytä tai huolestuta valtion väkivallan uhka omia kan-
salaisia vastaan, jos sitä säätelevät lailliset periaatteet – jota ei 
suinkaan tapahdu jokaisessa valtiossa.”

Jussi vietiin paareilla lentokoneesta kentällä odottavaan 
ambulanssiin happinaamari kasvoillaan. Teemu meni muka-
na. Muutaman päivän jälkeen Jussi pääsi hotelliin heikkona 
mutta elossa ja se ilahdutti omaksi yllätyksekseen koko ajan 
Jussin vierellä valvonutta Teemua, jolle tuli kyyneleet silmään, 
kun hän näki Jussin avaavan silmänsä pitkän tajuttomuuden 
jälkeen. Jussi katseli häntä avuttomana silmiään räpsytellen 
eikä Teemu voinut olla varma siitä, katseliko hän ystävällisesti 
ja sopuisasti vai tapansa mukaan syyttävästi soimaten. Ehkä 
sittenkin? Teemu toisteli itselleen. Ehkä Jussi oli nyt toista 
maata ja helpompi käsitellä, kun oli hetken katsellut muuta-
man millin päässä kuolemaa kasvoista kasvoihin. Mutta mitä 
vielä! Kun Jussi alkoi osoittaa enemmän elonmerkkejä kuin 
pelkkä silmien liikuttelu päässään ja sai takaisin puhekykynsä, 
sama vanha vittumainen naljailu ja pakottaminen käynnistyi 
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siinä samassa hetkessä. Tee sitä ja tätä! Mikään ei ollut hänelle 
hyvää, hyvä ettei syyttänyt sairaskohtauksestaan Teemua, joka 
oli tehnyt illalla iltapalaksi Jussin inhoamaa mustikkasmoo-
thieta. Jussi väitti saavansa siitä näppylöitä ja voivansa aina 
pahoin sen jälkeen, kun oli juonut sitä. 

Maratoonin jälkeen Teemu oli ihan poikki eikä se tällä 
kertaa johtunut pelkästään kuumasta ilmasta ja tienpintojen 
rosoisuudesta maratoonireitillä vaan ihan kaikesta; sää oli ka-
malan hiostava jotain 40+ koko ajan ja nestehukka sen mu-
kaista. Mutta enemmän hän oli poikki ja lopen väsynyt Jussin 
syytöksiin ja vittuiluun maratoonin aikana, ihan kuin Teemun 
vika oli se, ettei hän ollut elämänsä kunnossa ja päässyt lyhyen 
sairastamisen jälkeen tarpeeksi nopeasti tolpilleen kisaamaan 
itsensä kanssa edellisvuoden aikaa vastaan. Olisi pitänyt juoda 
ammeellinen vettä koko ajan pysyäkseen jotenkuten edes sie-
dettävässä kunnossa maratoonin loppuun asti. Eivätkä he juo-
neet riittävästi, kun ei ollut aikaa. Jussi piti kiinni tavoittees-
taan alittaa edellisen vuoden aika ja piiskasi Teemua mukaan 
rintamaan, vaikka Teemulle pelkkä ajatus oli sama asia kuin 
myöhemmin saapuva masennus kissantassuin, joka lopulta 
tukahdutti luovan mielen hitaasti kiristyvällä mutta varmal-
la kiristyssiteellä. Jussi kutsui sitä laiskojen kansantaudiksi. 
Teemu katsoi Jussia eikä nähnyt tämän silmissä yhtäkään 
inhimillistä valonpilkahdusta. Sama vanha määräilijä ja suo-
rittaja puski hänen silmistään sinisenä kylmyytenä Teemun 
naamalle kuin aina kotonakin niin, että Teemua hirvitti ja teki 
pahaa ja hän ymmärsi Jussin paranemisen johtuvan halusta 
kostaa. Tätä tämä oli. Jatkuvaa ylisuorittamista ja taistelua 
milloin aikaa, milloin jotain muuta näkymätöntä vihollista 
vastaan. Ylipäätään vihollista. Teemu ei tajunnut miksi kaiken 
piti mennä vaikeimman kaavan mukaan. Sellaisen, josta olisi 
voinut nauttia, jos olisi ottanut sen lunkimmin ja hieman 
jees. Jussi katseli häntä voitonriemuisena, sillä Teemu näytti 
läkähtyneenä lähinnä uitetulta koiralta eikä ihan miltä tahansa 
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vaan mudassa uitetulta katukoiralta, joka veteli viimeisiään 
kapinen turkkinsa valmiina milloin tahansa luovuttamaan 
viimeisetkin karvansa.

Iltaisin he istuivat juomassa oluita ensin suomalaisten 
omissa räkälöissä Fuengirolan keskustassa ja kuuntelemassa 
kotoiseen tapaan suomalaisten keskinäistä rähinöintiä ja uhit-
telua kyllästymiseen asti, sillä jutut olivat aina samat vastaan 
joku, joka ei osannut puolustautua. Jussi osallistui hanakasti 
pieniin väittelyihin ja oli suuna päänä puhuttaessa politiikas-
ta. Puhuttaessa sana oli kai väärä Teemu arvioi. Kyseessä oli 
nahistelua ja nokkapokkaa eli riitelyä koko rahan edessä niin, 
että Teemua hirvitti. Puolenyön jälkeen he siirtyivät rannan 
tuntumaan paikallisiin homobaareihin ja – elokuvateatterei-
hin. Öisin homobaarien ympäristön puskikot ja rantakaistale 
muuttuivat metsästysmaiksi, missä ammattimaiset, kaiken 
lajin homot saksalaisista nahkamummoista englantilaisiin 
skinihomoihin metsästivät avoimesti vapaana riistana sieltä 
hetkellistä helpotusta ahdistukseensa ja miehenkaipuuhunsa 
hakevia heteroperheenisiä, jotka olivat homomaailman homot 
halutuinta kamaa; niin Teemu kuin Jussikin olivat kiinnos-
tuneita näistä oman elämänsä sankareista, komeista ja mies-
mäisistä heteromiehistä, jotka panivat hetkessä ranttaliksi ja 
haisemaan pikkuporvarillisessa ympäristössä kaiken sikamai-
suuksillaan ja juopotteluillaan. 

Näistä sikamakeista ja komeista ammattikoulujen auton-
asentajalinjoilta kasvaneista lökäpöksypojista alkoholilla kul-
keviksi panokoneiksi muuttuneista oikeista renttuheteroista. 
Housuihinsa kusevista kännisistä sänkinaamaisista perseen-
raapijoista. Hielle haisevista työläisistä. Lähiöiden paikalleen 
jämähtäneistä komeista lihaskimpuista ja lähipubin aivonsa 
peloille juoneista tylsimyksistä, vaikka mahaa ja ikää on jo 
plakkarissa, mutta kun ne olivat oikeita miehiä, ja kun ne 
panivat, ne panivat naama irvessä ihan kuin akkojaan, oikein 
kunnolla ähisten. Juuri näitä liikkui rannalla pilvin pimein 



46

yksinäisinä parvina alkoholimeressä ja juuri heitä kaikkial-
ta maailmasta tänne uivat homohait, kuten Teemu ja Jussi 
metsästivät hyvin tuloksin. Saalista riitti jaettavaksi kaikille 
ja se teki paikasta niin suositun mutta mikä parasta: kukaan 
ulkopuolinen ei osannut edes aavistaa mitkä olivat solkenaan 
merelle päin öiseen aikaan valuvan miesporukan, jotka päi-
vänvalossa olivat kilttejä perheenisiä, lakimiehiä ja huolehtivia 
isoisiä, todelliset aikeet.

Kun loma oli ohitse ja he olivat palanneet jo normaaliin 
lääkäripariskunnan päiväjärjestykseen Helsingissä Maunulan 
omakotitalossaan, Teemu huokaisi, kun huomasi Jussin kirey-
den sittenkin hellittäneen kaikesta kiireestä ja suorittamisesta 
huolimatta, kuten loman alkuperäinen tarkoitus oli ollutkin 
silloin, kun sitä yhdessä suunniteltiin. Jussi oli vain sellainen. 
Itse hän kuvaili luonnettaan hallitun yksinkertaiseksi. Teemun 
mielestä Jussi ei joko käsittänyt tai valehteli yksinkertaisesti 
itselleen tietoisesti luonteestaan, ettei hänen olisi tarvinnut 
katsoa tosiasioita silmiin mikä hän oli. Oli hänessä paljon 
hyvääkin ehkä, kun oikein tarkkaan mietti, vaikkei Teemulle 
ihan heti tullut mieleen mitä. 

Hänen iski pikkupiru vai oliko se rehellisyyskohtaus. Tot-
ta! Jussista ei ihan heti yhdeltä miettimiseltä löytynyt mitään 
erityisen hyvää tai sellaista mikä olisi tehnyt hänestä mukavan 
muiden silmissä. Mutta ainakin hän piti yhteisestä kodista 
hyvän huolen. Siivosi ja tiskasi. Hoiti yksin puutarhan ja vas-
tasi talon teknisistä asioista samoin telkusta ja tietokoneista 
Teemun huolehtiessa ruuanvalmistuksesta ja tavaroiden han-
kinnoista sekä yhteydenpidosta ystäviin ja sukulaisiin, joita 
molemmilla oli tosin vähän ja nekin kovin ”hiljaisia”, joille 
riitti kerran vuodessa puolivirallinen ”mitä kuuluu”puhelu ja 
lisäksi pakolliset joulukortit. 

Yhdessä he hoitivat auton, kesämökin, kolme maatiaiskis-
saa, jotka he jakoivat Jussin metsittyneen äidin kanssa sekä 
lomamatkat, niin nämä maratoonlomat kuin lyhyet Tukhol-
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man, Pietarin ja Tallinnan viikonloppulomat, joita he tekivät 
useita etenkin Tallinnaan, jossa heillä oli oma kolme huonetta 
ja keittiö vanhassa kaupungissa kalliilla ja muodikkaalla pai-
kalla, ja josta oli upea näköala Tallinnan vanhalle raatihuo-
neentorille. Tallinnan asunnosta vastasi tallinnalainen puoli-
rikollinen tyhjätasku Vladimir, jota kutsuttiin amerikkalaisen 
tapaan ”houseboyksi”. 

Vladimir oli komea ja pitkänhuiskea venäläisvähemmis-
töön kuuluva entinen nuorisorikollinen Narvasta. Sopimuk-
seen kuului, että Vladimir hoitaa huoneiston ja saa vastapalve-
luksi asua siellä. Ja koska Vladimir oli poikkeuksellisen komea 
ja hyvin varustettu sekä mielikuvituksellinen, mitä seksinhar-
joittamiseen tuli, sekä Jussi että Teemu kävivät aina Tallin-
nassa erikseen – ei yhdessä vuoroviikonloppuina  saadakseen 
nauttia rauhassa Vladimirin palveluista, joihin kuuluivat aina 
myös sekä Vladimirin itsensä kehittämä thaimaalainen seksi-
hieronta että oikea hieronta, ja joskus bonuksena vielä pari 
kaksikymppistä venäläispoikaa yhtä komeina ja hyvin varus-
tettuina kuin mitä Vladimir itse oli. 

Asia, josta Jussi ei päässyt läpi olivat koko ajan pahenevat 
paniikkikohtaukset. Töissä hän oli kyennyt välttämään niitä 
oikean lääkityksen turvain mutta lomamatkoilla, kun hän 
yritti päästä eroon lääkkeistä, hän vauhkoontui täysin pie-
nistä asioistakin kuin raivoava härkä ja aiheutti paljon haittaa 
sekä itselleen että Teemulle. Palattuaan Fuengirolasta Jussi al-
koi muuttua hieman sopuisemmaksi. Ikäkin teki tehtävänsä. 
Viikonloppuaamuisin häntä ei huvittanut mikään. Hän ei 
suostunut nousemaan ylös vasta kun keskipäivällä valittaen 
kipuja ja huimausta päässään. 

Lounaan aikaan hän tepasteli aamutakissa haamun näköi-
senä pälyillen ympärilleen hermostuneena, ihan kuin etsien 
haamua joka nurkasta. Mutta hän ei enää katsonut vihaisesti 
Teemua. Joskus hän jopa salaa hymyili ja hyräili itsekseen. 
Ajan myötä hänen vihansa laantui eikä hän enää naljaillut 
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vittumaisesti kaikesta turhasta epäasialliseen sävyyn, vaikka 
pysyikin varauksellisena ja jännittyneenä aina kun Jussi oli 
hänen lähellään. 

Kun seuraavan vuoden maratoonmatkaa piti alkaa aikoi-
naan suunnittelemaan, Jussi sanoi kyllästyneensä koko mara-
toniin ja kysyi Teemulta, missä tämä haluaisi viettää seuraavan 
vuoden loman niin, että Teemulta oli loksahtaa suu auki. Hän 
ei ollut uskoa silmiään ja korviaan. Mutta seuraavana päivänä 
vanha Jussi oli jo palanut takaisin, kun hän seisoi lenkkiva-
rusteet yllään eteisessä hoputtaen Teemua lenkille, sillä hän 
oli päättänyt heidän seuraavan vuoden ”maratoonlomansa” 
suuntautuvan tällä kertaa Hawaijille.
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Koska asuin 
tuppukylässä

Hankin tylsän mutta helpon ammatin missä ei tarvinnut 
pinnistellä eikä olla kasvokkain muiden ihmisten kanssa. 
Otin kissan elämänkumppanikseni ja viherkasveja päiviäni 
piristämään. Liityin erilaisiin harrastepiireihin ja kävin joka 
päivä uimahallissa etsimässä ja katsomassa jos nyt tänään koh-
taisin jonkun harhailevan katseen, mutta mitään ei koskaan 
tapahtunut koska asuin tuppukylässä, missä siihen ei ollut 
kenelläkään varaa. Haaveilin koko ajan omasta prinssistäni, 
joka ilmestyisi kuin ihmeen kaupalla yllättäen nurkan takaa 
elämääni, ja jäisi siihen pysyvästi ja kauneudestaan koskaan 
luopumatta tai muuttumatta, kuin antiikin marmoriset ur-
heilijanuorukaisten upeat patsaat. Halusin nähdä edessäni 
hienon tosimiehen unelman, jossa olisi ollut kosolti leikki-
vää ja ilkikurista poikaenergiaa, miehistä jykevyyttä, ja rajua 
komeutta, ja joka olisi ollut yhtä eloisa ja huumorintajuinen 
kuin minäkin luulin oikeasti olevani jossain syvällä sisimmis-
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säni, sitten kun minulla siihen joskus olisi arjen harmaassa 
tylsyydessä varaa, ja että hänen upeuttaan kruunaisi lopuksi 
hersyvä kaikkiin mukavalla tavalla tarttuva äänekäs nauru, 
joka minullakin oli ollut joskus kauan sitten vielä lapsuudes-
sani, kun en ollut kohdannut silmästä silmään elämän karuja 
tosiasioita ja oli vielä aihetta nauramiseen. Ja että prinssini 
olisi sinut upean ulkomuotonsa kanssa, vaikka olisi kuin kal-
lioon veistettyä ikuinen jumala, ja että hänellä olisi minusta 
poiketen rohkeutta ja lannistumatonta karismaa, ettei hän 
alistuisi edes kovan paineen alla, vaan olisi ylpeä mikä on ja 
sanoisi rohkeasti ihmisille päin naamaa vastaan, kun he al-
kaisivat änkyttää, että se ja se on sellainen tai että se on synti, 
häpeä ja rikos  ettei hän olisi kuin minä.
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Päässä löi tyhjää
Milloin se oli kun me tavattiin ensimmäisen kerran tai jotain 
sinnepäin, kuulin jonkun tuntemattoman miehen kuiskaavan 
minulle Stockan kello alla päivän kiireisempään aikaan tasan 
kello 12.00 ja nykivän takinliepeestäni kuin merkiksi siitä, että 
hänellä oli tärkeää asiaa ja että oikeasti tunsimme toisimme, 
mitä kyllä vahvasti epäilin eihän se olisi ensimmäinen kerta mi-
nullekaan kun joku ventovieras samassa paikassa odotettuaan 
tunnin tai kaksi oharit tehnyt deittiään, olisi keksinyt hätäval-
heen ja tekosyyn kokeilla kepillä jäätä ohikulkevista söpöistä 
pojista, jos tärppäisi. 

Oliko silloin syksy tai satoiko? En muista. Oliko hän tum-
ma vai vaalea? En muista. Jossain vaiheessa satoi. Sen muistan, 
mutta silloin oli kuin mikään ei olisi ollut. Ei edes sade ropissut 
kuin elokuvissa runollisesti, 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 muuhun tapaamisen 
jonkun muun kanssa? Kaikki oli niin hämärän peitossa, et-
ten voi sano 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 onneton ja surullinen. Sen muistan. Olin onne-
ton ja surullinen tuohon aikaan melkein päätoimisesti. Nousin 
aamulla töihin ja tulin illalla töistä kotiin. paljon muuta en 
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noista vuosista muista tai halua muistaa, sillä ne olivat niin 
tylsiä ja pitkäpiimäisiä päiviä. Toinen samanlainen toisen pe-
rässä. Muistan vain Stockan kellon alla tapaamani satunnaiset 
ihmiset vilkuilemassa hermostuneesti kelloaan. Stockan kellon 
alla tapahtuivat muutenkin kaikki omituiset ja odottamatto-
mat tapaamiset kaupungissa, ja ne usein saattoivat johtaa joko 
odotettuun haluttuun tai odottamaan yllättävään ja jälkeenpäin 
kaivattuun tapahtumasarjaan riippuen siitä, millä mielellä itse 
oli liikkeellä. 

Päässä löi tyhjää. Olinko kuullut tai nähnyt oikein? En muis-
ta. Olin kahden vaiheilla mutta jokin sai minut epäröimään 
tiukkaa, kellon perässä juoksevaa päiväminääni, ettei se tällä 
kertaa ollut oikeassa. Ajattelin muutaman sekunnin, ettei se 
maksa mitään, vaikka tervehtisin miestä, vaikka minusta isku-
yritys oli ehkä kömpelömpiä, mitä olin eläessäni nähnyt. Mutta 
hänessä oli jotain tuttua ja kömpelö, mikä sai minut muista-
maan häivähdyksen menneisyydestä. Yhdestä lämpimästä ja 
hulvattomasta kesästä siihen aikaan, kun olin juuri muuttanut 
Helsinkiin ja hankkinut pienen yksiön Kalliosta. Sinä kesänä 
aurinko paistoi läpi lähes kesän olematta tukalan kuuma. Öisin 
mereltä puhalsivat raikkaat tulleet ja joskus ripautteli vettä niin 
ettei maa päässyt palaamaan. Olin saanut kesätyöpaikan kier-
tävänä jäätelönmyyjänä paikoissa, missä päivisin liikkui paljon 
lomailevia turisteja niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

Sinä kesänä kaikki tärkeä tapahtui minulle se tärkeä, mikä 
teki minusta minun eikä vain ujoa maalaispoikaa ison maalais-
talon porstuassa nenä kiinni kirjoissa sunnuntaisin kirkonme-
nojen jälkeen kun sukulaisilla oli tapana tulla pitkien matko-
jen takaa kirkkokahveille ja ihmettelemään ettei talon pitkäksi 
venähtänyt atleettinen poika ollut vielä löytänyt taloon nuorta 
emäntää, olinhan jo ylioppilaaksi kirjoittanut, armeijan käynyt 
ja juuri siinä iässä, kun kaikki muut lapsuuden ja nuoruuden 
kaverini ostivat kihloja nuorikoilleen. Olinko silloin yhtä ah-
distunut kuin nyt? En muista. Sitä kiinnostavat vain kirjat, ihan 
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kuten minuakin hänen iässään, riensi aina minua vaikeissa ti-
lanteissa auttava äitini avuksi ja iski minulle hyväntahtoisesti 
silmää samalla kun ohimennen silitteli tummia kiharia hiuksia-
ni hellyydenosoitukseksi niin että minua hieman hävetti alistu-
minen kiltisti mammapojanrooliin mutta parempi sekin kuin 
antaa ämmien ihmetellä avoimesti ja jossain vaiheessa päätyä 
kysymään äidiltäni, olinko sittenkin homo. 

Kun päätin muuttaa Helsinkiin ja pääsin ensiyrittämällä lu-
kemaan klassisia kieliä eli kreikkaa ja latinaa Helsingin yliopis-
toon, päätin muuttaa jo muutamaa kuukautta aiemmin kesä-
kuun alussa pääkaupunkiin oppiakseni kulkemaan kaupungissa 
ennen kuin yliopisto alkoi. Se oli oikeasti vain tekosyy päästä 
ahdistavia sukulaisia karkuun, jotka kiusaksi asti kansoittivat 
isoa sukutilaamme kesäisin muka talkootyövoimana passautta-
massa itseään ja lapsiaan. Olin lukenut Kallelehden gaysivuilta 
hurjia tarinoita Helsingin salaisesta gayelämästä, mikä kukki ke-
säisin puistoissa, ulkovessoissa ja uimarannoilla ja halusin päästä 
kokeilemaan sitä itsekin. Olinko nauttinut noista hetkistä? En 
muista. Tuona kesänä päästin itseni irti ja kaikki estoni hävisivät 
enkä tuntenut enää häpeää siitä mitä olin, ja mitä halusin vaan 
annoin palaa ja nain koko kesän kuin pieni pupu kaikkien ha-
lukkaiden tuntemattomien kanssa yöaikaan ulkona. 

Ehkä me olimme tavanneet jossain noihin aikoihin aikai-
semmin. Ehkä hän oli näytellyt jotain tärkeää roolia aiemassa 
elämässä. Ehkä olimme jopa olleet rakastavaisia hetken verran 
Stockan vessassa molemmat pikkupoikina uskaltamatta katsoa 
toisiamme silmiin nopeasti runkatessamme ja lauetessamme. 
Hänessä oli, tai oli ollut jotain kiinnostavaa ja päät kääntävää. 
Olin siitä varma, kun katselin häntä. tai oli ollut. Juuri siksi 
pysähdyin miehen edessä ja hymyilin hänelle. Oli hänenkin 
saatava mahdollisuutensa tai menetetty takaisin, ajattelin. Ties 
millainen tilanne sillä oli päällä. Ja kun katsoin kelloa, huoma-
sin yhtäkkiä, ettei minulla ollut kiire mihinkään nyt kun olim-
me kahdestaan, hän ja minä, Stockan kellon alla, mihin kuului 
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aina ripaus salaliittolaisuutena ilmassa väreilevää epävarmuutta 
ja tuntematonta siitä mitä seuraavaksi oli tapahtumassa. Vai 
olimmeko? En muista. Olinko seissyt silloin usein tässä kellon 
alalla odottelemassa jotain, joka ei sitten tullutkaan ja tehnyt 
itse samat temput sitten vuorostaan muille? 

En muista sitäkään. Hymyilin hänelle tai niin ainakin 
ajattelin tekeväni. Mies katsoi minua takaisin nauravilla sil-
millään ja hymyili oudon tutusti. Etkö muka muista? Hän 
kysyi ja katsoi minua vetoavasti silmiin. Samalla unohdin 
ajan niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin kaupungin 
kuuluisimman kellon alla paikassa, missä monet pikaiset ja 
pian unohtuvat suhteet oli solmittu samalla tavalla jonkun 
tekosyyn varjolla. Etkö muka muista alkoi kuulostaa tutulta. 
Hänen huuliensa kaari ja niiden välistä pehmeästi lausutut 
sanat ”Etkö muka muista?”. Painotus sanalla ”muka” kuin 
syytöksenä välinpitämättömyydestä ja huolimattomuudesta, 
vaikka ei kyse ollut siitä. En vain muistanut. Oli kulunut 
liikaa aikaa. 

Hän yritti kovasti saada minut muistamaan itsensä. Katsoi 
minua mairittelevasti sinisillä silmillään ja jatkoi hymyilyään. 
Tällä kertaa ei ollut kysymys iskuyrityksestä tai tekosyystä 
saada puhua epätoivoisesti jonkun kanssa arvokkaassa pai-
kassa unohtaakseen oman yksinäisyytensä ja sen ettei hänellä 
ollut ketään, jolla olla olemassa, jota ajatella ja jonka puolesta 
tehdä suunnitelmia yhteisistä lomista, viikonlopuista maalla 
nyt puhumattakaan. Sitten hän teki tempun, jonka muistan 
aina. Hän lähestyi minua ja suuteli äkisti suulleni kesken 
ihmisvilinää kenenkään katsomatta hyvällä tai pahalla, ja sa-
noi, ettei hän koskaan unohda silmiä eikä nimiä vai mitä? 
Oliko asia niin kuin nyt sen muistan? En muista. Silloin vasta 
tajusin, kuka hän oli enkä ollut uskoa silmiäni. Mutta samal-
la hetkellä unohdin, sillä siitähän oli miljoona vuotta, kun 
olimme viimeksi nähneet tai kuulleet toisistamme, ajattelin. 
Mutta ehkä sittenkin…
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Töiden jälkeen 
Kuopiossa 

Minua ei niin vain juksatakaan. En mene enää kauniiden ja 
merkityksettömien tai mitään tarkoittamattomien sanojen 
ansaan, joita hyväksikäyttäjäpojat kuiskuttelevat netissä tai 
homobaareissa. Enkä usko enää, että jokainen mies seisoisi 
jämäkästi lippua heiluttaen viimeiseen tuomiopäivään asti 
sanojensa takana, vaan että jokainen on suuri mulkku, jotka 
yrittävät selviytyä vain itse tekemistään vankiloista selittämällä 
toisille parhain päin asiansa, vaikka ne olisivat kuinka päin 
persettä. Normaaleina itseään pitävät kuiskivat selän takana 
minun olevan hullu. Muut taas tuntevat fiksuna. Fiksut selviy-
tyjänä, joka osaa ja uskaltaa mennä sieltä missä aita on korkein 
yli. Joidenkin mielestä olen poikamaisen söpö, jotkut pitävät 
minua sietämättömän lapsellisena, akkamaisena juoruilijana, 
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mieliharmina, ikuisena kiusankappaleena, höpöttäjänä, la-
vertelijana, suurentelijana tai valehtelijana. Koska olen mikä 
olen, saan pahoissa puheissa vielä hinttarilisän. Annan työlleni 
juuri sen mikä sille kuuluu antaakin, mutta en sekuntiakaan 
omasta ajastani enkä elämästäni. En puhu enkä pukahda itses-
täni, ajatuksistani, toiveistani tai haaveistani koskaan kenelle-
kään hölkäsenpöläystäkään, sillä jos niin tekisin, menettäisin 
loputkin kunnioituksen rippeet työporukassani, jonka elämää 
hallitsevat renkaan, auton ja muijanvaihdot, vittu, viina ja 
viha, kukkoilu, urheilu ja autot, kalja, tv ja pelit  kaikki se 
mitä eniten maailmassa inhoan ja vihaan. Töiden jälkeen 
meikäpoika suuntaa omille nurkille. Käyn kuntosalilla, so-
lariumissa, uimassa, tanssitunnilla, elokuvissa, kirjastossa, 
kulttuuritilaisuuksissa ja kaiken maailman kissanristiäisissä. 
Minä sekoilen estoitta, höpötän ja juoruan. Lepertelen, liver-
telen ja juksaan, kujeilen, utelen ja nuuskin omaksi ilokseni 
ja aikani kuluksi ilman, että kysyn siihen keneltäkään lupaa 
tai pyytelisin muilta anteeksi luonteenpiirteitäni tai tapojani 
hiljaa jossain nurkassa vikisten ja vaikeroiden. 
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Miss Putina
”Joidenkin ihanteiden mukaan ihmisen pitäisi olla ainakin ulospäin 
vakaa; hänen mielialansa pitäisi pysyä tasaisen leppoisana ja tyyty-
väisenä riippumatta olosuhteista. Se ei kuitenkaan voi olla tavoi-
teltava normi, joka sopisi kaikille. Tällainen hyvä itsetunto saattaa 
olla merkki tunneherkkyyden puutteesta ja joustamattomuudesta. 
Ihmisessä on silloin jotain kovaa ja luutunutta.”

- Juha Mattila Nöyryytyskirjassaan

Taksilla oli Pjotrin mielestä kiva matkustaa varsinkin toisten 
piikkiin. Tappaa aikaa, huvitella hieman köyhän miehen ta-
paan ja näyttää huolettoman herraskaiselta itseään (oletetusti) 
köyhemmilleen takapenkiltä ylimielisesti nenäänsä nyrpistel-
len ja keskisormea näyttäen. Erityisesti silloin, jos hän näki 
jonkun halveksittavan skinijoukon kuljeksivan kaljakassit 
käsissään jossain pimeillä kujilla. 

Silloin hän saattoi avata ikkunan ja huutaa jotain törkeää 
ja hävytöntä sielunsa kyllyydestä pietarinmurteisella venä-
jällä, ja sylkäistä lopuksi perään kunnon räkälimpin inhon 
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väristyksiä selkäpiissään tuntien, ennen kuin sulki ikkunan 
tyytyväisenä edes tästä vähäisestä ”kosto on suloista” mielen-
ilmaisusta, mihin pystyi ja oli oikeutettu vapaassa Suomessa 
kaukana kahleiden Venäjästä, hänen entisestä kotimaastaan, 
missä hän ei saanut olla se mikä oli ja halusi olla eikä rakas-
taa vapaasti siitä, jota rakasti, koska se ei ollut vallanpitäjien 
eikä äärivanhoillisen ortodoksikirkon manipuloiman ”pyhän 
kansan” enemmistön mieleen. 

Venäjällä pyhää oli Pjotrin mielestä se ikävä ja kielteinen, 
mitä kaikkein pyhin määräsi puettavaksi pyhän kaapuun 
vaikkei se ollut sitä. Lähtökohtana oli kielto olla koskematta 
kaikkein pyhimpään, sillä se piti kaiken ennallaan. Muuten 
maailma ja ihminen olisivat hukassa pahan ja synnin keskellä. 
Näin he saivat tavallisen ihmisen uskomaan, että sekä aika että 
oleminen eivät olleet hänestä vaan jostain korkeammasta riip-
puvia ulkopuolisia voimia, jotka lopulta nujertaisivat ihmisen 
ellei hän tottelisi tätä pyhyyden monopolisoitua ”valittua sa-
naa”, jonka mukaan hyvää voi tehdä toiselle vasta kun se joka 
on hänen omasta mielestään paha, on poistettu joukosta, jotta 
hyvä jäisi jäljelle ja se hyvä olisi hän itse, joka tekee näin hyvää 
itselleen, sallimalla omantuntonsa tehdä pahaa poistaakseen 
hyvän, jotta hyvän tekeminen onnistuisi häneltä, hyvältä, toi-
selle hyvälle, hänelle itselleen. 

Aika oli kuitenkin muuttumassa Venäjälläkin Putinin 
hallinnon lopulla intuitiivisesti ymmärrettynä enemmänkin 
bergsonilaiseksi virraksi ja tiedostamisen hetkellä avautuvaksi 
heideggeriläiseksi olemassa olemisen tajuamiseksi, kuin or-
todoksien julistama augustinolaisen ahdas ikuisuudessa aina 
läsnä oleva joku suuri tuntematon ja pyhäajattelu kuolema 
päätepisteenään. Siksi vastaan hangoittelijoilla oli siinä het-
kensä ja mahdollisuutensa uida vastavirtaan ja silti elää omilla 
ehdoillaan täyttä elämää, huolimatta kaikesta silmin havait-
tavasta pahasta ja riitasointuisesta elämäänsä häiritsemässä. 

Pjotr oli huomannut miten tavallisen venäläisen ja suoma-
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laisen itsetunnot olivat kaukana toisistaan. Suomalainen luotti 
omiin kykyihinsä, koska sai valita vapaasti itse oman surunsa. 
Venäläinen tiesi ettei kannata. Se oli heille aina sama ja yhtei-
nen. Suomalaisten hyvä itsetunto saattoi olla merkki tunne-
herkkyyden puutteesta ja joustamattomuudesta. Ihmisessä oli 
Pjotrin mielestä silloin jotain kovaa ja luutunutta. Venäläisten 
kollektiivinen nöyryytys taas teki heidät pehmeiksi ja ystäväl-
lisiksi. Mutta oli toisinkin. Hän tiesi kokemuksesta, miten hy-
vin harvat venäläisistä voittavat luonteenheikkoutensa, mutta 
lähes kaikki osasivat piilottaa ne jos oli pakko. Ja Venäjällä oli 
aina pakko. Pakko koski kaikkea muuta kuin itse elämää ja se 
näkyi juuri siinä, miten he kohtelivat alempiaan ja kiusasivat 
heikompiaan; venäläisyyden ikävin hetki ei ollut Pjotrin mie-
lestä se synkkyyden kuilu, mikä oli helposti pinnalla silmin 
havaittavissa näkyvissä vaan se, mikä jäävuoren tavoin piilot-
teli pinnan alla näkymättömissä kuin sukellusvene syvänteessä 
vaanimassa saattuetta, tai alligaattori juomapaikalle saapuvaa 
janoista ja siksi varomatonta gnujoukkiota. 

Ihmisen oletettiin olevan tässä satiirisessa utopiassa itsekes-
keisyyteen taipuvainen nautinnonhaluinen olento, jonka sai 
tekemään käskystä, uhkauksesta ja pakottamalla mitä hallit-
sijat itse kulloinkin halusivat. Kaiken pohjalla vaikutti hänen 
mielestään kykenemättömyys nimetä ja haluta hyvää. Mutta 
jotain hyvääkin jatkuvasta olemassaolo ja selviytymistaistelus-
ta Pjotrin mielestä voisi ehkä seurata; hän muisti itse miten 
lapsena sai kokemastaan vihasta voimaa ja pahasti nöyryy-
tettynä ei lannistunut, vaan sisuuntui ja halusi näyttää kiu-
saajilleen. Koettujen kärsimysten kääntäminen voitoksi vaati 
kuitenkin onnistuakseen sen, ettei luovu omista toiveistaan 
ja haluistaan. Ja sen että on joku, jonka vuoksi kaiken tekee. 

Pjotr teki kaiken Mishan vuoksi ja päinvastoin. He olisi-
vat olleet kuin kaksi erottamatonta kaverusta missä tahansa 
maailmassa, jos olisivat saaneet vapaasti elää kuten halusivat. 
Nyt Misha oli Pietarissa ja Pjotr Suomessa, missä hän ajeli 
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taksilla ja mietti, miten taksilla oli vielä kivempaa matkustaa 
muutaman kerran viikossa aamuyöstä turvallisesti kotiin jos-
tain hälisevästä paikasta täynnä humalaisia ihmisiä ja vailla 
tolkkua kuten aikoinaan Mishan kanssa Mishan isän taksissa. 
Pjotr oli muuttanut muutama vuosi sitten äitinsä uuden mie-
hen perässä leveän leivän ääreen Suomeen, ja päässyt elämää 
sulostuttavien pienten ylellisten nautintojen makuun, vaikka 
joutuikin maksamaan siitä kovan hinnan menettämällä arjen 
keskeltä parhaan ystävänsä Mishan, joka ei voinut muuttaa 
hänen perässään, koska ei saanut edes viisumia yhdeksi vii-
konlopuksi Helsinkiin kansalaisuutensa takia. 

Misha oli Venäjällä vihattu ja kaikkien ongelmien syn-
tipukiksi leimattu pahamaineinen tsetseeni kansallisuudel-
taan. Vaikka eihän niin todellisuudessa ollut, Pjotr tiesi. Sekä 
Misha että hänen sukunsa olivat ystävällisiä ja yksinkertaisia, 
vähään tyytyväisiä ja rauhaa rakastavia maalaisihmisiä, joilla 
oli korkea moraalikäsitys itsestään sekä muista, ja aina yhtä 
suuri halu auttaa muita ihmisiä, olivatpa he sitten vaikka heitä 
vainoavia venäläisiä. Misha oli merkitty mies, koska kirjoitti 
omille kotisivuilleen, ennen kuin poliisit pidättivät hänet, seu-
raavanlaisen muistokirjoituksen nuorista tsetseenihomoista, 
jotka teloitettiin eräänä kylmänä aamuna ilman syytä polii-
sivankilan pihalla.

”Sinä aamuna kun he tulevat, vastaa itse. Uskaltaisitko yk-
sin iltakävelyllä ja puuttua nuorisojengin pahoinpitelemään 
kummajaiseen? Et varmastikaan. En minäkään, vaikka olin 
itse se kummajainen, joka sai joka kadunkulmassa turpiinsa 
heti kun aurinko laski ja tummat varjot valtasivat maailman. 
Sinä aamuna kun he tulivat, tiesin ettei aurinko enää koskaan 
nousisi rakkaalleni eikä minulle ja sellissä viruville ystäville-
ni... Sinä aamuna kun he eivät enää tulee, ja minä ja rakkaa-
ni saamme vihdoin nukkua vierekkäin rauhassa, me emme 
unohda niitä aamuja kun he tulivat, sillä jossain he vielä yhtä 
varmasti ovat valmiita tulemaan yhä uudelleen ja tappamaan 
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jos vain heille antaa sen mahdollisuuden.”
 Pjotr, joka oli päässyt heti alussa Helsingissä elämästä 

nauttimisen makuun oman elämänsä yhtenä suurena oival-
luksena ja sen tärkeimpänä tulevaisuuden arvona, huvitteli 
Helsingissä istumalla, aina silloin kun pääsi äitinsä uuden 
miehen työasioiden siivellä taksin kyytiin, katsellakseen ik-
kunasta ohi vilahtavan uuden kotikaupunkinsa uinuvan 
yöelämän aavemaista silhuettia turvallisesti ikkunoiden läpi 
kotoisuutta kokien kuin vanhasta tottumuksesta, sillä Pietaris-
sa turvallisinta oli istua kaahaamisten ammattilaisten, ja siksi 
harvoin kolaroivien tai liikenteessä tunaroivien, kaiken näh-
neiden ja kokeneiden taksisuhareiden kyydissä takapenkillä. 

Mishan isä oli ollut ennen äkillistä kuolemaansa vielä muu-
tama vuosi sitten taksisuharina Mishan kotipuolessa Pieta-
rin ympärillä Leningradin kuvernementin läntisessä osassa, 
Priladozhskyssä yli viidenkymmen kilometrin päässä Pietarin 
historiallisesta keskustasta. Kun Mishan isä oli kuullut poi-
kansa olevan homo ja tutustunut Pjotriin, hän oli melkein 
kyyneleet silmissä vaatimalla vaatinut saada kuljettaa heitä 
viikonloppuisin turvallisesti kotiin homodiskoista niiden 
sulkemisen aikaan, jolloin nuorputinistit, ääriortodoksit 
ja homoja jahtaavat uusnatsit etsivät helppoja maalitauluja 
verisille leikeilleen kännisistä, tosiaan halailevista ja täynnä 
rakkautta olevista lähes puolustuskyvyttömistä homonuoru-
kaisista, joilla ei edes vielä kunnolla munakarvat kasvaneet, 
saati sitten viiksen haivenet elämän kevään huumaavia tuok-
suja ja vapautta vasta ensi kertoja haistelemaan harjoitelleiden 
söpöjen neniensä alla.

Elämä Pietarissa ei ollut siksi aikoinaan Pjotrille, josta näki 
kuten vanha sanonta kuuluu; kilometrin päähän mikä hän oli 
miehiään vai oliko hän ylipäätään mikään mies, kuten hänelle 
kaduilla yöaikaan kaljupäisten ja isomahaisten skinihuligaa-
nien joukosta huudeltiin, sillä hänen olemuksensa huusi hei-
dän korviinsa epäkunnioitusta heidän jumalinaan pitämiään 
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kansakunnan historiaa, kansallisia instituutioita, tunnettuja 
henkilöitä ja kansallistunnetta kohtaan, mikään miellyttävä 
läpihuutojuttu vaan epämiellyttävästi totta, jatkuvaa pelkoa 
sekä piilottelua, eivätkä matkat vanhaan kotikaupunkiin Ve-
näjän rajan ylitettyään, olleet hänelle välttämättä mieluista 
katseltavaa tai muisteltavaa varsinkin sen jälkeen, kun Mishan 
isä oli eräänä yönä sen jälkeen kun hän oli ensin hakenut 
Mishan ja Pjotrin turvallisesti kotiin keskustassa Ploshchad’ 
Lomonosova 1 sijainneesta Central Station nimisestä homo-
diskosta, löydetty myöhemmin kun häntä ei alkanut kuulua 
kotiin, autotallistaan pahoin hakattuna ja kuoliaaksi puu-
kotettuna niin, ettei kenellekään jäänyt epäselväksi kyseessä 
olleen skinijengien suorittaman tilausmurhan hallinnon toi-
mesta pelotellakseen lisää homoja suojaavia perheitä, ja tässä 
tapauksessa erityisesti isiä. 

Pjotr muisti vieläkin, miten hautajaisissa hän ei pystynyt 
itkultaan katsomaan avoimessa arkussa makaavan ja pahoin 
kasvoista runnellun Mishan isän ruumista, sillä hän tiesi ski-
nien hymyilevän tappavasti ruumiin takana, ja heidän Mishan 
kanssa olevan seuraavat uhrit, jos hän ei sitä ennen pääsisi 
muuttamaan Suomeen äidin uuden miehen ja äitinsä kanssa. 
Mishan isä oli ottanut itseensä ne tappavat iskut, jotka oli tar-
koitettu Mishalle ja Pjotrille. Eräänä päivänä Pjotr ei ollut us-
koa onneaan, kun hän sai viisumin. Iloa vaimensi Misha, joka 
oli jäänyt Pietariin mutta muuttanut onnekseen perheineen 
sukulaistensa luokse turvalliseen tsetseenitaloon alle 20kilo-
metrin päähän Pietrista Vsevolozhskyssä sijaitsevaan lähiöön. 
Talossa oli pomminkestävä kellari ja luodinkestävät ikkunat ja 
heitä vartioitiin huippumodernien turvajärjestelmien avulla. 
Misha työskenteli talon omassa ravintolassa kokkina ja hänen 
äitinsä saman talon pesulassa. Iltaisin Pjotr ja Misha olivat 
tuntikaupalla netin välityksellä yhteydessä toisiinsa.

Mishan luokse Pjotr tuli viikonloppuisin aina kun hänellä 
ei ollut työvuoroja. Pietarista Helsinkiin oli vain neljän tunnin 
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junamatka. Ja silti ne kaksi maailmaa olivat kuin yö ja päivä, 
Pjotr ajatteli. Niillä ei ollut mitään tekemistä keskenään. Hel-
sinki oli turvallinen, hiljainen ja työntäyteinen pikkukaupun-
ki Pjotrin mielestä. Pietari taas meluisa, isotteleva ja öisin viih-
teelle isolla vaihteella muuttuva suuren maailman kaupunki, 
joka ei nukkunut koskaan. Mille mikään ei ollut vierasta, oli 
kyse sitten murhista, seksistä, bailaamisesta tai rakkaudesta. 
Tänään perjantaina Pjotr olisi töissä vielä Vallilan Smarketin 
elintarvikeosaston yhtenä hyllyjen täyttäjistä iltapäivä kello 
14.00 saakka. Kävisi sitten kulman takana Sturenkatu 31:ssä 
suihkussa, kastelemassa kukat, syöttämässä kissat, vaihtamassa 
vaatteet ja pakkaamassa tavaroita. 

Näin hän muistutti itseään ääneen mutisten yksitoikkoisen 
työnsä piristykseksi pitääkseen itsensä hereillä ja valppaana 
jos joku asiakas sattui kysymään missä jokin tuote oli. Aamu-
vuorot kello 06.00 lähtien olivat Pjotrin mielestä pahimpia, 
työntäyteisiä kun hyllyt huusivat tyhjyyttään kiireisten öiden 
jäljiltä nyt, kun myös Smarketit olivat muuttuneet 24 tuntia 
viikon jokaisena päivänä auki oleviksi nuoremman ja irralli-
sen väestönosan keskinäisiksi kohtauspaikoiksi. Pjotr kerta-
si, miten hän nousisi Pasilan asemalta kello 17.30 lähtevään 
Pietarin junaan. Pietarissa Suomen asemalla hän olisi Pietarin 
aikaan joskus kello 22.00 jälkeen, jos kaikki hyvin kävi. Juna, 
johon hän tähtäisi oli venäläinen ja niin täynnä yllätyksiä, 
viivästymisiä, teknisiä vikoja, ettei hän osannut sanoa tasan 
tarkkaan häntä vastaanottamaan tulevalle Mishalle, oliko juna 
perillä mahdollisesti tasan 22.30, kuten sen aikataulussa il-
moitettiin olevan eikä se koskaan ollut. 

Tai vasta kello 23.00, joka oli paljon todennäköisempi. 
Mitä se usein oli  vielä useammin vasta puolenyön jälkeen, jo-
ten Mishan ei kannattanut Pjotrin ohjeiden mukaan tulla Pie-
tarin lähiöstä tunnin ajomatkan päästä liian aikaisin asemalle 
värjöttelemään ja maleksimaan turhaan silmätikuksi asemalla 
aina majaileville ja homoja hakattaviksi etsiville skineille uh-
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riksi häntä odottaessa. Nöyryyttäminen liittyi Venäjällä aina 
valtasuhteisiin. Juna tuli, jos tuli ja kun se tuli, oli se sitten 
myöhässä tai ei, se muistutti aina siitä, ettei siihen kiipeä-
minen ollut kaikille itsestäänselvyys, kuten Mishalle. Joskus 
juna tuli miten sattui, riippuen oliko juna huollettu milloin 
viimeksi ja missä. Jos Suomessa, kaikki oli hyvin, mitä se oli 
harvoin. Jos Venäjällä, todennäköisyys viivästymisen viiväs-
tymiseen kasvoi. 

Epävarmaa oli myös junan pääkonduktöörin sukulaisten 
aikataulut, jos suku oli merkittävä, kuten uesin oli, ja konduk-
töörin virka saatu palkintona jostain palveluksesta jollekin po-
liitikolle tai he olivat suoraan sukua sellaiselle. Ja jos he ehtivät 
ajoissa Viipurissa junaan, juna pysyi jotakuinkin aikataulus-
saan. Mikä tarkoitti myöhästymistä mutta sentään säälliseen 
aikaan saman vuorokauden aikaan eikä kuten joskus muinoin 
pahimpaan talviaikaan Siperiassa ehkä ensi viikolla. Olivatko 
konduktöörin suhteet politiikan yläkerroksiin kuinka tiiviit? 
Niiden asteesta seurasi se välittikö hän enemmän laajasta su-
vustaan vai asiakkaistaan. Ja jos konduktöörin sukulaiset eivät 
ehtineet, juna myöhästyi juuri sen verran, kun nämä iloiset, 
mekastavat ja venäläiseen tapaan jo melko vahvassa humalassa 
ollut joukko matkatavaroineen oli saatu työnnettyä jossain 
vaiheessa pitkän odottelun jälkeen vihdoin täyteen ahdattuun 
junaan täynnä samanlaisia hilpeitä ja kovaäänisiä, ja jo tolkun 
aikapäivää sitten hukanneita humalaisia venäläisiä. 

Ei ehkä sittenkään ainakaan Pjotrin mielestä kovinkaan 
hilpeitä, sillä nämä venäläiset olivat niitä, joiden mielestä hä-
nen laisillaan ei ollut niin väliä eikä varsinkaan samanlaisia 
kansalaisoikeuksia elää niin kuin halusivat, koska se haittasi 
enemmistön ajatusta siitä mikä oli muille parhaaksi. Juuri sik-
si Pjotr inhosi heitä ja entistä kotimaataan, jota juuri ja juuri 
sieti Mishan takia ja niiden viikonloppujen, jotka hänen täytyi 
viettää täällä koska Misha ei päässyt Suomeen hänen luokseen, 
elleivät he pian keksisi jotain oikotietä Mishan, jolle luonto 
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oli syntymästään luonut helposti kiehuvan veren, lapsellisen 
idealismin sävyttämän oikeustajun ja uhmaikäisen herkän 
hipiän, pelastukseksi jotta hän ei olisi mennyttä kalua, kuten 
Pjotr pelkäsi, sillä hän tunsi  liiankin hyvin, oikeastaan tässä 
tapauksessa pelottavan Mishansa ja oli siksi sekä peloissaan 
että huolissaan hänestä. 

“Hän tahtoi ja tahtoi!”, vastasi Misha “Siinä se ongelma 
olikin, kun ei voinut tahtoa tai tahto vei mennessään, kun 
se oli eri kuin niiden, jotka määräsivät miten “Herra Sän-
tillisyys” tänään käyttäisi valtaansa kaikkeen, musertaisi tai 
ei sen alla missä hänen iso jalkansa oli tehnyt liikkumisen 
mahdottomaksi”.

“Se oli taas seonnut eikä ihme”, ajatteli Pjotr ja tunsi syyl-
lisyyttä siitä, ettei ollut Mishan vierellä auttamassa tätä. Misha 
panikoi ja oli suunniltaan. Oli panikoinut siitä lähtien kun 
tsetseeneitä oli alettu syyttää terroristeiksi Venäjällä ja jahdata 
kuin suurrikollisia veren makua suussa. Siitä lähtien tsetseenit 
olivat alkaneet muuttaa nimiään ja ulkonäköään häivyttääk-
seen ilmiselvän yhteyden kotimaahansa. Joiltakin se onnistui, 
mutta ei Mishalta. Misha oli tyypillisimmästä tyypillisimmän 
näköinen tsetseeninuorukainen eikä hän ollut suostunut ve-
näläistämään nimeään edes pakon edessä itseään suojellak-
seen, niin periaatteen mies hän oli kuoleman maku suussa.

Juuri tätä Pjotr oli pelännytkin. Mishan kuuma veri oli 
taas kiehunut yli äyräittensä ja hän vähät välittäen omasta 
turvallisuudestaan, hän oli lähtenyt haastamaan viranomaisia, 
vaikka tiesi oman elämänsä heiveröisten lankojen liikkuvan 
heidän sadististen käsiensä kautta. Eivätkä he olleet tunnetusti 
helläkätisiä silloin kun kyseessä oli heidän silmissään jo valmis 
ruumis, joka kuului kahteen lainsuojattomaan jahtaamisluok-
kaan, joita kukaan ei halunnut eikä uskaltanut putinilaisen 
propagandan aivopesemänä auttaa; homoihin ja tsetseeneihin.

Kun Pjotr oli alkanut aavistaa asioiden oikean laidan eli 
sen, että Misha oli alkanut rähinöidä ja riidellä valvovan sil-
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män edessä häiritsevän kovaäänisesti, hän ei saanut rauhaa 
itselleen vaan yritti miettiä mitä oli tulossa. Kun Helsinki-
Pietarin juna saapui muutaman tunnin myöhässä Pietarin 
Suomen – Finljandski  asemalle, kaikki oli kuin ennenkin. 
Pjotr nousi ensimmäisten joukossa täpötäydestä junasta. Ih-
miset ryntäilivät päistikkaa asemahallissa heitä odottavien 
ystävien ja sukulaisten syleihin. Homoja kyttäävät skinipojat 
valitsivat katseillaan neitimäisiksi luokittelemansa ja helpoiksi 
saaleiksi kuvittelemansa yksinäiset miespuoliset matkustajat, 
joita käydä pelottelemassa ja tönimässä hieman ylimääräisen 
taskurahan toivossa.

Täällä Lenin oli pitänyt kuuluisan puheensa saapuessaan 
Suomen kautta Pietariin. Lenin matkusti syksyllä 1917 piilo-
paikastaan Helsingistä Pietariin junalla johtamaan lokakuun 
vallankumousta. Sama mies, joka loi Tsekan, valtiollisen po-
liisin eli Poikkeustilakomission, joka hallitsi vieläkin maata eri 
nimellä, eli FSB. Bolshevikit saivat vallan haltuunsa Pietarissa 
7.11.1917. Suomen asemalla pitämässään kuuluisassa puhees-
saan Lenin lupasi jatkaa luokkataistelua, kunnes katoaisivat 
luokkataistelun ja luokkaherruuden perusteet; yksityisomis-
tus ja järjestyksetön yhteiskunnallinen tuotanto. Toisin kävi. 
Tuhoamisen intohimo eli hänessä väkevämpänä kuin rakkaus 
proletariaattia kohtaan. Kaikki hyvät aikeet muuttuivat Venä-
jällä vastakohdikseen, vaikka kukaan ei niin halunnut, Pjotr 
väitti. Ehkä maan suuren koon takia? Lupaus jatkaa luokka-
taistelua oli ihan samantyylinen valheellinen lupaus luonteel-
taan, kuin vaatimus ”leipää, rauhaa ja maata”, jolla saatiin 
sotilaat myötämieliseksi bolsevikeille, mutta joka muuttui heti 
heidän palattuaan verisiksi ruumiskasoiksi.

Tilanne oli vielä tänäänkin yhtä lohduton kuin Leninin 
aloittaessa kumouksellista toimintaansa, Misha muistutti 
eräässä sähköpostiviestissään Pjotrille, ettei tämä unohtaisi Ve-
näjän ongelman syvyyttä ja toivottomuutta. Kukaan ei uskalla 
panna tikkua ristiin hyvän asian puolesta, koska niin vain asiat 
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ovat aina olleet ja tulivat Mishan mielestä aina olemaankin, 
ennen kuin joku astuu taas puikkoihin, ja aloittaa oman myy-
räntyönsä paljastaakseen vallan alastoman ahneuden kasvattaa 
itseään muiden kustannuksella, ja kun Misha katsoi ikkunas-
ta ulos, hän näki harmaata betonia synkkenevässä illassa ja 
siellä täällä lohkeilleissa murtumissa ajan patinan väsyttämiä 
murtumia, joiden ympäriltä reunat ovat haparoituneet sen 
näköisiksi, että kohta mennään ja lujaa, ellei jokin muutu 
(mitä nyt yksi vuosisata oli juuri yhdessä silmänräpäyksessä 
hävinnyt olemattomiin, muistojen tuolle puolelle näkymät-
tömiin), jotta uudet kasvot voisivat tehdä taas ne iänikuiset 
samat miljoonaan kertaan joka sukupolven tekemät tyhmyy-
det ja virheet, joiden paikkailuun ja katumiseen kului siten se 
kuuluisa loppuelämä, jonka pitäisi muuten olla kuin ruusuilla 
tanssimista, mitä nyt väliin onnettomuuksilla, kuolemalla, ka-
valuudella ja häviöillä päällystettynä tienä joutui kulkemaan 
sitä samaa rataan kehdosta hautaan, kun kaikki muutkin pe-
rimmäisten kysymysten äärellä kamppailevat eksyksissä olevat 
elämän matkamiehet, kun kaiken teki yksin – hakkasi päätään 
seinään, kunnes pää pehmeni ajan myötä ja veritahrat kui-
vuivat seiniin seuraaville sukupolville muistoksi siitä, mitä ei 
pidä enää koskaan tehdä, vaikka kukaan ei enää muista miksi.

Pjotr oli venäläisenä imenyt äidinmaidosta leikin, miten 
selviytyä venäläisestä ruuhkasta, joka haisi hoitamattomille ta-
kapihoille, valkosipulille sekä kaalille ja noin sadalle erimerk-
kiselle vodkalle. Hän kulki kuin noiduttuna joukon mukana 
satuttamatta itseään tai silti joutumatta poikkeamaan halu-
tusta suunnastaan. Ulkopuolisesta kyseessä olisi ollut lopun 
alku ja ilmeinen kaaos, mutta venäläisessä maailmassa se oli 
täysin normaali ja hallittu poistuminen yhteisestä joukko-
liikennevälineestä, ennen kuin seistiin taas kotvan kuluttua 
vieri vieritysten täpötäydessä metrossa nenät toisten perseis-
sä toistensa avointa surkeutta haistelemassa, kuin aikoinaan 
30luvulla yhteisasunnoissa komulkoissa.
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Jostain kumman syystä kukaan asemalla päivystävästä ho-
mohakkaajasta ei tällä kertaa huomannut Pjotria vaan hän 
pääsi livahtamaan ulos. Pari heistä on syventynyt keskuste-
lemaan saman ikäisten ja näköisten miliisien kanssa. Ehkä 
heillä on isompi kala tähtäimessä? Tilattu homomurha ken-
ties? Tai joku rahakas merkkimies, jota kiristetään nuoresta 
poikarakastajastaan? Kuka tietää. Maanalaisten tarinoiden 
mukaan näitä tapahtui lähes joka päivä, koska ne olivat iso ja 
kannattava bisnes. 

Pjotr huokaisi helpotuksesta nähdessään, etteivät homo-
hakkaajat tällä kertaa olleet lähdössä hänen peräänsä ja alkoi 
etsiä levottomilla silmillään kadonnutta Mishaansa. He olivat 
sopineet Mishan kanssa tapaavansa mahdollisimman näky-
mättömissä metroasema Pl. Leninan edessä. Pjotrilla oli tum-
mat vaatteet ja musta huppari päätään suojaamassa. Misha oli 
kirjoittanut pukeutuvansa samoin, mutta häntä ei näkynyt 
lähimaillakaan. Pjotr kävi levottomaksi odotettuaan turhaan 
Mishaa yli puoli tuntia. Mishan puhelin ei vastannut eikä hän 
ollut Facebookissa tai vastannut sähköposteihin. Jotain tällais-
ta hän oli pelännytkin Mishan kiivaiden purkausten jälkeen 
ja tuli levottomammaksi hetki hetkeltä.

Mishaa ei löytynyt mistään ja Pjotr joutui poistumaan Pie-
tarista suuri suru rinnassaan. Vasta kun hän käveli sunnun-
taiiltana kohti kotiaan Helsingin Myllypurossa, hän tunnisti 
tutun hahmon lähtevän seuraamaan bussipysäkiltä häntä her-
mostuneesti sivuilleen vilkuillen musta huppari päänsä suo-
jana. Pjotr tunsi veren palaavan ruumiiseensa ja toivonkipi-
nän syttyneen sydämessään. Myöhemmin, kun hän pakotti 
Mishan ennen suihkua ja iltateetä kertomaan kaiken pilkun-
tarkasti onnistuneesta pakoreissustaan, hän rähähti nauruun 
kesken Mishan tarinoinnin, alkaen kutsua tätä sen jälkeen 
Miss Putinaksi, olihan Misha päässyt rajan yli naiseksi naami-
oituneena löydettyään Pjotria odottaessaan Suomen asemalta 
naisen passin, jossa oli samalle päivälle leimattu viisumi.
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Piikikkäillä
 ruusuilla 

tanssimista
Se ilta oli kyllä ihmeellisin miesmuistiin. Ei oltu pitkän ai-
kaan käyty silloisen poikaystävän kanssa ulkona yhdessä eikä 
erikseenkään. Oltiin opiskelijoita, eikä rahaa ollut mihinkään 
ylimääräiseen. Yleensä nyhjättiin pikku opiskelijakämppäm-
me nurkissa, ja juotiin viikonloppuisin itse tekemäämme ko-
tiviiniä, kuunneltiin musaa, ja syötiin kotona tehtyä pitsaa. 
Sitten poikaystävä sanoi muutaman lasillisen jälkeen: repäis-
tään tänään, onhan meidän omat juhlamme ja lähdetään pai-
kalliseen homodiskoon pyörittämään ukkojen kiusaksi laiho-
ja opiskelijaperseitämme, ja pummailemaan ilmaispaukkuja 
kiimaisilta kääkiltä. Kaikki meni päin persettä. Juotiin vähän 
liikaa, Eksyttiin matkalla. Tapeltiin ja kun tultiin homodis-
koon, alettiin murjottaa toisillemme taas kerran. Ne muut 
harvat, joita kerran kuukaudessa näissä paikoissa näimme, pi-
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tivät meitä varmasti ihan pimeinä. Riitelevinä homovirtasina. 
Sitten näin upeimman ja kauniimman pojan mitä ikinä olen 
nähnyt, niin ainakin luulin noin kahden ja puolen promille 
laitamyötäisessä ja keskityin vain häneen. Heti kun hän oli 
kävellyt ovesta sisään ja kävellyt baaritiskille, olin täysin myyty 
enkä enää muistanut poikaystävääni. Tämän pojan halusin 
en mitään muuta niin kovasti elämässäni. Poika katsoi ih-
metellen ja kysyi itseltään, saiko hän aikaan kaiken tämän? 
Totta kai vastasin, ja paljon muutakin, myrskyn vesilasissa, 
sillä poikaystäväni oli vessassa, enkä tiedä mikään minuun 
iski. Poika pyöritteli silmiään päässään ja heitti pitkiä hiuk-
siaan puolelta toiselle samalla kun lipoi kiihottavan näköisesti 
vaaleanpunaisia huuliaan maiskutellen niitä, ihan kuin olisi 
ottamassa samalla suihin minulta. Sitten hän otti minua kä-
destä ja katsoi syvälle sisimpääni. Hän näki lävitseni ja ennusti 
minulle tulevaisuuttani, joka oli hänen mukaansa tästä lähin 
piikikkäillä ruusuilla tanssimista. Kysyin, näkyykö siellä koh-
talokasta miestä. Kyllä hän vastasi. Ja yksi suuri rakkaus siellä 
näkyy, hän nauroi ja sanoi että se seisoi tässä ja nyt edessäsi.
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Mitä sitten 
tapahtui?

Oli vappu ja hulinat olivat alkaneet jo hyvissä ajoin muuta-
maa päivää aikaisemmin kaupungilla, koska oli lämmintä ja 
aurinkoista pitkän sadekauden ja harmauden jälkeen. Sinä 
vuonna vappu osui maanantaille, joten suomalaisten alan 
harrastajien pitkä ja loppua kohden vaivalloisemmaksi käyvä 
bailausputki saattoi hyvällä omalla tunnolla alkaa perjantaista 
ja kestää neljä pitkää ja ihanaa päivää. Voi tätä huoletonta 
nuoruutta, jolloin vielä jaksaa innostua kaikesta, Andy sanoi 
Alkon jonossa takanaan pienessä pöhnässä irvailevalle Mickel-
le. Ikää molemmilla oli jotain kahdenkympin tienoilla. Ehkä 
ihan pikkasen ylin mutta sitä ei huomannut. Ainakaan henk-
kareiden kyselijät. Ehkä tahallaan ja vittumaisuuttaan. Nuo 
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ikuiset lapsilta näyttävien nuorten aikuisten nolaajat juuri kun 
oli päästy aikuiseen makuun ja meininkiin Ei Micke vielä 
ollut kunnolla mehuissaan. No ei ainakaan paljon. Mutta se 
riitti. Ikää oli mutta ei kuntoa. 

Myyjä ei suostunut myymään Mickelle edes ”vaatimatonta 
vappusimaa”, kuten Micke oli kiltisti myyjältä pyytänyt ja 
väittänyt olevansa myyjän asiaa kysyessä henkkareiden lisäksi 
hersyävän ja hyväntahtoisen naurun kera tällä kertaa suht-
kohtselvinpäin. Joo joo, niin oli mun ukkikin viime vuonna, 
myyjä sanoi ja karjaisi EI! Hyvässä muistissa Micken viime va-
pun sekoilut. Ja kun Micke ei suostunut ymmärtämään yskää, 
myyjä kutsui vartijat paikalle, jotka retuuttivat hämmenty-
neen oloisen ja vastaan rimpuilleen Micken ulos myymälästä 
keskelle vilkkainta Helsinkiä Aleksanterinkadulle vilkkaan ih-
misvilinän sekaan. Ihan oikein heitti kadulle kirjaimellisesti 
kuin Micke kaksikymmentävuotta vanhemman poikaystävän-
sä viikkoa aikaisemmin ja heti perään ikkunasta muumion Pet 
Shop Boyslevyt ja huutanut perään yhden PSBsien kappaleen 
nimen ivallisesti: love etc...Sen jälkeen se oli alkanut huutaa 
kaikille kun jotain tapahtu tota samaa homopiireissä kylläs-
tymisen asti vanhemman sukupolven keskuudessa kulunutta 
renkutusta ärsyttääkseen.

Ai vittu et koskee, Micke vähän filmas yrittäen kerätä ohi-
kulkevien sympatioita ja lietsoa vihaa vartijoita kohtaan. Mi-
ckelle tää oli jo kaikki tuttua vaikkei hän mikään amislainen 
slummipoika varsinaisesti ollutkaan. Vähän sinnepäin vain 
mutta helvetin komea jotain 185centtiä pitkä, tummat kiha-
rat. Naama kun kerubilla ja kroppa kun marmoriin veistetyllä 
adoniksella vaikkei se tehnyt mitään naaman eikä kropankaan 
eteen. Joskus se juoksi metsissä hulluna. Se oli musta mies val-
koisen miehen kaavussa muutenkin kuin paksun ja aina pys-
tyssä sojottavan munansa ansiosta, sano sille jo ensimmäinen 
Vallilanlaaksossa kympistä sen munaa imenyt spugu silloin, 
kun Micke oli vielä pieni poju ja just aloittanut nää hommelit. 
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Koulu ei Mickelle maistunut eikä viralliset työtkään, mitä 
nyt teki joskus isälleen hanttihommia isän rekan repsikkana, 
kun se ajoi pitkiä matkoja suoraan Helsingistä Viron Narvaan. 
Mutta ei se ollut luuseri eikä sellaiseksi jäädä. Sillä oli suun-
nitelmia ja olihan sillä kaksi samanhenkistä hyvää ja komeeta 
ystävää, kaksi melkein naapurin poikaa Andy ja WB, joiden 
kummankin kanssa se oli seurustellut ja kokenut ensirakkau-
den ilot ja surut ennen kuin oli miehistynyt ja tajunnut että 
rakkaus ja seksi piti pitää visusti erossa toisistaan. Micken äiti 
oli hieman taiteellinen eli pikkutissuttelija, joka ei ollut kos-
kaan päässyt kunnolla työn makuun vaan kitkutteli milloin 
milläkin avustuksilla, keräili pulloja ja kävi syömässä Helsin-
gin työttömien viikon vanhoille sukille haisevassa ruokalassa 
joka arkipäivä 2 euron lounaan, melkein aina samanlaisen ja 
ainakin yhtä ravintoköyhä keräten samalla ruokapussukoista 
itselleen ja Mickelle iltaruokaa. Isä oli virolainen kuormaau-
tonkuljettaja, joka kävi kerran viikossa moikkaamassa heitä 
virontuliaisten kera viipyen ne pari päivää mitkä pullojen 
tyhjentäminen ja pakollisena hintaan aina kuuluva krapula 
verottivat. 

Ulkona Mickeä odotti joukon kolmas sankari WB. Mic-
ke oli asunut koko ikänsä kaupungin vuokratalossa Vallilan 
Sammatintiellä yhdessä äitinsä kanssa ja kun äidistä oli tullut 
pitkien hoitojaksojen jälkeen kuin velliä ja lääkkeet tehneet 
siitä lähes liikuntakyvyttömän, Micke sai puhuttua Hekan 
(Helsingin kaupungin vuokraasunnot) ämmät antamaan sille 
oman vuokrayksiön äidin kaksion vierestä niin, että Micke 
sattoi käydä syöttämässä ja kylvettämässä äitinsä päivittäin 
– joskus ei aina ihan muistanut ja sai silloin viranomaisilta 
satikutia kun sen äiskä oli kielinyt siitä niille ja sen kämppä 
oli täynnä kusta, paska ja likaisia vaatteita, joihin se oli hädis-
sään itsensä pyyhkinyt. Ei Micke pienistä järkkynyt. Äitikin 
antoi aina anteeksi nähdessään katuvan poikansa koiranpen-
tuilmeen, joka sulatti äiskän niin, että se meni aina halpaan 
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ja sano Mickelle: tuus tänne mun pikku hauva ja mä vähän 
silitän sua päästä. Joskus Mickellä meni lujaa eikä se itsekään 
tiennyt miksi. Sitä vain alkoi tulla levottomaksi ja menojalkaa 
kutittaa, se vastasi sosun tädeille, kun sitä pikkuskidinä oli 
palautettu milloin mistäkin muutaman kuukauden harhailun 
jälkeen. Mistä sä sait ruokaa ja missä sä nukuit, ne yritti udella 
Mickeltä. 

Micke oli fiksu ja piti mölyt mahassaan. Eikä ne tarinat 
ois julkisuutta kestäneetkään. Oli vielä tää alle 16vuotisjuttu. 
Jos se ois kertonut mitä ja keiden kanssa se puuhaili eli ketkä 
sitä elätti ja mitä se teki kaiken tämän eteen, se ois joutunut 
jonnekin laitokseen ja äiti samoin, kun se oli sen vastuulla ja 
ilman Mickeä äiti taas ei tullut toimeen, kun jonkun oli se 
pissatettava, pidettävä seuraa ja puettava. Sitä ennen vielä sen 
tuittupäinen iskä ois hakannut sen sairaalakuntoon. Sehän 
inhos hinttareita. Ainakin pulleita, karvaisia ja naismaisia. Siit 
Micke oli varma ja siksi se ei kielinyt vaan vastaili kaikkea 
sekavaa ja levotonta niin, että sossutädit luuli sen vain olevan 
aineissa ja jätti sen rauhaan toivottomana tapauksena. Mitä 
se ei ollut. Se vain leikki sitä. Se ei ollut myöskään hullu tai 
vähälahjainen. Mutta mitäs muuta siinä ympäristössä olisi 
voinut tehdä? Pitihän sen elää, yrittää sulautua tapettiin ja 
olihan se nuori vielä. Kuuma veri virtasi sen suonissa ja sen 
teki mieli kaikkee, niin kuin kaikilla muillakin nuorilla na-
valta navalle. Eihän se ois ollut normaali nuori lainkaan, jos 
ei ois tehnyt. se piti itteään normaalina niin kuin se olikin 
olosuhteista huolimatta.

Paljos tost kaikesta oli nyt aikaa, Jan kysyi Mickeltä? En 
tarkkaan muista. No jotaan sinnepäin. Sano nyt. Ehkä kuusi 
vuotta. Muistako miten me tavattiin? Jan kysyi silittäen Mi-
cken kiharoita. Oli vappu taas edessä ja Jan halusi muistella 
kuuden vuoden takaisia tapahtumia, kun se oli törmännyt 
Alkosta kadulle ulosheitettyyn Mickeen, joka hetken makasi 
pitkin pituuttaan Aleksanterinkadulla yrittäessään peilata ylei-
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sön sääliä vartijoiden kovakouraisuuden uhrina. Mitä sitten 
tapahtui? Kukaan ei tiedä eikä muista. Ehkei kukaan välitä. 
Micke oli vain Micke ja niitä oli monta tusinassa näillä kul-
milla. Kukaan ei vain puhu näistä tyypeistä koska ne eivät 
itsestään suurempaa mölyä eikä niitä erota päivänvalossa edes 
tarkkaan katsottuna muista. Ei ainakaan Mickeä. Mutta Mi-
cke oli toista maata. 

Kaikki se minkä se oli kestänyt ja iskut, jotka se oli ottanut 
pläin pläsiä, niin kuin se itse niitä haavoja ja nöyryytyksiä kut-
sui, se oli ottanut ja kestänyt vain siksi, että sen piti tehdä niin 
kestääkseen kurjan elämänsä jotenkin siedettävästi. Mutta ei-
hän se ollut elämää elää jonkun toisen kärsimyksien kautta. 
Äiti ja isä, niin sanotut ja samat rasittavat kulmat lapsuudes-
ta lähtien. Naapurissa samat ongelmat, ellei pahemmatkin. 
Kukaan ei pitänyt kenestäkään. Kaikki kusettivat kaikkia ja 
sitten vielä nämä ystäviksi itsensä luokitelleet Andy ja WB 
– pahimmat verenimijät ja perässäroikkujat miesmuistiin. 
Oli pulaa rahasta, ruuasta ja ilosta. Micke sai silloin pienen 
tällin päähänsä Janin kaatuessa hänen päällensä eikä koskaan 
enää herännyt samana Mickenä. Aikaa kului pikkuhiljaa ja 
Micke unohti tutut kulmat ja ihmiset. Jan oli lähtenyt am-
bulanssiin Micken mukaan. Micke oli kertonut lyhyesti hä-
nelle tarinansa ja pyytänyt Jania auttamaan häntä. Nyt heitä 
molempia nauratti. Eihän Vallilasta ollut Lauttasaareen teitä 
pitkin pitkä matka mutta niin kaksi eri maailmaa ne olivat, 
ettei ollut pelkoa paljastumisesta. Ei mitään vitun pelkoa. Ei 
sinnepäinkään. Eikä kukaan kaivannut Mickeä kuuden vuo-
den jälkeen eikä Micke ketään. Äitikin oli saanut kuulemma 
hieman ryhtiä elämäänsä järkytyksestä. Lopettanut viinalla 
ja lääkkeillä lotraamisen. Alkanut uida ja voimistella. Isä oli 
sama jukuripää kuin ennenkin, Micke tiesi. Se oli kerran Janin 
kanssa istunut autossa vanhan talonsa ulkopuolella ja tiiraillut 
kiikarilla ikkunoita. Sen jälkeen se ei enää koskaan palannut 
vanhoille mestoille. Se sano, et sille riitti tässä elämässä paska.
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Kompastinkivi
Kun havahduin hereille näistä houreistani, päivä oli jo vaihtu-
nut illaksi ja haikeamielisyydestäni täyttymättömien toiveiden 
hautausmaan juurella ei ollut enää tietoakaan. Ravistelin itse-
ni epätodellisesta haavemaailmastani takaisin tähän hetkeen 
ja elämän aneisiin todellisiin reunaehtoihin, ja ajattelin, että 
nyt minun pitää koota itseni lopullisesti ja yrittää muuttaa 
surkutteleva elämäni pää pystyssä kulkemiseksi, vaikka van-
henin, ja vaikken saanut mitä halusin, ja vaikka minua vitutti 
koko ajan kaikki tämä ja ne menetetyt mahdollisuudet, joita 
olisin varmasti saanut, jos olisin ollut. Ollut mitä? Siinä se 
kompastinkivi olikin. Ollut jotain mitä en ollut, ja siksi en 
saanut sitä mitä haluaisin, vaan pyörin koko aika oman ku-
vitteellisen minäni ja toiveideni kuristavan paineeni alla, niin 
että kun tämän vihdoin tajusin, ajattelin että antaa nyt vain 
mennä loppuun sakka samaan mallin. Eihän tässä mitään voi 
menettää, kun mitään ei ole. 
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En koskaan katso 
taakseni

”Mitäpä me voisimmekaan etukäteen tietää historian kulusta, joka 
määräytyy joidenkin logiikan ulottumattomissa olevien lakien mu-
kaan, jota ohjaavat ja jonka suuntaa muuttavat ratkaisevalla hetkellä 
usein ennalta arvaamattomat pikkuseikat, jokin tuskin havaittava 
ilmavirta, maahan putoava lehti tai väkijoukossa vaihdettu katse”. 

- W.G. Sebald ”Merkintöjä Korsikasta” (Tammi 2016)

Olin nähnyt hänet vain pari kertaa ohimennen. Ensimmäisen 
kerran toissakesänä Linnanmäellä, jolloin satuimme vahin-
gossa istumaan vuoristoradalla samassa vaunussa huutaen ja 
peläten yhtä paljon. 

Toisen kerran melkein heti sen jälkeen uimastadionilla 
miesten saunassa vieri vieressä lähes tunnin pukahtamatta sa-
naakaan, ennen kuin hän juoksi naama punaisena suihkuun 
vilvoittelemaan. 

Kolmannen kerran tapasin hänet sateiden jo vallatessa har-
maan Helsingin Triplan asemahallissa enkä ollut kiinnittänyt 
häneen sen kummempaa huomiota, kuin samaan aikaan alku-
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syksystä lentäviin puista pudonneisiin lehtiin, joita piti visusti 
varoa, ettei olisi liukastunut niihin.

Myöhemmin ajattelin tämän olleen selvää – ettei kyseessä 
voinut olla mikään muu kuin vilkkaan mielikuvitukseni tuote  
jo alusta lähtien. Ehkä kuvittelin kaiken hänestä ja minusta. 
Ehkä hän kuvitteli minut ja tulin sillä tavalla mukaan hänen 
itsensä omassa päässään kehittelemään tarinaan. 

Ehkä elimme, jos ylipäätään olimme eläneet, ihan eri vuo-
sikymmenellä ihan eri sukupuolissa ja kehoissa kuin mitä tässä 
unessa. Niin! Luulin tätä uneksi ennen kuin heräsin siitä ja 
tajusin ettei kyseessä ollut sittenkään yksinäisen ihmisen toi-
von ja kaipuun sekoittama häivähdys jostain epätodellisesta 
mitä ei ole tai siitä aiheutuva todellisuuden pako.

Ja vaikka sanonnan mukaan kolmas kerta toden sanoo, 
vasta neljännellä kerralla tutustuimme ja meistä tuli hyvät 
ystävät, kuten oli ehkä tarkoitettukin. Siitä olen nyt varma, 
sillä emme tarvinneet enää turhia sanoja koristamaan maa-
ilmaamme. Meistä tuli sen koristeet, välkkyvät ja näyttävät. 

Hänen mielestään kolmas kerta oli kuitenkin ratkaisevin. 
Silloin harvoin, kun puhuimme hiljaa toisille, hän sanoi alka-
neensa vasta ajatella minua ja sitä, etteivät kaikki nämä yllättä-
vät kahdenkeskiset tapaamiset voineet olla mitään ohimeneviä 
sattumia. Neljännellä kerralla en päässyt häntä pakoon. 

Hän istui Sörkan Cafe Picnicissa ikkunan edessä lempi-
paikallani hymyillen minulle arvoituksellisesti. Jotain tällaista 
olin koko elämäni pelännyt ja toivonut, että elämääni iskisi 
äkillisesti odottamaton tapahtuma kuin salama kirkkaalta tai-
vaalta yhtä dramaattisin kääntein kuin nyt. Jo ensimmäisen 
tapaamisemme jälkeen olin myyty enkä saanut hänen kuvaan-
sa silmistäni. 

Näin unia hänestä ja aloin päivisin valveilla juttelemaan 
hänen kanssaan aamiaispöydässä, kunnes ymmärsin puhuvani 
hauraalle muistikuvalle hänestä. Kuvittelin mitä hän ajatteli-
si samaan aikaan minusta. Missä hän olisi ja mitä hän olisi 
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tekemässä.
Hänen oli hyvin erikoinen eikä hänestä saanut yhdellä pi-

kaisella silmäyksellä selvää. Miten nyt hän kuvailisin? Hän 
oli ihmeellinen näky. Mutta ei ruma tai vastenmielinen vaan 
miellyttävä ja huomiota hyvällä tavalla herättävä. 

Ihan kuin hänet nähdessään olisi jäänyt suussa paikka jälki-
ruoalle, jota alkoi sen jälkeen odottaa, sillä hän oli ihan omaa 
luokkaansa; hän oli yksinkertaisesti aivan jotain muuta kuin 
kukaan siihen mennessä kohtaamani henkilö laihojen, ilois-
ten ja pehmeiden kasvojensa viehätysvoiman vetäessä hänet 
kohdanneen puoleensa. 

Nyökkäsin hänelle ujosti päätäni ja yritin välttää etten 
vain olisi näyttänyt liian innokkaalta vaikka sydämeni otti 
muutaman ylimääräisen ja kiivaan lyönnin hänen huomionsa 
keskipisteessä minun täristessäni niin, että käteni eivät olleet 
saada tarjotinta nostettua tiskiltä ylös. 

Minua huimasi päästäni ja maailma pyöri niin että tunsin 
horjuvani sen reunalla valmiina tipahtamaan alas jyrkänteeltä 
hänen seuraavasta katseesta. Tilasin tavallisen annokseni; kak-
si vihreää haudutettua cactusteetä hunajalla, juustosämpylän 
sekä vihersmoothien ja yritin hiipiä kaikessa hiljaisuudessa 
kahvilan taaimmaiseen nurkkaan. 

Turhaan. Hän oli päättänyt toisin ja viittelöi minua tule-
maan pöytäänsä sellaisella varmuudella ja päättäväisyydellä, 
ettei minulle jäänyt mitään muuta mahdollisuutta kuin nie-
laista kerran jännityksestä ja hyväksyä hänen käskevä, mutta 
ystävällinen ja hyväntahtoista uteliaisuutta huokuva hymyile-
vä kutsunsa istuutua häntä vastapäätä pöytään.

En muista mitä hän silloin sanoi minulle vai sanoiko hän 
yhtään mitään. Puhuimmeko me jostain? Enpä usko. Luulen 
että istuimme pitkään katsellen toisiamme. Ainakin minä tui-
jotin lähes mykistyneenä hänen erikoista olemustaan, joka ei 
ollut ärsyttävän häiritsevä tai tahallisen huomiota herättävä, 
vaan hänelle tyypillinen ja arkinen yhdistelmä kuin runoista 
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ajassa ja paikassa, jota ei ollut olemassa muuta kuin hänessä 
itsessään hänen haluamallaan tavalla ”tässä ja nyt hänen sil-
miensä edessä tämä lyhyt ainutkertainen hetki.

Ja kun häntä katselin”, ikään kuin heijastuksena tai hetken 
voimakkaasti välkkyvänä joulukuusen koristeena häviten ja 
ilmestyen silmiini sillä samalla hetkellä, kun hän niin halusi 
kuin jokin loitsu tai taika, joka avasi sokeat silmäni näkemään 
hänen sisäänsä piilotetun riikinkukon avaamassa ja sulkemas-
sa lumoavaa pyrstöään vain minua varten muiden katseilta 
piilossa sen muutaman ihmeellisen sekunnin, minkä hän 
tarvitsi hurmatakseen minut ja kietoakseen minut kuin pik-
kulapsen yhtä helposti taikurimaisen pikkurillinsä ympärille. 

Muistan tuon hetken lopun elämääni. Istuin hiljaa lähes 
liikkumatta paikoillani. Minulla oli päälläni hupparipuku. 
Mutta mitä hänellä oli? Sitä en muista. Muistan vain silmieni 
edessä pyörivän värisuihkun.

Hänellä oli nimikin. Ulkomaalaisvaikutteinen tai muuten 
vaan hämärä. Ja kun hän lausui sen, kuulosti siltä, kun hän 
olisi omistanut puoli maata, vaikka tajusin vaikutuksen ta-
hallisen koomilliseksi, samanlaiseksi kuin jos tarjoilija olisi 
kysynyt ranskaksi otammeko listalta sammakonreisiä vai tuu-
lenpesiä ja jälkiruoaksi kurakeittoa juomana tiskivettä. Hän 
kysyi, haluaisinko lähteä jonnekin. 

Olin ihmeissäni. ”Minne?” Sitä hän ei sanonut. Pyörit-
teli vain pientä päätään muka huvittuneena hymyillen. ”No 
sinne?” Hän yritti saada minua ymmärtämään, että kotiinsa 
vaikkei sanonut hienotunteisuuttaan muuta. 

Vastasin etten oikein tiedä. ”Miksi?”, hän kysyi. Koska 
minulla oli tänään pyykki ja siivouspäivä ja taloyhtiöstä oli 
vaikea saada pyykkivuoroja. Minusta se oli hyvä perustelu. 
Ainakin sen pitäisi mennä täydestä mutta ei häneen. Vanhaan 
konkariin. 

”Voit ihan hyvin ottaa pyykkisi luokseni mukaan ja pes-
tä sen siinä kaiken ohessa.” Kaiken ohessa? Tiesin mitä hän 
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tarkoitti enkä oikein lämmennyt ajatukselle. Hänen taikansa 
alkoi menettää voimaansa ja aloin epäröidä. Hän huomasi 
sen, sillä hän vaikutti näkevän tarkkaan lävitseni ja vastasi, että 
hänellä oli aikaa odottaa, vaikka huomiseen. Ja ylihuomiseen, 
jos niin tulisi. 

Minä katselin häntä nyt toisin silmin ja hän minua. Hän 
taisi luulla, ettei niin kävisi vaan minä alkaisin tuntea syyl-
lisyyttä siitä, etten tarttunut elämäni tarjoukseen. Tyyppi 
oli kaikkea sitä, mistä olin haaveillut koko elämäni ja mistä 
nähnyt märkiä päiväunia. Ehkä jopa juuri hänestä? Sen hän 
vaikutti tietävän ihan kuin olisi lukenut ajatuksiani. 

Puhelimeni piippasi. Olen asettanut sen hälyttämään tun-
tia ennen pyykkivuoroa. Matkaa asunnolleni oli muutama ki-
lometri. Mitä tekisin? Seuraava pyykkivuoro olisi mahdollista 
saada aikaisintaan kahden viikon päästä. 

Hän katseli minua rummuttaen samalla sormillaan pöytää 
ajan kulumisen merkiksi. ”Asun ihan tässä vieressä ylimmässä 
kerroksessa. Voit tulla joskus toistekin käymään. Annan sinul-
le osoitteen ja ovikoodin ulkooveen. Koputa oveen kolmesti 
niin avaan sinulle. Tuletko nyt mukaani vai myöhemmin?”, 
hän kysyi mutta minua alkoi kyllästyttää. Mikä jankkaaja. 
Hieraisin silmiäni kuin vapautuneena taiasta tai loitsusta, 
minkä hän oli varmasti hetkeä aikaisemmin langettanut pääl-
leni. 

”Mikä tyyppi”, sanoin itsekseni eikä mielessäni ollut tällä 
kertaa mitään häntä mairittelevia sanoja. Lopulta aloin saada 
hänestä tarpeekseni, sillä hän jankkasi uudelleen vain tätä yhtä 
ja samaa kyllästyttävää asiaa: olinko halukas lähtemään hänen 
asunnolleen vai en? 

Se tuli lopulta selväksi hänelle, kun nousin pöydästä enkä 
katsonut taakseni. 

En koskaan katso taakseni. 
Ja juuri se on pelastanut minut monelta tällaisten äkillisten 

päähänpistojen mukanaan tuomilta harmeilta. 
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Homokamppailun 
esihistoriaa

Epäilyt lauloivat poliisiautossa isänmaallisia ylistyslauluja ja 
nyyhkivät toisiinsa nojaillen. Pääni sumeni. En saanut henkeä, 
Kuulin vain huutamista ja kirkumista, ja luulin että kuolen 
siihen paikkaan. Poliisit tiedottivat asiasta radiossa. Kulku-
eessa on tapahtunut joku kaasuisku. Kolme ikävännäköistä 
pikkurikollista hyökkäsi 3. heinäkuuta Pridekulkueen kimp-
puun kaasulla ja sumutteilla. Poliisi sai iskun jälkeen havain-
non kuudesta epäillystä. Miesten jäljillä oli oltu, mutta poliisit 
hukkasivat heidät. Kluuvin kauppakeskuksen kohdalla nainen 
pysäytti poliisit, ja kertoi kaasuttajien menneen Ateneumin 
suuntaan. He pysäyttivät autonsa Ateneumin eteen, koska ha-
vaitsivat kuusi miestä edessään. Yksi poliiseista lähti juokse-
maan kolmen miehen perään rautatieaseman suuntaan, mut-
ta miehet pääsivät karkuun. Kolme muuta jatkoi kävelyään 
rautatientorin poikki Kaisaniemen suuntaan. Poliisit kiersivät 
Mikonkadun kautta itäiselle Teatterikujalle ja löysivät miehet 
pakettiautosta. Yhdellä miehistä löytyi turvallisuustarkastuk-
sen yhteydessä nyrkkirauta. Tarkastusten jälkeen poliisipartio 
kuljetti kaikki kolme miestä Pasilan poliisivankilaan. Miehet 
lauloivat poliisiauton takaosassa melkein koko matkan laulua 
Olen suomalainen.
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Apostolinen 
rakkaus

“Puhtaimmassa mielessä satuelokuvat ovat jääneet lähinnä metsäor-
vokeiksi elokuvateollisuuden mammuttipetäjien juurelle.”

- Andrei Bazin Filmihullun päätoimittaja Lauri Timosen mukaan 
pääkirjoituksessaan 3/2020.

Rautalammin talvet olivat toisenlaisia kuin muualla kokemani 
talvet. Lumi oli puhtaampaa ja se narskui, kun sen päällä kä-
veli. Sitä oli enemmän ja talvi pysyi kuosissaan siitä asti kun 
se alkoi joskus marraskuun lopussa kestäen aina huhtikuun 
loppuun pääsiäiseen saakka. Nykyisin kaikki oli toisin. Olin 
juuri valmistunut papiksi, kun 89vuotiaan Alzheimerintautia 
sairastavan mummoni vointi äkillisesti huononi ja hän halusi 
minun tulevan muita aikaisemmin joulunviettoon mummo-
laan, sillä hän halusi keskustella kanssani papasta ja Paavalista. 
Kun saavuin pitkän ajomatkan jälkeen Helsingistä mummo-
laan illalla, alkoi sataa lunta ja koko maa etelästä pohjoiseen 
sai vasta päälleen valkoisen ensihunnun, joka oli harvinaista 
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näinä ilmastonmuutoksen aikoina.
Mummo oli vuoteenomana ja sai kakistettua tuskin kuu-

luvaa sanaa suustaan. Hänen pieni ja ryppyinen olemuksen-
sa henki sitä samaa levollista lämpöä ja rakastavaa asennetta 
kaikkea elollista ja ihmisiä kohtaan, kuin minkä hän oli ko-
distaan verenperintönä laajasydämisiltä körttivanhemmiltaan 
aikoinaan perinyt. Ilta oli jo pitkällä ja kysyin mummolta, 
eikö olisi parempi puhua vasta huomenna. Voimakastahtoi-
nen mummo heilutti päätään kieltämisen merkiksi ja sanoi, 
ettei hän saisi rauhaa sielulleen, jos ei saa puhuttua minulle 
sitä, mikä hänen sydämellään oli.

Vaikka vietin vain lapsuuden kesiä PohjoisSavossa Rauta-
lammilla, kävin siellä myös tärkeimpinä lomina kuten jouluna 
mummoni luona, joka oli syntyperältään Mäntyharjun Tuki-
aisia. Äidinpuoleisella mummollani oli laaja ympäri Pohjois-
Savoa levinnyt suku. Yksinomaan veljiä ja sisaruksia hänellä 
oli 13 kappaletta puhumattakaan serkuista. Lapsia hänellä it-
sellään oli 8, neljä poikaa ja neljä tyttöä, joista kaikki – lukuun 
ottamatta Helsinkiin työn ja koulutuksen perässä muuttanut-
ta äitiäni – olivat jääneet PohjoisSavoon niin, että kyläiltävää 
riitti koko vuodeksi, vaikka joka viikonlopuksi maaseudun 
kärpäsen puremalle sukulaispojalle kaupungista.

Pappa oli kaatunut Viipurinlahden taistelujen viimeisenä 
päivänä 4.9.1944. Pappa oli ilmatorjuntatehtävissä torkahta-
nut hetkeksi, kun keskellä yötä pilvien takaa oli sukeltanut 
vihollisen taistelukone Pe2 täydessä valmiudessa, tulittaen ko-
nekiväärillään pappaa minkä jaksoi. Näkyvyys oli huono. Ilma 
oli kostea sateen jäljiltä ja silloin tällöin taivaalta satoi räntää. 
Huhtikuinen sää oli kuin vauvan perse, sieltä ei koskaan tien-
nyt mitä sieltä tuli. Pappa sai koneen tähtäimeensä ja painoi 
liipaisinta sarajatulelle. Kone alkoi sakata ja tupruttaa savua 
peräpäästään. Se oli saanut kertalaakista täysosuman ja kaarsi 
avuttomana korkeuttaan menettäen lopulta lähipusikoihin ry-
sähtäen. Pappa juoksi koneen perään. Koneesta kömpi ulos 



85

pitkä venäläissotilas, joka näytti ensin antautumisen merkkiä, 
mutta ampui selän takana piilossa olleella käsiaseellaan papan 
kuoliaaksi.

Papasta tuli tärkeä osaa laajaa uskovaista sukuamme muis-
toissa usein jumalanpalvelusten jälkeen. Hänestä puhuttiin 
paljon ja hänen muistoaan valittiin. 4.syyskuuta Papan kuo-
leman muistojuhlan merkeissä koko laaja sukua kokoontui 
aina mummon luokse Rautalammille muistelemaan pappaa 
ja lukemaan ääneen hänen filosofisia rakkauskirjeitään mum-
molle sekä kriittisiä huomautuksiaan kristinuskon pahimmis-
ta väärentäjistä. Erityisesti minua kiinnosti hänen eräs kir-
jeensä, jossa hän puhui Paavalista. Tarsoksesta kotoisin olleen 
Paavalista, joka oli saanut kreikkalaisen kasvatuksen, kasvoi 
stoalaiseen ajatteluun, ja oli sivistynyt mies ja jonka ajatuksia 
levitti tehokkaasti Antiokian piispana toiminut kirkkoisä Ig-
natius. Ja sen tehdessään he tulkitsivat Jeesusta omista ahtaista 
ja jyrkistä lähtökohdistaan niin, että itse Jeesus ei olisi papan 
mukaan katsonut hyvällä heidän toimiaan, eikä missään ni-
messä eripuraansa ja opillisia hiustenhalkomisiaan.

Pappaa pidettiin hurskaana kirkkouskovaisena ja tärkeänä 
osana pohjoissavolaista körttiliikettä. Pappa kirjoitti kirjeis-
sään mummolle aina yhdestä ja samasta käsityksestään apos-
tolisesta rakkaudesta ja että aitojen ja jumalaa pelkäävien kris-
tittyjen tuli uskoa kirkkokunnista riippumatta hyvän ja pahan 
välillä olevaan mahdollisuuteen tehdä valintoja, joiden tärkein 
kriteeri oli rakkaus eli se ”oikea ihmisten valoisa Jumala”, ku-
ten hän sitä kirjeissään itse kutsui. Eikä tämä rakkaus ollut 
mitä tahansa rakkautta vaan voimakasta ja aistillista. Pappa 
muista poiketen kirjoitti Paavalin tahallaan väärinymmär-
tämästä kristinuskosta ja muistutti Paavalista, vieläkin kes-
kuudessamme vaikuttavan kristillisen suvaitsemattomuuden 
isänä. Eräs ongelma papan mielestä oli tavoiteltu asioiden ja 
ihmisten pyhyys, mikä oli hänestä jo sananakin mahdotto-
muus, sillä ihminen oli vain lihaa, verta ja luuta, asiat taas 
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joku tapahtuvat tai eivät eikä niissä ole sen enempää pyhyyttä 
kuin pahuutta itsessään.

”Paavali oli juuri se, joka mahdollisti myöhemmin hurjil-
la sanoillaan ”kilpailevista saarnaajista koirina, kelvottomina 
työntekijöinä, pilalle leikattuina Saatanan ja oman etunsa 
palvojina” inkvisition synnyn ja sen järkyttävät julmuudet 
Jumalan nimissä. Vain Jaakobin kirjeen kirjoittaja uskalsi 
epäillä erästä Paavalin opetusta, jonka hän pelkäsi johtavan 
passiivisuuteen. Muuten Paavalin perintöä kunnioitettiin ja 
arvostettiin liian korkealle hänen nimissään kirjoitetuissa uu-
sissa kirjeissä.” 

Ongelmallisin niistä oli papan mielestä ns. Toinen tessa-
lonikalaiskirje, jossa pyrittiin antamaan uudistettu kuva liian 
optimistiseksi osoittautuneesta odotuksesta Herran paluus-
ta. Paavalin paras opetus oli unhoon jäänyt kauaskantoinen 
varoitus, sillä hän tiesi muovanneensa oppinsa Jeesuksesta 
Kristuksesta liukkaana hirttosilmukkana, joka sopi niin mur-
haajille kuin murhatuille syytökseksi kuin pelastukseksi, ja 
ennusti näin papan mielestä kristinuskosta itsestään tulevan 
ajan myötä ”synnillisen ylpeyden ilmentymä”, joka asettuisi 
Jumalan ja ihmiskunnan väliin nimenomaan silloin kun käy-
tännössä alettiin määritellä sitä mitä rakkaus oli, kuka sai siitä 
puhua ja millä tavalla, aivan erityisesti silloin, kun kyseeseen 
tuli kahden ihmisen välinen seksi.

Muistan, miten ensimmäistä kertaa kuullessani mummo-
ni lukevan hitaan rauhallisesti ääneen tätä kohtaa hätkähdin 
ja aloin tutki sisälläni tarkemmin papan sanoja. Minusta ne 
olivat samalla sekä arvoituksellisia että sisälsivät totuuden, 
jota kaikki eivät halunneet nähdä. Paavali puhui papan mie-
lestä synnistä mahtina, joka traagisesti orjuutti ihmiskuntaa 
ja Jeesus Kristuksesta ainoana, joka pystyi tästä pelastamaan. 
Paavali ymmärsi papan mukaan myös rivien välistä millaisen 
helvetinkoneen, hän oli alkuun sysännyt ihmisten kiusaksi. 

Mummo pyysi minua avaamaan piirongin laatikon, jossa 
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hän säilytti papan kirjeitä.
”Tätä kirjettä en ole koskaan lukenut kenellekään”, hän 

sanoi ja ojensi papan mummolle kirjoittaman pitkän kirjeen 
minulle luettavaksi. Aloin lukea kirjettä.

”Paavali antoi valheellisesti ymmärtää, ettei mene sen yli 
mikä on kirjoitettu, ja siksi hän kirjoitti täyttä roskaa minusta 
mitätöiden samalla veljellisen rakkauden sanomani, koska ei 
ymmärtänyt ja hyväksynyt rakkauteeni liittyviä piirteitä, jot-
ka viittasivat toisiin ulottuvuuksiin ja olotiloihin. Rakkauteni 
huipun kokeminen oli näet vain hetkellinen, ja ei niinkään 
jatkuva, ohimenevä olotila. Rakkaus oli nivusissa polttava 
tunne, ja päässä jyskyttävä kipu, ja sisällä roihuava palo, ja 
mielessä jäytävä kuume. Se oli itsessään täydellistä ja ikuis-
ta. Paavali pilkkaa teksteissään rakkauden aidointa olemusta 
rivien välissä, ja nyrpistää nenäänsä sille, etteivät rakkauden 
odotukset kestä arkipäivän tulevaisuutta. Ihmisen henkisen 
tilan piti olla kunnossa, jotta hän voi rakastua. Hänen piti 
osata muuntaa henkinen rakkautensa fyysiseksi, muuten se 
jäisi pelkiksi haaveiksi, jotka muuttuisivat ilman toteutumis-
taan aaveiksi, jotka jäytäisivät sielun sisäistä rauhaa, ja suis-
taisivat sen lopulta aina vaarallisille teille seikkailemaan yksin 
hurmahenkisenä omaa itseään, ja tehtäväänsä rakastaa muitta 
mutkitta kaikkia luotuja tässä maailmassa vastaan, ja saada 
sitä tärkeintä polttoainetta itselleen: vastarakkautta. Ihmisen 
piti osoittautua ihmisten välissä pelissä rakkauden arvoiseksi. 
Hänen piti olla vastaanottavainen, kuunteleva, ymmärtävä, 
huolehtivainen, auttava ja epäitsekäs. Omassa itsekkyydes-
sään saada vastarakkautta, ja kokea rakkauden huipentumana 
rakkaansa läheisyys, ja hänen kanssaan yhteisen ystävyyden 
kruunaavat seksuaaliset huiput. Miten kamalalla tavalla Paa-
vali kanonisoi rakkauden ensimmäisen Korinttilaiskirjeen 13. 
luvussa pelkäksi veljelliseksi ja velvoittavaksi, itsensä alttiiksi 
panevaksi ystävyydeksi, josta puuttui Eroksen hurja lennok-
kuus ja viettelevä suloisuus. Kaksi elämän onnellisuuden pe-
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rusehtoa. Paavali julisti heterohenkisessä manifestissaan kyl-
män epäeroottisen jumalansa nimissä uskoaan ennalta tarkoin 
valmisteltuun ja määrättyyn rakkauteen, jossa keskeistä oli 
uskon, toivon ja rakkauden kolminaisuus. Tämä epäpyhä liit-
to, sielu ilman ruumista, joka paperilla luettuna iltahämäräs-
sä sai Eroksen itsessään heikosti tunnistettavana myönteisenä 
voimana lukevana, ja omia halujaan syntinä pitämän ihmis-
polon katumaa syvästi ajatuksensa harharetkiä seksuaalisessa 
mielihyvässä, ja ryhdistäytymään ihanteelliseksi kokemansa 
yhteisen hyvän, ja toisten auttamisessa unohtamalla samalla 
kokonaan itsensä, halunsa ja tarpeensa, ja se oli koko tämän 
vääristyneen kristillisen kulttuurin vinksahtanein kivi, joka 
pitäisi siirtää pois sen perusteista. Paavali puhui kukkaiskie-
lillä, väittäessään oman elämäntuskansa keskellä näkevänsä 
rakkauden kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, kasvoista 
kasvoihin tuntien vajavaisesti, mutta tuntien sittenkin täy-
dellisesti, sillä niin täydellisesti hänetkin tunnettiin. Paavalille 
rakkaus oli siis osa hänen itsensä rakentamaa valheellista täy-
dellisyyttä, johon ei muita kuvia ja sanoja voinut mahtua. Se 
oli vain Paavalin jyrkkä ja jäykkä ei muulle, kuin jumalalliselle 
rakkaudelle ihmisten keskuudessa, ja siksi hän sanoi, että mitä 
minulla olisi, jos minulla ei olisi rakkautta, ja viittasi ihan toi-
senlaiseen rakkauteen, kuin mitä ihmisten välillä kipinänä ja 
kipuina arjessa välähti. Hän puhui uhraavasta, yleiseen hyvään 
pyrkivästä, ja sitä toteuttavasta heterorakkaudesta, jossa hen-
ki, ajatus, suunta ja tarkoituksenmukaisuus olivat tärkeämpiä 
kuin eroottinen rakkaus, ja unohti tarkoituksellisesti samal-
la, ettei näkyvä maailmamme ollut koko totuus, vaan että 
se oli paljon suuremman ja salaperäisemmän maailman hei-
jastumaa, jossa eroottisuus oli elämän polttoaineeksi saatua 
jumalallista oman olemassaolon syvällistä oivaltamista, ja sen 
elämistä todeksi niinä tihentyminä, joilla eroottinen maailma 
meidän olemukseemme painoi jälkeensä. 

Ihmisen sisälle oli rakennettu rakkauden sisäinen kello-
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järjestelmä. Hän oli ohjelmoitu aavistamaan, oivaltamaan, 
syttymään ja palamaan rakkauden soihtuna kylmän maail-
man keskellä, jossa hänen ihmisyytensä toteutui ja puhkesi 
vasta silloin kukkaansa, kun hän kaipasi tätä kuollakseen, etsi 
ja löysi tämän maailman sisältään, ja toteutti eroottisesti it-
seään estoitta, nauttimalla uusista oivalluksistaan ja itsestään 
niinä pieninä hetkinä kun hän oli hetkellisesti kohdakkain 
todellisen jumalansa kanssa, sen joka oli tämän maailman oi-
keasti luonnut rakkaudella; rakkauden jumalan ikuisen hyvää 
tarkoittavan, ja hyvän räjähtävän alkuvoiman kanssa, jonka 
huipennus oli maailmat räjäyttävä orgasmi, ja sen jälkeinen 
taivaallisen rauhan ja hyvänolon tunne. 

”Paavali puhui yleviä ulkokohtaisesti siksi, että oli lopul-
takin tajunnut jääneensä yksin, koska ei osannut rakastaa, ja 
tarvitsi motiivin kaikelle puuhakkuudelleen seksin, erotiikan, 
himojen ja halujen riivaamassa ympäristössään, missä hän oli 
omien peiteltyjen halujensa kanssa yksin tuntien niistä suurta 
häpeää ja syyllisyyttä, yrittäen tehdä itsestään jumalansa sil-
missä parempaa ja kelvollisempaa, julistamalla tätä kammot-
tavan tyhjää rakkaudenjulistustaan kaikille kansoille suurena 
sydämellisinä mukaoivalluksena, niin että typerimmät peräs-
sähiihtäjät toistavat sitä nykyisin laajalle levinneenä mantrana 
onnen autuuden jumalallisesta mukaalkuperästä väitteissään 
kristinuskon koko maailmaa rakastavasta totuudesta, mut-
ta unohtavat samalla Jaakobin kirjeessä alleviivatun tärkeän 
sanoman, ettei tällaisilla sanoilla ole mitään merkitystä, jos 
sydän ei ole mukana, ja erottelemme ihmiset sen mukaan kei-
den kanssa he seksiä harrastavat.”  

Liikutuin niin etten pystynyt puhumaan pitkään aikaan 
mitään. Silmistäni valuivat kyyneleet poskilleni, kun ajattelin 
mummoani ja hänen sanomisiaan. En ollut koskaan kenelle-
kään puhunut omasta seksuaalisuudestani tai sen puuttumi-
sesta, sillä olin Paavalin tavoin hämmentynyt ja epävarma sen 
kohdatessani enkä osannut sen maailman koodistoja niin, että 
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olin tehnyt selibaattilupauksen katolisten pappien ja munk-
kien tapaan enkä ajatellut koko asiaa. Elin yksin poikamiehe-
nä ja olin kovin työllistetty juuri aloittamassani ulkomaalais-
työnpapin toimessa Helsingin seurakuntayhtymässä. 

Samaan aikaan kun tein väitöskirjaa teologiseen tiedekun-
taan Paavalin kristillisen rakkauden käsitteestä, olin tavan-
nut oman sielunveljeni, toisen nuoren papin Osmon, jonka 
kanssa jaoin kaiken vapaaaikani ja yksityiselämäni, olin ihan 
kuin Paavali ollessaan vankina Roomassa, kun hän onnistui 
salaamaan jopa itseltään rakkautensa vankeutensa aikana tu-
tustumaansa kuvankauniiseen orjapoika Onesimokseen, josta 
hän kirjoitti ystävälleen Filemonille, jonka luota orjapoika oli 
karannut, että hän ottaisi pian vankilasta vapautuvan Onesi-
moksen ystävällisesti takaisin, eikä rankaisisi häntä. 

Paavalin tunteet Filemonilta karannutta orjaa kohtaan oli-
vat läikkyvät ja tunteelliset ihan kuten minunkin tunteeni 
Osmoa kohtaan. Paavali oli saanut kokea vankilassa lyhyen ja 
hekumallisen tosiystävyyden, josta oli kasvanut miesten vä-
linen sanaton rakkaussuhde, jossa kumpikin katselivat salaa 
toisiaan ihaillen ja syvällisesti huokaillen sydämien pakahtu-
essa onnen ja mielihyvän tunteesta toistensa lähellä. Paavali 
ei tunnistanut rakkautta itsessään. Mutta puki sen kauniina 
sanoina kirjeessään Filemonille veljelliseksi ystävyydeksi One-
simosta kohtaan. Hän kertoi kirjeessään tulleensa vankilassa 
Onesimoksen ”isäksi” ja kastaneensa hänet.

Paavalin kiihkeä kiintymys orjapoikaan oli harvinaista hä-
nen kaltaiseltaan syvälle oikeat tunteensa tukahduttaneelta, 
ja omat salaiset halunsa julistuksiin, ja julkiseen elämäänsä 
piilottaneelta ovelalta manipuloitsijalta, joka halusi ohjata 
ihmisten mieliä järjestämällä kaiken niin selväksi ankaran 
ja kaikkea neuroottisen mustasukkaisesti silmällä pitävän ja 
valvovan jumalansa avulla, ettei edes pienelle epäilylle, sivus-
ta häiritsemään tuleville ongelmille tai haaveille, olisi jäänyt 
häiritsevästi sijaa, ettei ajatus ylevästä karkaisi hakoteille ja se-
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koittaisi hänen hyvin järjestyneen maailmansa ennalta arvat-
tavuutta kohtalokkailla syrjähypyillään juoksuttamalla vanhaa 
turhaan harhaan, näyttämällä kaikesta kieltäytyneelle silmien 
eteen kaikki ne elämän suuret herkut, joista hän oli aiemmin 
itseään ankarasti rangaistuksen uhalla kieltäytynyt nauttimas-
ta, ennen kuin tapasi vankilassa kohtalokkaasti Onesimoksen, 
joka avasi hänen tunnelukkonsa ja ovensa niille alueille joiden 
olemassaolosta hän ei ollut aiemmin tiennyt mitään. 

Paavali yritti kautta rantain saada Onesimoksen itselleen, 
ja kirjoitti tunteisiin vetoavasti Filemonille, että pitäisi kyllä 
mielellään Onesimoksen itsellään, ”jotta hän voisi palvella 
minua sinun puolestasi”. Hän pyysi isäntää ottamaan orjan-
sa takaisin ”rakkaana veljenä”, joka viittasi verhotusti siihen, 
että Paavali oli vihdoinkin ymmärtänyt mikä miesten välisissä 
suhteissa oli tärkeintä. 

Paavali intoutui Onesimoksen rohkaisemana julistamaan 
nyt tätä, ”uutta veljellisen rakkauden”, sanomaa ympäri haja-
naisia seurakuntia kirjoittamalla, että oli yhdentekevää, olitko 
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, 
sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olitte yksi. Hän myös ymmär-
si, että meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, 
orjia tai vapautettuja, oli kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja 
sama henki oli yhdistänyt meidät. Kaikki me olimme saaneet 
juoda samaa henkeä. 

Tämän kokemuksen jälkeen Paavali keskittyi puheissaan 
siihen, että kristittyjen tuli osoittaa erityistä rakkautta toisiaan 
kohtaan. Ihan kuin hän olisi vihdoinkin tajunnut henkilö-
kohtaisesti Onesimoksessa koskettavan syvimmän opetukse-
ni tekopyhää ja hurskastelevaa hengellisyyttä vastaan, jossa 
asiat monimutkaistettiin, karkotettiin hyvästä alkuperästään, 
nostettiin yläilmoihin korkeuksiin ihailtaviksi, ei inhimilli-
siksi, hävitettiin arkitodellisuudestamme, ja hengellistettiin 
löyhkääviksi muumioiksi, niin että aikaisemmin elämälle niin 
tärkeä ja totuudellinen kokemuksellinen arki unohdettiin ta-
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hallaan, ja ihmisistä tehtiin esineitä, ja kovien vaatimusten 
moraalilla kuristetuista tunteista veistettyjä patsaita, sen sijaan 
että olisimme ymmärtäneet kaiken tämän olevan vain ihmisen 
omaa typerää ja julmaa kahlitsematonta halujen itsekkyyttä, 
jossa oikeaa hengellisyyttä olisi nauru pöhöttyneille valheille, 
sohaisu niiden silmän puhkaisevaksi mätäpaiseiden poistajak-
si, ja katseen kääntämiseksi takaisin ihmisen puoleen, hänen 
huoliensa kuuntelemista tarkalla korvalla, ja hänen huolistaan 
huolehtimista, niin että sinne olisi aina tervetullut rakkaus 
kaikkine sen rikkaine omine ilmenemismuotoineen.

Myöhemmin, kun mummoni kuoli ja hän jakoi testamen-
tissaan tavaroita ja kirjeitä laajalle suvulleen, sain häneltä vielä 
yhden papan kirjoittaman kirjeen, jota hän ei ollut koskaan 
lukenut sunnuntaisissa lukutilaisuuksissaan kirkonmenojen 
jälkeen kenellekään. Mukana oli pieni kirje heiveröisellä kau-
nokirjoituksella kirjoitettuna, jossa mummo sanoi tietäneensä 
minun ”löytäneen oman Onesimokseni Osmossa” ja kulke-
van juuri sitä tietä, mitä pappa oli enneunessaan nähnyt mei-
dän kaikkien tavalla tai toisella kulkevan sitten, kun mädältä 
löyhkäävän uskonnollisuuden tunkkaisuuden liukas hirttosil-
mukka oli vihdoin poistettu todellista apostolista rakkautta ja 
ihmiselämää haittaamasta.

”Tässä elämässä oli todellakin suureksi lohduksi, jos sait 
rinnallesi jonkun, johon saatat yhdistyä pyhimmän rakkauden 
intiimeimmällä syleilyllä, jossa henkesi saa levätä; jolle voit 
vuodattaa sielusi; jonka ihana seura kuin suloinen lohdutta-
va laulu suo sinulle lohtua surun keskellä; jonka kutsuvassa 
ystävällisessä sylissä voit löytää rauhan maallisten takaiskujen 
keskellä; jonka rakastavalle sydämelle voit aivan vapaasti kuin 
itsellesi avata sisimmät ajatuksesi jonka kanssa voit levätä, ai-
van kaksin, rauhaisassa unessa maailman melusta piittaamatta 
rakkauden syleilyssä, suudelman liitossa Pyhän hengen su-
louden virratessa yllenne; jonka kanssa haluat sielun sieluun 
kietoutuessa yhdistyä ja tulla yhdeksi hänen kanssaan. Sinulla 
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on tällainen rakkaus. Ja mikäli tällainen rakkaus vaikuttaisi 
jonkun muun mielestä epäsopivalta, itse Jeesus, kaikessa ku-
ten mekin, kaikessa kärsivällinen ja myötätuntoinen, kirkastaa 
sen oman rakkautensa ilmauksella: sillä hän salli yhden, ei 
kaikkien, levätä rinnallaan erityisen rakkautensa osoituksek-
si. Vaikka kaikki opetuslapset saivat kokea pyhimmän mes-
tarin suurimman rakkauden sulon, hän kuitenkin soi tämän 
lähimmän rakkautensa vertauskuvan vain yhdelle, jota näin 
tulisikin kutsua opetuslapseksi, jota Jeesus rakasti.”

Mummon mielestä piti unohtaa jumala ja taivaallinen elä-
mä, jos se oli Paavalin tavoin elämän väärinymmärrystä ja us-
konnon tahallaan väärin tulkitsemista, ja päinvastoin korostaa 
Jeesuksen rakkautta Johannekseen. Ei sellaisia ole kuin elämä 
ilman rakkautta, joka olisi muiden määrittelemää ja kysyisi 
lupaa ketä saa rakastaa. Rakkaus on ehdotonta eikä kysy lupaa 
muilta ketä rakastaa, hän kirjoitti. Elämä oli tehty täyspainoi-
sesti elettäväksi kaikkine siihen kuuluvine mutkineen, hän 
väitti. Eikä hänestä Jeesus ollut se, millainen hänen väitettiin 
olevan, vaan ihan tavallinen yksi oman aikansa ärsyttävistä 
miehistä, joka kapinoi totunnaisia sovinnaisuuksia vastaan, 
yrittämällä saada hyväksyntää ja rakkautta juuri sellaisena 
kuin oli rohkaisemalla samalla muita yksinäisiä miehiä yrit-
tämään eteenpäin tällä vaikealla tiellä. 

Mummo kirjoitti Jeesuksen asuvan jokaisen samanlaisen 
syrjityn sydämissä, kokien heidän kanssaan tuskan ja nöy-
ryytyksen, joka hetki uudelleen syvää myötähäpeää heidän 
kiduttajiaan kohtaan tuntien. Ja olevan mukana kaikissa niissä 
katkerissa kyyneleissä, jotka me, minä ja minun Onesimok-
seni Osmokin jouduimme yksin häpeissämme, ja heteroiden 
hylkääminä kokemaan tämän ikuisen sorron alle. Jeesusta 
et mummon mukaan tapaa hiuksia halkovan kirkon sisältä 
kuuntelemassa oppiriitoja sanasta. Ei tekohurskaiden usko-
vaisten vihantäyttämistä katkerista omistuksenhaluisista väit-
telyistä. Ei sieltäkään, missä vannotaan hyvän nimeen, mutta 
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tehdään heti kun silmä välttää pahaa, vaan tämän päivän sor-
rettujen ja syrjittyjen joukosta, siitä joukosta josta hän itsekin 
tuli, vaikka siitä ei puhuta ääneen kirkoissa, ihan kuin se olisi 
jotain luonnotonta tai ennenkuulumatonta, ja johon Jeesus 
kuului – Paavalin Onesimoksen ja minun Osmoni joukosta, 
ja jonka kanssa hän perusti tämän maailmamme ehkä väärin 
ymmärretyimmän rakkauden kansanliikkeen, jota Paavali 
yritti pestä Jeesuksesta ja itsestään turhaan pois.

Kun avasin mummon testamentissaan minulle jättämän 
papan kirjeen, ymmärsin heti, miksi he ajattelivat molemmat 
niin kuin ajattelivat.

”Te näitte siellä minut, minun menneisyyteni ja tulevai-
suuteni pyörivän niin tiukasti yhdessä, että oli vaikea erottaa 
sisältä kuka niistä oikeasti olin ja miksi. Siis mikä johti mi-
hinkin vai johtiko? Siksi halusin näyttää miten kohdallani 
ajatuksesi minusta, ja elämästäni muuttuvat tätä lukiessasi 
totuutta paremmin vastaavaksi ”joko – tai maailmasta sekä 
että maailmaan”, olit sitten nainen, mies, homo tai hetero. 
Joka et löydä ihmistä, kuten en minäkään, julkisuudessa le-
vinneistä tyylikkään kaunopuheisesti kirjoitetuista markkina-
henkisistä sankarikirjoista, jotka varastavat luvatta käyttöönsä 
yleistyksinä muut henkilöt muille myytyinä muistoina, jotka 
on vääristelty täynnä mitään tarkoittamattomia nimiä ja ta-
pahtumia, ei suoraan valehdellen, jättäen kokemuksen todel-
lisen ytimen, ja sen mitä ei sanoin sanottu, kertomatta koska 
eivät osaa aavistaa eivätkä ymmärrä maailmaani, vaan toimivat 
oman maailmansa ehdoin, missä matalamielisten ihmisten 
sensaation nälkäiset ennakkoluulot ja asiantuntemattomuus 
viihtyvät hyvin keskenään juuri sinua varten, jotta sinä luki-
jana varmasti valitsisit sen, mikä oli sinulle etukäteen valittu 
puolestasi, ja joista oli suurennuslasilla tihrustamalla kenen 
muunkin tahansa kuin minun vaikea yrittää löytää valheelli-
sen myytin ja todellisuuden, jotka itse asiassa olivat toisensa 
pois sulkevia käsitteitä, välistä suhdetta.”
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Ruotsalaisten 
homohuumoria

Katsoin ruotsalaiselokuvaa, missä testihenkilöille näytettiin 
taulua, jossa oli kaksi viivaa. Toinen lyhyt ja toinen pitkä. Tes-
tihenkilöä pyydettiin kertomaan, kumpi viivoista oli pidem-
pi. Testihenkilö näytti pitkän viivan, mutta sitten tapahtui se 
mikä tavallisessakin elämässä. Totuus väännettiin manipuloin-
nin ja ryhmäpaineen avulla juuri siihen suuntaan, kun sitä 
hallitsevat halusivat. Yleisön kanssa oli sovittu, että se väittää 
kivenkovaan lyhyempää viivaa pidemmäksi, niin että testi-
henkilö murtuisi ryhmäpainostuksen alla, ja uskoisi itsekin 
ryhmän väitteeseen tai antaisi periksi koska ei uskaltaisi olla 
eri mieltä asiasta voimakkaan ryhmän edessä, alkaen itsekin 
uskoa tarpeeksi uskottavasti väitettyyn valheeseen. Elokuvassa 
esitettiin myös miesten keskeinen satunnainen seksikohtaus. 
Kohtaus oli monellakin tapaa hämmentävä. Ei sen takia, että 
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mitä siinä käsiteltiin, vaan miten eri tavalla sen voi nähdä ja 
kokea. Istuin yksin kotona jännittyneenä katsomassa eloku-
vaa, joka oli heti alkumetreiltä yksitoikkoinen ja tylsä. Äijälau-
ma käy uimassa. Sitten he kävelevät kylätiellä, kun yksi heistä 
poikkesi pellolle kuselle. Sama mies, jonka palleja toinen jo 
ensimmäisessä kuvassa hipelöi. Mies ampaisi miehen perään ja 
jatkoi hipelöintiään. Toinen mies huusi kaikkien kuultavaksi 
suureen ääneen tarkoitetun, näpit irti mun munista tokaisun  
tai mä mottaan sua. Sitten toisen miehen housut putosivat 
maahan. Mies huusi, nyt mä imen sua, ja kaatoi toisen miehen 
peltoon. Hetkeen ei nähty mitä he keskenään pellolla puuha-
sivat. Kun he nousivat ylös, mies kysyi toiselta mieheltä, ethän 
sä suuttunut, ollaanhan me näin oltu ennenkin? Seuraavaksi 
mies pelleili perseensä kanssa heiluttaen sitä humalaisen äijä-
lauman nenän alla riisuen lopulta jalassaan olleet alushousut, 
ja asettui nurmikolle pää alaspäin. Toinen mies tuli ja laittoi 
miehen perseeseen lipputangon pään, ja kiersi haistattelemas-
sa sitä sen jälkeen äijälauman nenien alla.
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Hän vain sulki 
silmänsä

Kun Pasi palasi kotimaahansa Suomeen, hän tiesi, että siitä 
lähtien peli oli menetetty eikä hänellä ollut enää sen jälkeen 
juurikaan itse päätäntävaltaa oman elämänsä suhteen. Hän 
tiesi joutavansa alistumaan joukkoja ikäviä määräyksiä ikä-
viltä henkilöiltä, mutta sitten kaikki olisi ohitse eikä hänen 
tarvitsisi enää kantaa huolta omista epäonnistumisistaan ja 
jaksamisistaan. Ei hän kuolemansairas ollut. Hieman vain 
väsynyt ja paikat tarvitsivat remppaa, vuosihuoltoa. ja mikä 
sen parempaa kuin tulla kotimaahan saamaan omalla äidin-
kielellään lääkärinhoitoa. Tai niin hän itseään rauhoittaakseen 
selitti itselleen tietäen pettävänsä itseään ja olevansa liian toi-
veikas, vaikka lääkärin otsa oli kurtussa pahaenteisesti hänen 
kysyessään, oliko kyseessä vakava tai rutiinitoimenpide, olihan 
hänellä ikää kohta jo lähes kuusikymmentä ja se alkoi tuntua 
kropassa ikävinä sairauksina ja viiltävinä kipuina. Alustavat 
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tutkimukset oli tehty Hampurissa ja hänellä todettiin ankaran 
tupakoinnin aiheuttaman keuhkovaurion lisäksi aivoveren-
kiertohäiriö, joten kaikkea sairaalassa saattoi venyä pitkäksi 
ja siksi hän halusi Suomeen.

Hän oli pukeutunut hillityn tyylikkäästi kalliiseen käve-
lypukuun ja jalassa hänellä oli laadukkaat italialaiset kävely-
kengät. Hän näytti pyöreine aurinkolaseineen ja pienine viik-
sineen sekä pujopartoineen hieman Johnny Deppiltä mutta 
vain onneksi hieman, sillä hän inhosi näyttelijää ja tämän 
hänen mielestään surkeita elokuvia mutta vielä enemmän hän 
inhosi niitä hetkiä, kun joku tarmokas teinituristien kimit-
tävä ja tirskuva ryhmä, aina noin vähintään kaksikymmentä 
pientä mustaponinhäntäistä uteliaasti hymyilevää aasialaistyt-
töä, jotka olivat erikoistuneet bongaamaan ajassa liikkuvien 
pintajulkkisten nimikirjoitusta, äkkäsivät hänet ja juoksivat 
pyytämään ”mr. honnu tepilta” nimikirjoitusta. Pasi kirjoit-
ti kohteliaasti tytöille suomeksi nimikirjoituksia, joissa luki 
”anna munaa, ime kikkeliä, haista peetä, vedä mällit, ota 
suihin jne…”ja hymyili aina yhtä kohteliaasti tytöille kuin 
nämä hänelle.

Pasille asiat olivat, miten olivat, eikä mitään muuta  ei 
ainakaan mitään monimutkaista ja vaikeasti selitettävää ja 
ymmärrettävää. Asiat joko olivat tai eivät olleet, ei siinä sen 
kummempaa pitänyt olla, jos ei turhia venkoillut ja yrittänyt 
liikoja esittää, peittää tai muuten vain olla hieman yli sen 
minkä oli. Mutta se juuri oli hänestä jotenkin vaikeaa. Yrittää 
olla sitä mitä oli varsinkin, kun ei oikein tiennyt mikä tai kuka 
oli. Mutta yritettävä oli. Elämä oli yksi yritys, ei muuta, eikä 
silloin kannattanut nukkua sen ohi, siitä huolimatta, että hie-
man horjahteli sivupoluilla, sillä toista kertaa ei ehkä koskaan 
tulisi.  Näin hän järkeili pitääkseen itsensä jotenkuten selvillä, 
mitä hänen ympärillään tapahtui. Hän halusi pitää epäilyllään 
etäisyyttä oman itsensä ja mahdollisen maailman välillä juuri 
siinä harmaassa alueessa, jota elämänvalheeksi kutsuttiin. Eikä 
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hän siinä onnistunut, vaikka itse itselleen niin luulotteli. Asiat 
olivat päinvastaisista väitteistä huolimatta monimutkaisia ja 
vaativat paljon aikaa ja huomiota, joskus niin paljon, että ne 
eksyttivät ihmismielen harjailemaan itse peruskysymysten ää-
reltä ja luulemaan itsestään liikoja, mikä kostautui ties minä 
väsymyksenä, ähkynä ja pahana olona.

Kun hän laskeutui illan viimeisellä Hampurin koneella 
HelsinkiVantaan lentokentälle, hän hämmästyi sitä koulussa 
alaluokilla joka vuonna laulukokeissa laulamansa kansan-
laulun ”on suuri sun rantas autius” muuttumista sanoista 
tunnelmiksi lähes tyhjällä maan lentokentällä, joka on ollut 
viimeisinä hurjina kasvuvuosina Aasian transitliikenteen ta-
kia yksi PohjoisEuroopan nopeammin kasvavista ja vilkkaim-
mista lentokentistä siihen asti, kun maaliskuussa coronavirus 
tyhjensi kaikki muutkin maailman lentokentät. Hän katsoi 
ympärilleen huojentuneena. Ainakin aasialaiset pikkutyttö-
laumat coronavirus oli siivonnut pois häiritsemästä ja hän 
sai rauhassa kulkea lähes yksin läpi tullin ulkona odottavaan 
taksiin. Hän vain sulki taksissa silmänsä eikä avannut niitä 
enää koskaan.  
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Juuri tätä hetkeä 
varten haluan elää

Istun kotona netin ääressä. Hän tekee meille lempiruokaansa. 
Keittiö tuoksuu kotoisasti hyvälle ja kutsuvalle maailmalle. 
Hän juttelee muina miehinä niitä näitä puhelimeen ystävänsä 
kanssa, ja huutaa välillä minulle ihan kuin hänellä olisi huono 
omatunto. Näin sunnuntaisin teemme yleensä yhdessä jotain 
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hyvää kasvisruokaa maailmankeittiöistä. Tänään on hänen 
vuoronsa. Koko pitkän aamu olemme loikoilleet kaksistaan 
sängyssä, kuunnelleet hyvää musiikkia, unelmoineet yhdes-
sä ja lukeneet viikon aikana lehtitelineeseen kerääntyneitä 
lukemattomia sanomalehtiä. Hän tulee taakseni ja kiertää 
kätensä ympärilleni ja pussaa minua hellästi otsaan. Ruoka 
on valmis, mutta hänellä ei ole pienintäkään aikomusta an-
taa periksi minusta, nyt kun hän kehrää ympärilläni täynnä 
rakkautta ja tyytyväisenä kuin kissa, kun on kerran päässyt 
minuun käsiksi. Hän tietää jo kokemuksesta, että olen hel-
posti syttyvää tyyppiä, ja aina yhtä kuumana häneen, niin ettei 
hänen tarvitse tehdä ohimennen puolihuolimattomasti kuin 
muutama ystävällinen ja viekoitteleva ele, ja kutsua minua 
hieman hunajaisemmaksi muuttuneella pehmeällä äänellään 
luokseen, kun olen jo hetken päästä täysissä varusteissa valmii-
na hyppäämään hänen kanssaan leikkimään ja peuhaamaan 
ihan mihin hän haluaa ja millaisiin leikkeihin hän on valmis. 
Hän halailee yhä lämpimämmin, kiusoittelee näykkimällä 
suullaan nännejäni paitani läpi, kokeilemalla lihaksiani ja hi-
velemällä persettäni. Hän on työntänyt toisen kätensä sisälle 
housun etumukseeni, ja liikuttelee sitä nyt hieroen pehmeällä 
kädellään varmasti. Suljen silmäni samalla kun annan hänen 
kaivaa puolijäykän munani esille, niin että se paisuu täyteen 
mittaansa. Hän alkaa suukotella sitä intohimoisesti. Ottaa sen 
suihin minun voihkiessani silmät kiinni nautinnosta. Hän 
riisuu samalla minut ja itsensä ja tulee sisälleni. Ja kun pää-
semme loppuun, olemme väsyneitä ja hikisiä. Hänen kätensä 
lepää pepullani ja hän on osaksi vielä sekä sisälläni että päällä-
ni. Hänen munansa supistuu koko ajan pienemmäksi, ja sulaa 
lopulta pois sisältäni. Voihkaisen taas nautinnosta. Sitten hän 
kääntyy ja kääntää minut kasvotusten itsensä kanssa. Ottaa 
pääni taas käsiensä väliin, ja suutelee minua erityisen helläs-
ti ja pitkään suulle. Kun katselen häntä minut täyttää suuri 
onnen ja riemun tunne. Kaikki tuntuu niin kauniilta ja sel-
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vältä. Kaksi umpirakastunutta poikaa makaavat tuhannen ja 
yhden kerran taas spermanhajussa vierekkäin, katsoen toisiaan 
yhtä ihastellen kuin silloin kauan sitten, kun he ensimmäisen 
kerran rakastelivat tässä sängyllä. Hän muistaa vielä sen kun 
eilisen päivän. Miten hullua ja rietasta ja pitkää intohimoa 
se oli. He eivät nukkuneet montaakaan silmäyksellistä sinä 
yönä, ja koko seuraava viikko oli yhtä hikistä rakkauspainia 
ja ähkimistä peiton alla aina töiden ja koulun jälkeen, eikä 
mikään ole muuttunut pätkääkään noista ajoista. Sama päh-
kähullu leikki  ja intomielisyys ja intohimoinen heittäytymi-
nen rakastettunsa käsivarsille nauttimaan toinen toisistaan 
ehdoitta, tutkimaan molemmat toistensa jo tutuksi käyneitä 
yksityiskohtia, pepun pyöreyttä, kullin jäntevyyttä, lihaksien 
muhkeutta ja huulten suloisia ja viekoittelevia ruusunpunaisia 
pusukaaria, poskien punasta ja pehmeydestä puhumattakaan. 
Ei intohimo, Ei kaipaus toisen syliin. Ei yhdessä koetun sek-
sin autuus ja laukeamisen ihanuus, ei mikään ole muuttunut 
vuosien varrella mihinkään, vaan se on yhtä iloista ja raikasta 
kuin eilisen päivän kosteuttama sateinen nurmikko ikkunan 
takana. Hän kääntyy taas ja on hetken päästä täydessä unessa. 
Koskettelen sormenpäilläni hänen selkänsä ja piirtelen sinne 
mieleen juolahtelevia kauniita ja iloisia kuvia, joista teidän, 
että hän pitää: kissoista, kukista, mulkuista, punaviinistä, 
minusta ja meistä. Otan hänen munansa käteeni ja kiusoitte-
len sitä. Sitten suutelen sitä, ja alan nuolla sitä juhlakuntoon. 
Imen sitä niin innokkaasti, että hän herää voihkaisee nau-
tinnosta, ja laskee spermansa suuhuni. Sen jälkeen hän avaa 
silmänsä ja hymyilee minulle valloittavasti. Juuri tätä hetkeä 
varten haluan elää. Juuri tätä hetkeä varten olen olemassa. 
Kaikki muu on vain sitä pakollista selviytymistä, raatamista 
ja luovimista läpi elämän harmaiden karikkojen ja näkymät-
tömien esteiden, että saan olla kaiken yhteisen ajan hänen 
vierellään, ja ihastella sitä miten kauniiksi luoja hänet loi, ja 
millaisen lahjan hänestä olenkaan saanut elämääni.
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Kerran vuodessa
”Tässä elämässä oli todellakin suureksi lohduksi, jos rinnallasi on 
joku, johon saatat yhdistyä pyhimmän rakkauden intiimeimmällä 
syleilyllä, jossa henkesi saa levätä; jolle voit vuodattaa sieluisi; jonka 
kutsuvassa ystävällisessä sylissä voit löytää rauhan maallisten takais-
kujen keskellä.

- Alfred Rievaulxilainen

Kovin on erilaista kaikki tänään kuin vielä eilen hänen melko 
ilottomassa ja vaihtoehdottomassa nuoruudessaan, miettii X 
istuessaan hotelliaamiaisella Priden aikaan yhdessä keskustan 
tunnelmallisimmissa hotelleissa, hotelli Tornissa kukonlaulun 
aikaan heti kun viikonloppuisin aamiaispöytä avautuu 6.30 
hotellivieraille. 

Miksi X yöpyi hotellissa samassa kaupungissa, jossa asui 
vakituisesti? Hänellä oli huolia. Elämä oli pysähtynyt pai-
koilleen. Hän yritti saada ajatuksilleen ja epäilyilleen tilaa 
puolueettomassa ympäristössä. X ei ollut nukkunut yöllä sil-
mäystäkään vaan oli kävellyt levottomana ristiriitaisia ajatuk-
sia päässään risteillen pitkin öisen keskustan katuja miettien 
kuumeisesti, mitä aikoo vastata C:lle tämän kinkkiseen kysy-
mykseen heidän suhteensa tulevaisuudesta tai onko sitä edes. 

Suhdesanan tässä tapauksessa saattoi olla myös liioittelua 
X:n mielestä. Olihan kyse eräästä mahdollisesta homooletta-
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muksesta, mikä ei ollut sen enempää tosi kuin epätosikaan. 
Ehkä heillä ei ollut suhdetta, kuten C oli väittänyt. Oli vain 
tapaamisia ja omat elämät kummallakin. Jokin side kuitenkin, 
oli X väittänyt. Sellainen heidän välillään pitkään jatkunut, 
mikä oikeutti hänet olemaan huolestunut asioiden nykytilas-
ta, mistä C oli täysin toista mieltä.

Kaikki oli alkanut siitä, ettei kumpaakaan ollut huvitta-
nut enää toistensa seura seksuaalisessa mielessä, hyvä, jos oli 
koskaan edes miellyttänyt paljasti täytenä yllätyksenä C , joka 
tunnusti kokeneensa ensimmäisen kerran jälkeen seksin, sen 
vähäisen ja satunnaisen mikä vuosien saatossa oli hiipunut 
yhteiseksi pornovideon katseluksi, kerta kerralta yhä vasten-
mielisemmäksi ja etäisemmäksi – ei sen takia etteikö olisi 
pitänyt X:stä; C suorastaan jumaloi X:ää, mutta ei halunnut 
häntä enää fyysisesti niin, että oli luopunut asiasta puhut-
tuaan tällaisesta yhdessäolosta kokonaan X:n kanssa, joka ei 
sen jälkeen pyytänyt C:tä makaamaan alastomana vieressään 
ja katsomaan softhomopornoa tietokoneelta samalla kun oli 
runkannut hiljaa itseään ja kosketellut C:tä sieltä täältä luul-
leen kiihottaneensa häntä. 

Vasta nyt hän tajusi miksi C oli ollut hiljaa ja liikkumaton 
kuin kuollut kapakala, eikä hänessä ollut tapahtunut mitään 
silminnähden kiihottavaa kihelmöintiä. C sanoi myöhem-
min perusteluiksi välinpitämättömyyteensä ja kylmyyteensä 
olleen parempi kylmän laskelmoiva eikä itse ”rakastunut”. X 
ei ymmärtänyt mitä hän sillä tarkoitti, kunnes nyt kaikkea 
tätä yksin ja rauhassa miettiessään. C olisi halunnut kokea 
eroottisen seikkailun ja houkutella jonkun sellaisen kanssaan 
sänkyyn, josta tiesi syttyvänsä. 

Tällaiset ajatukset ja puhe hämmästytti ja loukkasi suuresti 
X:ää, joka ei tuntenut ketään muuta miestä kuten tunsi C:n 
tai tässä tapauksessa, oli kuvitellut hyväuskoisena tuntevansa, 
koska oli luulotellut niin vastoin parempaa tietoaan ja oli siksi 
niin järkyttynyt, kun hänen luulonsa ei ollutkaan se, mikä C 
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oli todellisuudessa, joka oli vain visusti kaiken oikean itsestään 
ja tuntemuksistaan kätkien piilotellut koko heidän yhteisen 
pitkän aikansa omaa todellista sisintään, ja vasta nyt vuosien 
jälkeen tunnusti jälkeenpäin kuin X:ää raukkamaisesti syyt-
täen, ettei ollut rakastanut X:ää, ei pitänyt hänestä seksuaa-
lisesti, eikä edes tuntenut häntä kohtaan mitään muuta kuin 
hitusen syyllistävää sääliä, jonkinlaista päättämätöntä vasten-
mielisyyttä, ja jopa jossain mielessä piiloteltua vihaa siitä, että 
oli hukannut aikansa elämällä väärän ihmisen kanssa.

Hän oli tällainen koska ei ollut pelkuruuttaan ja tapojensa 
orjana uskaltanut tunnustaa tosiasioita itselleen nostamalla 
kytkintä silloin kun ensimmäiset ikävät merkit suhteen oi-
keasta laadusta ilmenivät näkyviin.

”Mistä sitten oli kysymys?” oli X kysynyt C:lta, joka oli 
omaan tapaansa vaitonainen eikä liikoja puhunut omista tun-
teistaan osin ehkä siksi, ettei ollut niistä ailahtelevan luon-
teensa takia kunnolla edes selvillä. ”Rakkaus on vaarallista 
hulluutta ja lajissaan hyvin harvinaista”, hän sai arvoituk-
sellisesti sanottua X:lle mutta ei sen enempää. C ei kyennyt 
perustelemaan mistä oli kysymys tai miksi hän oli vasta nyt 
herännyt pohtimaan suhdettaan syvällisemmin. 

Hän ei osannut puhua asiasta oikeilla tai selvillä sanoilla tai 
järkevillä sellaisilla, että X olisi ne ymmärtänyt tässä tapauk-
sessa yleisesti eikä yksityisesti omaa itseään vasten tulkittuna 
väärin loukkauksena omaa minäänsä kohtaan. Oikea asioi-
den ymmärtäminen edusti hänelle eräänlaisen muilta salassa 
olevan asioiden todellisen luonteen, samoin kun tunneelä-
män, ihmisyyden ja aistillisuuden pohtimisen, kuten myös 
erilaisten rakkaussuhteiden pohtimista järjellisen kontrollin 
alaisuudessa ymmärtämistä siitä huolimatta, että hän huoma-
si, miten helpolla kuumennut veri nousi päähän ja hän tunsi 
sen jälkeisen humahduksen päässään, kun sekä järki että tun-
ne menivät sekaisin heittäen noppaa keskenään siitä, kumpi 
voittaisi taistelun hänen tahdostaan.
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X oli malttamaton ja vilkuili koko ajan huolestuneena ym-
pärilleen. Hän ei haluaisi olla muiden joukossa yksinäinen ja 
oli siksi tullut jo hyvissä ajoin jonottamaan aamiaistarjoilua. 
Mutta X ei ollut yksin jonossa. Hänen takanaan on muutama 
juhlimisesta väsynyt homopariskunta, jotka ovat huomatta-
vasti nuorempia – jotain alle kaksikymppisiä  kuin hän ja 
C olivat aloittaessaan epäsäännöllisen säännöllisen seuruste-
lusuhteensa joskus vuonna nolla ja kaksi, jos nyt enää sellaises-
ta voi edes puhua, joskus muutama kymmenen vuosi sitten, 
kun he olivat nuoria ja juuri tulleet kumpikin omissa jäykissä 
ja vanhoillisissa ympäristöissään ulos kaapista yhtä järisyttä-
vin seurauksin. Kuten tuhannet muutkin noina homovihan 
kivikauden aikoina. 

X oli ollut silloin tyypillinen suomalaishomo. Asui pikku-
kaupungissa omakotitalossa. Oli töissä insinöörinä paikalli-
sessa sähkökaapelitehtaassa nuorempana työnjohtaja melkein 
juuri koulusta tulleena ärsyttävän pikkutarkkana keltanokka-
na. Vaimo oli X:ää muutaman vuoden vanhempi ja sairaan-
hoitaja. He olivat tutustuneet lapsina jo hiekkalaatikoilla ja 
ajautuneet erinäisten sattumien kautta yhteen, vaikka kum-
mallakaan ei ollut mitään erityistä intohimoa toista kohtaan 
eivätkä kemiat edes kohdanneet, X muisteli jälkeenpäin. 

Hän ei edes muistanut heidän ensisuudelmaansa tai mitään 
muuta erotiikkaan tai keskinäiseen kiinnostukseen viittaavaa. 
He olivat vain tuon ajan tyypillinen sopiva pari, jota mo-
lempien suvut hoputtivat pikaisesti naimisiin jälkikasvua kas-
vattamaan kunnon suomalaisiksi maata jälleenrakentamaan 
sitten kun sen aika taas oli. 

X:n vaimo odotti pariskunnan ensimmäistä lasta silloin 
kun X päätti kertoa hänelle, ettei avioliitosta tulisi ainakaan 
hänen puoleltaan mitään, sillä hän oli kiinnostunut vain mie-
histä ja seurusteli parhaillaan salaa yhden sellaisen kanssa. 

”Kenen kanssa SAATANAN HOMO, sitähän se isäkin 
varoitteli, kun sinut näki. Olit sen mielestä niin homomai-
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nen?” Oli vaimo huutanut yhtä suoraa kurkkua ennen kuin 
oli pamauttanut X:ää klassiseen perheriita malliin, kuumalla 
paistinpannulla päähän niin, että tämän oli vaimon ajamana 
käytävä vaimon työpaikalla läheisen sairaalan päivystyksessä 
saamassa apua vammoihinsa, jotka kirjattiin sairaalassa ”kom-
pastumiseksi toinen poski edellä kuumaan lieteen”. 

Sen verran se juuri miehisyyden kaavun harteiltaan rii-
suneelle ja homoksi julistautuneelle X:llekin oli häpeämisen 
paikka, että hän suostui valehtelemaan silloin sukulaisilleen 
ja työkavereilleen syyn toiseen naaman puoliskoon loppuelä-
mäkseen jäävästä ilkeännäköisestä palohaavasta, jota kantoi 
myöhemmin ylpeänä merkkinä homoudestaan irtautumis-
riittinä vanhoista kahleistaan, kuin natsiSaksan esikuvina 
toimineet ”Lämpimät veljet” eli homot rinnassaan vaaleanpu-
naista kolmiota ennen kaasukammioon joutumistaan yhdessä 
muiden aliihmisiksi ja ihmissaastaksi natsien kanssa luokit-
telemien hyljeksittyjen vähemmistöjen, kuten mustalaisten, 
puolalaisten, unkarilaisten, Jehovan todistajien, rikollisten 
juutalaisten ja maahanmuuttajien eli värillisten kanssa.

Tuohon aikaan suomalaisissa keskivertoperheissä ei ollut 
mitään muuta niin suurta syntiä, kuin jos perheessä joku oli 
homo tai sellaiseksi epäilty. Eikä sen jonkun tarvinnut olla 
mikään Aluokan trimmattu lihakimpale, perijä tai kaikkien 
kadehtima onnistuja vaatekaappi täynnä nuoruuden aikaisia 
ykköspalkintoja piirukunnallisissa juoksuissa, keihäänheitossa 
ja nyrkkeilyssä. Painissa ei koskaan. Sehän oli liian homomais-
ta. 

Olihan edessä painin olympiakullan voittanut vaalea vii-
kinki jäänyt melkein verekseltään homostelusta kiinni erään 
kulahtaneen iskelmälaulajan kanssa. Tai ainakin niin huhut-
tiin. Riitti, vaikka suvun pakollinen homosylkykuppi olisi 
vain joku mitätön serkun serkun serkku, se X:n vaimon suvun 
tapauksessa hieman jälkeenjäänyt yksinelävä Mikko, joka oli 
kuurouttaan kuollut kevätkylvöjen aikaan perunansiemeniä 
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istuttamassa olleen traktorina alle pää murskana, kun ei kuul-
lut kauempana olleiden varoitushuutoja. 

”Oliko se edes homo?”, moni kysyi ja varsinkin X:n vaimo, 
joka oli pienenä leikkinyt lempiserkkunsa kanssa ja saanut 
tältä kissanpennun nimeltään Lupsakka päästessään ripille. 
Mutta kun joka suvussa oli pakko olla yksi sellainen, kuollut 
Mikko sopi tähän kuolleille vähemmän häpeälliseen tehtä-
vään paremmin kuin nakutettuna, sillä hänen homoutensa 
”varmana asiana ” julistaneiden ”koska hän oli muutenkin 
omituinen”, mielestä paras homo oli kuollut homo. 

X:n vaimo yritti vielä sopia X:n kanssa maanitellen tätä, 
ettei asiasta puhuttaisi kenellekään, vaan jatkettaisiin samaan 
malliin hyssyttelemällä ja lakaisemalla ongelma maton alle 
välttämällä puhumasta siitä varsinkin nyt, kun yhteinen lap-
sikin oli tulossa, ettei hän menettäisi kasvojaan laajan sukunsa 
silmissä, olihan hänen perheensä alueella tunnettu perunan ja 
kaalinviljelijä, joiden tuotteita olivat syöneet, niin valtiovie-
raat presidentinlinnassa kuin itsenäisyyspäivänjuhlien nirp-
panokkaiset hienohelmat, sillä heidän tilansa oli omistanut 
aikoinaan agronomiksi itsensä opiskellut Suomen tasavallan 
toinen, ja ehkä ei ihan terävimpään päähän luettu yhden 
kauden presidentti, Lauri Kristian Relander, jonka suku oli 
kotoisin lähistöltä ja joka kuului samaan isoon kantasukuun, 
kuin mitä X:n vaimokin.

X ei antanut periksi vaan halusi päästä eroon presiden-
tilliseen arvosukuun kuuluvasta vaimostaan ja skandaali oli 
valmis. Vaimo sai raivarin ja alkoi kuunnella salaa X:n puhe-
luita, äänittää niitä jopa ja aloitti uhkailun. Ensimmäiseksi 
hän kertoisi X:n työkavereille ja sitten lapsuudenystäville. X 
otti tosissaan uhkailut ja alkoi jo suunnitella muuttoa. Jos-
sain vaiheessa vaimo palkkasi yksityisetsivän, joka X:n onneksi 
oli auttamaton juoppo, tohelo ja yhtä suuri valehtelija kuin 
hänen täysin tuulesta temmatut jokaviikkoiset isot laskunsa 
vaimolle X:n seuraamisesta, vaikka istui itse kantakapakassaan 
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erässä kalliolaisessa keskiolutkuppilassa. 
Valheesta yksityisetsivä jäi kiinni vasta kun oli X:n Mal-

lorcan lomaviikon aikana lähettämässään laskussa vaimolle 
kirjoittanut seuranneensa kohdetta X viikon aikana 48 tun-
tia ala 20 e/tunti yhteensä 960 e+alv. Vaimo oli suuttunut 
niin, että tehnyt yksityisetsivästä Grishamin Firmaelokuvan 
innoittamana tutkintapyynnön petoksesta poliisille ja antanut 
hänelle potkut.

C oli muuttanut ensin pikkukaupungista vielä pienempään 
kaupunkiin ja sitten Helsinkiin, jossa vasta oli ilmoittanut 
kirjeellään vanhemmilleen homoudestaan. Hän ei saanut kos-
kaan vastausta. Vanhemmat panivat kerrasta poikki poikansa 
kanssa. Samoin teki muu suku ja entiset ystävät.

Kun nuori tarjoilijapoika vihdoin päästi heidät aamiais-
pöytään, X tuntui kadottaneen kokonaan ruokahalunsa. Hän 
istuutui tarkoituksellisen kauas muista pitääkseen hajurakoa 
heihin ja halusi tehdä sen nyrpistämällä nenäänsä kuin tun-
tien elämän eltaantuneen hajun. 

Häntä inhotti katsoa, miten he koskettelivat ja hiplasivat 
toisiaan. X otti päivän lehdet luettavaksi ja tyytyi juomaan 
kahvin ja tuoremehun lisäksi luonnonjugurttia, johon lisäsi 
muina miehinä muutaman ruokalusikallisen marjasosesekoi-
tetta, missä oli mustikkaa, mansikkaa ja puolukkaa, ja kippasi 
siten kaikki juomat peräkanaa suuhunsa niellen ne hitaasti 
nauttien kuin vanha väsynyt koira, joka ei enää muuta jak-
sanut hampaattomuuttaan tai haluttomuuttaan ennen edessä 
häämöttävää loppua. 

X muisteli, miten C ja hän olivat aluksi olleet kuin taki-
aiset toistensa kimpussa eivätkä nähneet nuoren rakkauten-
sa sumentamien silmien läpi mitään muuta kuin toisensa ja 
auvoisen tulevaisuuden edessä kuin automaattisesti kaikille 
heidän kaltaisilleen umpirakastuneille häämöttämässä, ku-
ten siihen aikaan muotiin tulleissa gaylauluissa, sarjakuvissa 
ja kioskikirjallisuudessa vannotettiin käyvän ”kuin kahdelle 



110

samanlaiselle marjalle”. 
Hyvin pian heille molemmille tuli selväksi, että koska 

kyseessä oli seksuaalinen kiinnostus ja himo, sen hiipuessa 
ajan myötä, myös heidän keskinäinen suhteensa muuttuisi, 
ensin kiihkeistä rakastavaisista haaleaan ystävyyteen, ja sitten 
jonkinlaiseen välttelevään toistensa huonojen puolien sietämi-
seen ja arjen tylsyyteen kaksi vanhenevaa unelmoitsijaa silmät 
kovina nuorempiensa hehkeyttä ja seksuaalista vetovoimaa 
vilkuillessaan kärsien, lopulta jonkinlaiseen yhteiseen sopi-
mukseen siitä, ettei mitään sellaista kuin keskinäinen kiinty-
mys, rakkaudesta nyt puhumattakaan olisi enää odotettavissa.

Tätä X odotti C:lta. Asiat ovat vain liukuneet siihen suun-
taan, hän mietti samalla kun puhelin piippasi merkiksi vies-
tistä, joka on tullut C:lta. X avasi viestin, jossa luki: ”En tiedä. 
En osaa vastata vielä. Tavataanko tänään illalla Mansstreeillä 
ja puhutaan halki asiat, jos nyt ylipäätään on jotain mistä 
puhua?”  

Ylipäätään! X ihmetteli C:n sanavalintaa epäillen hänen 
löytäneen kyynisen vaihteen itsestään tässä tarinassa, joka ei 
ilmeisestikään päättyisi hyvin. X ei kuitenkaan aikonut tavois-
taan poiketen tällä kertaa kaikkeen tähän kyllästyneenä hys-
terisoitua. X vastasi asian olevan ok, ja ehdotti tapaamisajaksi 
varhennettua neljää ”happyhourin alkamisajankohtaa” iltapäi-
vällä, koska oli Pride ja kaikki maalaishomot tukkivat pääkau-
pungin harvaksi käyneet homopaikat jo alkuillasta levotto-
mina kuin kerran vuodessa järjestettävillä karjamarkkinoilla, 
sillä tämä oli heille se ainoa oikea aika ja paikka vuodessa, 
missä he saattoivat, jos satumaisen hyvä onni potkaisi heitä, 
löytää itselleen uuden parin kyllästyttyään vanhaan. Tai oi-
keammin sen ensimmäisen ja ainoan. 

C ei kuitenkaan saapunut paikalle ja X alkoi huolestua. 
Tämä ei ollut hänen tapaistaan. X alkoi epäillä kyseessä olevan 
muutakin. Ehkä lopun alkua? Ehkä C oli jo löytänyt jonkun 
toisen. X istui ja odotti juoden liikaa kaljaa niin, että hänen 



111

päässään alkoi sumeta silmien muuttuessa vetisiksi. Hän ei 
kuullut enää mitä muut yrittivät hänelle puhua. Jossain vai-
heessa iltaa hän päätti vaihtaa kapakkaa ja meni homodisko 
Herccuun, vaikka oli etukäteen epävarma siitä, päästäisivätkö 
portsarit hänet sisään vahvasta humalatilastaan huolimatta. 

Sisällä hän ei muista tapahtuneista juuri mitään. Joitain 
epämääräisiä kuvia hänellä oli silti muistissaan. Hän muisti 
nähneensä C:n tanssimassa jonkun nuoremman pojan kanssa 
keskellä tanssilattiaa ja sitten seuranneen heitä vessaan. Hän 
muisti molempien hymyilleen hänelle. Seuraavaksi hän muisti 
vain sen, miten hän oksensi päälleen vihaisen näköisen tak-
sikuskin soittaessa poliisit paikalle, kun häneltä ei löytynyt 
rahaa, maksukortteja tai edes henkilöllisyystodistusta. 

Muuta hän ei muista – ehkä onnekseen  herätessään aa-
mulla kotonaan C:n vierestä. C makasi ketarat levällä repo-
rankana sängyllä hänen vieressään vaatteet päällään kuorsaten 
kovaäänisesti. Pari viimeistä päivää oli mennyt vinhaa vauhtia 
X:n silmien editse eikä hän ollut varma, oliko kaikki se mitä 
hänen päässään oli tapahtunut, tapahtunut todellisuudessa, 
vai vain hänen vilkkaassa mielikuvituksessaan, joka tekemisen 
puutteessa, pitkästyessään kulkemaan aina samoja turvallisia 
latuja, maalasi mielikseen piruja seinille sielläkin, missä niitä 
oli jo muutenkin ihan tarpeeksi, kuten näissä hänen ”ylirasit-
tuneissa muistoissaan”. 

Mutta kaikki se, minkä hän oli saanut omassa päässään 
omalla ajallaan yksin rauhassa miettiä ja kehittää kerran vuo-
dessa Priden yhteydessä, oli aina ollut X:n mielestä myös sen 
arvoista, että hän jaksoi elää taas yhden vuoden tylsän ja vä-
häpuheisen C:n kanssa, joka ilmeisesti ”rakasti” häntä ihan 
samoista yllätyksettömistä ja mielikuvituksettomista syistä 
tavan ja tottumuksen vuoksi kuin hän C:tä.

Heillä ei puhuttu rakkaudesta aamiaisen yhteydessä eikä 
liioin iltapalankaan. Se minkä he elivät todeksi, sitä he eivät 
pukeneet ylisanoiksi ja juhlineet niillä sitten sen jälkeen kuin 
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heikkopäinen lintu tuulenpuuskasta hullantuneena omaan 
lentoonsa, tietämättä sen johtuvan ilmavirroista eikä hänen 
kyvystään, onnestaan tai siivistään. 

Näin he elivät pakosta elämänsä, kuin näkymättömällä 
napanuoralla toisiinsa kytkettyinä hiljaa kiinni toisissaan, 
välillä toisiinsa kyllästyneinä, väliin toisiinsa intohimoisesti 
rakastuneina, silti heillä oli vain toisensa – ei paljon muuta 
maailmassa – mutta oli sekin jotain yksinäisten sydämien rii-
vaamassa maailmassa, johon he eivät koskaan täysin tunteneet 
kuuluvansa, vaikka heillä ei ollut sukua, perhettä tai yhteisiä 
harrastuksia ja kavereita liimaamassa heitä yhdeksi valmiiksi 
osaksi maailman ennalta arvattavaan palapeliin. 

Siksi rakkaus oli heille vaarallista hulluutta ja lajissaan 
hyvin harvinaista. Siihen väliin he eivät halunneet iskostaa 
iskelmien tarjoamaa imelää romantiikkaa, eikä varsinkaan 
kaikkialta tyrkytettävää omistuksen haluista väärinymmär-
rystä siitä, miten heidän tulisi toimia milloin missäkin tilan-
teessa vain siksi, että joku niin sanoi, väitti ja vaati muitakin 
tekemään siksi, että joku ennen häntä oli niin sanonut, väit-
tänyt, ja vaatinut häntä tekemään, vaikka kaikki se mitä hän 
oli joutunut vasten tahtoaan pakosta tekemään ja vaati nyt 
muita toistamaan samat typerät virheensä, oli kaikkea muuta 
kuin sitä, mitä vapaasta tahdosta kerran nauttimaan päässeet 
eivät suin surminkaan suostuisi nielemään, tuli eteen, taakse 
tai keskelle elämää, mikä tuli. 

Eikä heillä asiat nyt sen hullummin olleet, kuin tässä vai-
heessa asiat yleensä olivat kun elämällä ei ole enää mitään sen 
kummemmin yllätettävää, eikä kaikkea minkä koki, jaksanut 
nuoruuden tavoin ihastella tai pitää jonkin arvoisena. Elämä 
oli nyt ja kohta sitä ei enää ollut. Ne olivat ainoita faktoja, 
jotka tässä pelissä heillä pätivät ja siksi he tekivät mitä tekivät 
ja olivat mitä olivat. 

X katsoi edelleenkin sängyllä vaatteet päällä kuorsaavaa 
C:ta ja keitti vahvaa pannukahvia muistamansa mummonsa 
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tyyliin. Kahvintuoksu ja äänet keittiössä, saivat C.n herää-
mään ja hieraisemaan silmiään. Hän katsoi hymyillen X:ää 
uusin ja kiinnostunein silmin. 

Ihan kuin kaikki se paha, mitä he olivat keskenään edel-
listen vuosien hiljaisuuden keskellä toistensa päälle manan-
neet, olisi ollut yhden hurjan ja odottamattoman yön jälkeen 
pyyhitty kerralla pois siitä huolimatta, etteivät he kumpikaan 
tienneet tarkalleen, mitä oli oikein tapahtunut, miksi ja mikä 
oli unta tai totta tapahtumista, joista ei tämän jälkeen enää 
hiiskuttu yhteisestä sopimuksesta sanallakaan tai annettu ym-
märtää ilmeelläkään. Se oli nyt pois pyyhitty ja unohdettu 
lopullisesti.

C lähetti X:lle kiitollisena tästä lentosuukon, mihin X vas-
tasi takaisin lähettämällä lentosuukon C:lle. X tunsi olevansa 
muuttunut. Samoin C. X näki sivusilmällä C:n hymyilevän 
hänelle samalla tavalla kuin joskus silloin kauan sitten, kun 
he ensi kertaa katsoivat toisiaan, ensin häpeillen ja suoraa kat-
sekontaktia vältellen, sitten jo hieman uskaliaammin ja kiin-
nostuneemmin, ja lopulta yhtä innokkaana ja halukkaana, 
kuin mitä he olivat sen jälkeen tehneet satoja, ellei tuhansia 
kertoa, vaikka katse olikin välillä harhaillut viipyen muissa 
asioissa ja ihmisissä, ja kiinnostus lopahtunut, melkein ko-
konaan sammuen. 

Ja oli kulunut pitkiä aikoja siitä, kun he olivat olleet hiljaa 
sängyssä katsomatta tai koskematta toisiaan, toivoen sisällään 
vain hartaasti pääsevänsä toinen toisistaan jonkun helpon te-
kosyyn avulla lopullisesti eroon, etsiäkseen itselleen jostain 
uuden kaipaavan sylin ja lohduttavan olkapään mihin nojau-
tua, kun maailma murjoi ja otti päähän, kunnes he tajusivat, 
ettei tarinaa voi aloittaa kertaalleen alusta, jos oli jo sen lop-
pupäässä kuten he olivat. 

Juuri siksi he alistuivat odottavaan kohtaloonsa, josta poik-
kesivat vain kerran vuodessa Priden aikaan ”Väärän kunin-
kaan päiväksi kutsumansa” sekoilun pyörteissä.
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Uusi kirkkoherra 
Istun uimahallin saunassa yksin odottamassa, että sinne tulisi 
joku, jota voisi hieman salaa tiirailla vähän sieltä täältä kullin ja 
pepun kohdalta, ja salaa nauttia näkemästään, jotta illalla olisi 
taas mistä haaveilla, ja kuvitella, kun viereeni istahtaa kuvan-
kaunis urheilijanuorukainen, jonka muna on puolijäykkänä. 
Hän pälyilee minua hymyillen, ja katselee muniani uteliaan 
kiinnostuneena aloittaen sitten yhtäkkiä seisottaa kulliaan 
nenäni edessä runkaten sitä hiljaa. Hän siirtyy ihan viereeni, 
kosketellen samalla toisella kädellään paisunutta kulliani, niin 
että minulta lentää heti kättelyssä satsi hänen naamalleen ja 
hän vain nauraa iloisesti lauetessaan päälleni. Havahdun unel-
mistani kuumassa, kun viereeni istahtaa ihan todellinen ku-
vankaunis urheilijanuorukainen, joka pälyilee uteliaan mutta 
ujonnäköisesti minua huomaten puolijäykän kaluni. Nolos-
tun, mutta hän ei ole moksiskaan, avaa ristissä olleet jalkansa, 
jotta minä näkisin hänen paksun munansa paisuvan kovaksi. 
Ja me runkkaamme molemmat omia muniamme toisiamme 
katsoen, ja laukeamme pikaisesti yhdessä, juuri ennen kuin 
höyrysaunaan kömpii joku kolmas mies. Onneksemme sauna 
on iso. Höyry sakea, ja mies menee vastakkaiselle puolelle. Me 
vain hymyilemme toisillemme, ja pyyhimme spermat pääl-
tämme. Seuraavan kerran näen saman pojan sanomalehden 
etusivulla ja päätän samantien liittyä kirkkoon. Poikahan on 
näköjään uusi kotiseurakuntamme kirkkoherra.
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Toista iskää?
Oisko täällä toista samanlaista iskää vapaan pienille runkuille 
tässä aamuvarhaisella ennen kuin koko muu perhe herää ja 
seksihalut menevät taas koko viikoksi, kun katsoo ja haistelee 
sitä kuolaavaa räkivää, huutavaa ja paskantavaa sirkusta muu-
taman tunnin, kunnes on saanut koko porukan pyöritettyä 
käyntiin nousevaan päivään?

Minä voin odottaa ja odotankin. Joka päivä odotan, että 
sinä samanlainen – samassa kusessa oleva, kuka lienetkin, vas-
taisit minulle ja kertoisit saman stooryn, ja että sen jälkeen 
me kohdattaisiin jossain umpimetsässä ei oikein missään ja 
naitaisiin neitsytmunillamme neitsypeppuihimme sata kertaa 
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peräkkäin niin, että lopuksi nukahtaisimme toistemme päälle 
kerrankin – ja tämä oli vielä ensimmäinen kerta – kunnolla 
uniemme superpanoista saatuamme.

Millainen itse olet – kerro mitat? Missä asut? Monta lasta 
sinulla on? Mikä elämäntilanne? oletko koskaan aikaisemmin 
ollut miehen kanssa? Mistä tapaat haaveilla, kun joudut pa-
nemaan vaimoasi? panetko sitä pimeässä ja kuvittelut kuten 
minä, että sen tilalla olisi suunnilleen saman näköinen ja 
ikäinen mies? Itse olen XXXcenttiä ja painan XXkiloa, se on 
XXcenttiä pitkä ja XXcenttiä paksu. Olen tumma ja urhei-
lullinen kolmen pikkulapsen isä ja XXvuotias insinöörimies 
PohjoisSuomesta eräältä uskonnollisen herätysliikkeen domi-
noivamalta pikkupaikkakunnalta. 

Vaimoni on lastentarhaopettaja ja toimii viikonloppuiltai-
sin vielä SPR:n nuorten kriisiryhmän vapaaehtoistyöntekijä-
nä. En ole oikein koskaan syttynyt naisista mutta minkäs teet, 
kun näillä pohjoisilla korkeuksilla mennään naimisiin sukujen 
ja arvovallan kesken, ettei tarvitse hävetä sitä, mikä oikeasti on 
ja että vuosisatoja samalla suvulla ollut metsä ei vain vahin-
gossakaan siirry pahimman vihollisen haltuun epäedullisissa 
naimakaupoissa.

Eipä sillä väliä. En tunnista itsessäni mitään erityistä 
gayminää, eivätkä sateenkaaren muut värit aiheuta minussa 
mitään erityisiä tunnevärähtelyjä ehkä muuten, kuin inhon 
tunteita ja pelon väristyksiä: olisinko minä tuollainen isossa 
kaupungissa yksin asuessani muutaman kaljan jälkeen, kun 
se ikuinen kullinkaipuu iskee ja alkaa jyskyttää ikävästi taka-
raivossa samalla, kun häpeää ja kärsii siitä, että on tällainen 
eikä saa.

Enkä minä ole nyt niin pahannäköinen, että se siitä johtui-
si. vaimo tosin väittää, että olisin antanut periksi ja veltostu-
nut myös naamasta. Suupieleni roikkuisivat periksiantamisen 
merkiksi, kuin väsyneellä bulldogilla alaspäin. Mutta ei se siitä 
johdu. En vain saa aikaiseksi itsestäni yrittää edes näyttää siltä, 
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kuin kaikki olisi kohdallaan ja että jaksaisin pitää kiinnostusta 
yllä asioihin, joista en pidä. Mitä muuta? Oletko harkinnut 
itsemurhaa? Entä koko perheesi teloittamista eräänä sunnun-
taiiltapäivänä matkalla kotiin ruuhkassa siitä isosta kaupun-
gista, missä tapaatte käydä ostoksilla koko perheen kanssa, 
jotta saisitte halvemmalla muutaman rullan wcpaperia, jota 
teilläkin kuluu uskomattomat määrät kuukausittain? Eihän 
se olisi kuin yksi huolimaton ratinvääntö ison jylisevän rekan 
alle ja kaikki olisi hetkessä ohitse. Jos olisit kanssani, mitä te-
kisimme, kun emme ole koskaan tehneet sitä miesten kanssa. 
seisooko sinulla enää edes? Haista paska pelkuri, kun et taas-
kaan vastaa. Ammu itsesi. Tiedän, että olet siellä mutta et vain 
uskalla ottaa ensimmäistä askelta. Ehkä asut naapurissani ja 
selailet tätä puhelimellasi autotallissa kiinnijäämisen pelossa. 
Silti minä jaksan odottaa, olenhan odottanut jo kuusi pitkää 
vuotta vaikkei minulle ole kukaan vastannut. Yhtenä yönä 
heräsin siihen, kun tunsin, miten joku oli juuri sillä hetkellä 
aikomassa vastata minulle muttei lopulta tehnytkään niin. Se 
oli vain pahaa painajaisunta, selitin samaan aikaan huutooni 
heränneelle vaimolleni. Tarkoitin sillä kyllä häntä ja elämääni 
siihen asti, kunnes löydän sinut toinen iskä kusen ja paskan 
välistä.
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Olihan se parempi 
kuin ei mitään

Näin taas unta eräästä pojasta, jonka olin jo melkein unohta-
nut. Jos en väärin muista, hän oli tumma ja pitkä brittipoika, 
jostain teollisen Englannin laitapuolelta läheltä varjojen pää-
kaupunkina pidettyä Liverpoolia. Hän oli hieman honkkeli ja 
hassunnäköinen pitkine säärineen, hevosnaamoineen ja hörö-
korvineen, ihan kuin ilmetty prinssi Charles. Yöllä näin siitä 
taas unta. Oltiin kahdestaan Hietsun uimarannalla ihan na-
kuina kuun valossa toisiamme kädestä pidellen ja suudellen. 
Oltiinko vielä edes kahtakymppiäkään molemmat mittarissa 
kuluttamassa?

Sen suu oli makea, kun se nuolaisi minua kuin koiranpentu 
isäntäänsä aina kun tavattiin kaupungilla töiden jälkeen. sen 
silmät olivat suuret mantelinmuotoiset kuin suomenpystyko-
rvalla ja yhtä ruskeat kuin hieman kärvähtänyt korvapuusti 
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mummon pellillä sen jälkeen kun mummo oli unohtunut 
juoruilemaan puhelimeen iäkkään hölösuuserkkunsa kans-
sa, joka oli aloittanut uransa suvun pahimpana juoruakkana 
nuoruudessaan Kuhmossa sentraalisantrana, jonka oli pakko 
kuunnella kaikki sitä kautta soitetut puhelut esikunnan mää-
räyksestä sotienaikaan, jos linjoilla olisi ollut kommunisteja, 
jotka olisivat paljastaneet metsiin kätkeytyneet verenhimoiset 
käpykaartilaiset.

Missä me ensi kertaa tavattiin? Oliko se sinä kesänä, kun 
ostin Seppälästä ne valkoiset farkut ja ruskean nahkatakin vai 
sitä edellisenä kesänä, kun myin jäätelöä kärryistä turisteille 
Espalla ja tapasin montaa ulkomaalaispoikaa, joita joskus ma-
joitinkin pieneen yksiööni Kallion Linjoilla? En ihan tarkkaan 
muista. Se oli niitä kesiä, jotka vilahtivat nopeasti nokan edes-
tä juuri kun oli pääsyt villin vapauden ja meren tuoksu sierai-
missa uimisen ja auringon makuun. Poikia ja miehiä meni ja 
tuli mutta muistan aivan erityisesti tämän yhden. Ja sen, että 
meillä oli hauskaa niin kauan kuin sitä riitti ja Trevor pikku-
nyssäköineen – se oli kai hänen nimensä – viihtyi Suomessa, 
ja hänen vähäiset matkarahansa sen sallivat.

Trevor selitti, että oli olemassa kahdenlaisia miehiä. Toiset 
halusivat mutteivat osananeet antaa. Toiset eivät halunneet 
mutta osasivat antaa. Keitä he olivat ja missä? Kaikkialla hän 
sanoi, varsinkin sellaisissa paikoissa sellaiset ihmiset, joista ei 
heti päällisin puolin olisi voinut uskoa sitä ja että juuri se 
oli elämänsuola löytää tällaisia ja ilahtua heistä kaiken sen 
tavanomaisen ja tylsän keskellä, missä ei ollut muita iloja kuin 
löytää itselleen juuri tällainen ihminen seurakseen. Eikä sen 
väliä Trevor oli sanonut, ettei hän kauaa viihdy luonasi joko 
pakon takia tai muuten vain. Jo yksi tällainen ihminen maail-
massa, olkoonkin että siitä oli aikaa, riittää tekemään elämästä 
elämän isolla E:llä. Juuri sellainen oli Trevor minulle.

Olisin elättänyt häntä, vaikka kuinka pitkään, eihän ruu-
an tekeminen kahdelle maksanut sen enempää kuin yhdel-
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le, mutta perienglantilaiseen tapaan hän joi valtavat määrät 
olutta, joiden korkeaa hintaa hän kauhisteli väittäen, että 
jos briteissä oluen hinta olisi näin korkea, tavallinen kansa 
olisi ryhtynyt vallankaappaukseen. Kumma tyyppi se Trevor 
ja kummat jutut sillä oli. Trevorin puhuma englanti oli Poh-
jois-Englannin murretta. Ymmärsin siitä osan, osa en mutta 
se ei meitä sen kummemmin silloin haitannut. Miksi olisi-
kaan. Etupäässähän me toisiamme tapasimme öisin sängyssä 
tai jossain kaupungilla yhdessä muiden saman ikäisten kanssa 
humalassa riekkumassa mitä ihmeellisimmissä paikoissa.

Trevor rakasti minua mutta niin myös kaikkia muita sel-
laisia poikia, joita hän tapasi jatkuvasti ja jotka sattuivat miel-
lyttämään häntä. Eikä se minua haitannut, sillä Trevor oli 
kuin mehiläinen lentämässä kukasta kukkaan ja keräämässä 
mettä kaikkialta iltasin ja öin silloin kun hän ei ollut kans-
sani pienessä yksiössämme ja kuorsannut viikset väpättäen 
korvani juuressa niin, etten saanut nukutuksia vaan katselin 
ikkunaverhojen välistä taivaalla mollottavaa kuuta ja toivon 
ettei tämä ikinä loppuisi, vaikka loppuihan se heti ja vieläpä 
äkillisesti, kun syksyn ensimmäiset viileät ilmat puhalsivat 
mereltä ja Trevorin vähäiset rahat olivat loppua. Silloin hän 
sanoi, että hänen olisi palattava kotiin. Ei muuta ja niin hän 
eräänä päivänä oli poissa jättämättä edes viestiä jälkeensä. 

Mutta mitä sille nykyisin kuului? Oliko se edes hengissä? 
Vieläkö se oli yhtä hullu ja meno päällä vai oliko se jo antanut 
ympäristölleen ja ajalle periksi muuttuen osaksi tylsää maail-
manmenoa? Muistikohan se minut ja kaipasi sitä yhteistä pit-
kää kesää, minkä saimme kokea vai oliko jo unohtanut minut? 
Miksi se ei ollut koskaan vastannut kirjeisiinsä? Olikohan sen 
nimi edes Tervor vai kertoiko se harhauttamismielessä väärän 
nimen? Entä osoite? Sekin mahtoi olla väärä? Ehkä koko tyyp-
pi oli unen luoma kuvitelma jostain muusta tai yhdistelmä 
jotain muita noista kesistä, onhan niistä jo aikaa kotvan aikaa 
molemmilta vierähtänyt.
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Muistan sen katseen ja ne vetiset silmät, kun se viimeisenä 
iltanaan, josta se ei kertonut minulle etukäteen kai siksi, etten 
olisi kestänyt sitä enkä päästänyt sitä lähtemään pienen nys-
säkkänsä kanssa luotani tieteän hyvin, että siinä se olisi koko 
elämäni ihanuus eikä se sellaisena – jos nyt edes koskaan mil-
laisena – palaisi takaisin elämääni. Trevor oli minun ikuinen 
kesäni, jonka muisto haalistui vuosi vuodelta niin, etten enää 
osannut kaivata sitä muuta kuin unissa, vaikken edes kunnolla 
muistanut sen nimeä. Minun piti olla jo kuollut kolmeen 
kertaan. Kymmenisen vuotta sitten jouduin pahaan liiken-
neonnettomuuteen Kehä III:sellä eräänä pimeänä syysyönä, 
kun satoi rankasti ja näkyvyys oli vain muutaman metrin. 
Perna repesi, jalat menivät poikki ja sain pahan kallonmur-
tuman. Kuin ihmeenkaupalla pelastuin ja vaikka makasin-
kin ensin tajuttomana puoli vuotta sairaalassa ja sitten toiset 
puoli vuotta kuntoutuksessa, opin taas kävelemään melkein 
normaalisti ja pystyin jatkamaan muutamin erikoisjärjestelyin 
elämääni jotenkuten eteenpäin. Yhden asian olin kuitenkin 
kadottanut ja sen myötä vanhan minäni ja intohimoni elää ja 
sitä kautta kokonaisen identiteetin kuulua johonkin ryhmään, 
olla samanlainen ja yksi osa sitä. Aloin hävetä itseäni ja vetäy-
dyin syrjään. En käynyt enää ulkona tapaamassa muita enkä 
edes osallistunut netissä omieni keskusteluihin. Seksi ei enää 
kiinnostanut minua ja vaikka olisi kiinnostanut, en olisi pys-
tynyt siihen sillä navasta alaspäin olin kuin halvaantunut enkä 
saanut sitä seisomaan, vaikka Bradd Pitt olisi seissyt ilkosen 
alastomana yhtä hyvännäköisenä kuin näytellessään Thelma 
ja Louiseelokuvan komeaa rikollispoikaa.

Silloin aloin nähdä näitä unia. Näin niitä joka yö ja niistä 
tuli elämäni tärkein tapahtuma niin, että aloin elää näitä unia-
ni varten. Odotin niitä joka päivä kärsimättömästi kelloon 
vilkuillen, milloin uskaltaisin painaa pääni pehkuihin ja alkaa 
katsoa uniani. Kumma kyllä ne tulivat päähäni melkein heti 
ja opin ajan myötä ohjeilmana niitä hellästi ja kysymään niil-
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tä mitä seuraavaksi oli tulossa. Näin myös edellisinä päivinä 
näkemiäni unia ja pystyin editoimaan parhaista unista itsel-
leni sopivimmat kohdat katsoa ne uudelleen ilta illan jälkeen.  
Unessa Trevor kosi minua ja sanoi rakastaneensa minua en-
simmäisestä hetkestä, kun katseemme kohtasivat Suomenlin-
nan lautalla sinä kesänä, kun tapasimme ja meistä tuli hetkeksi 
oman maailmamme keskipisteitä. Mutta se onni oli yhtä lyhyt 
kuin kesäkin ja siihenkin mahtui paljon mustasukkaisuutta, 
murjottamista sekä toisten syleissä pettämistä, Trevor muistut-
ti. Mutta se ei minusta tahtia haitannut. Kuului enemmänkin 
nuoreen intohimoon. Valitsin tällä tavalla, en rakastajan vaan 
runoilijan kohtalon, muistella ikuisesti tätä tapahtumaa pää-
semättä enää sen sisälle tai kykenemättä muuttaa sitä. 

Se oli aina näin muistoissani etäisenä kaukana mutta silti 
niin lähellä, että se melkein tuntui todelta. Ei kai se haitan-
nut? Trevor kysyi nauraen jostain ajan päästä. Ei kai, vastasin 
hänelle. En tiedä oliko välillä kymmeniä vuosia vai kymme-
niä tuhansia kilometrejä Olihan se parempi kuin ei mitään. 
Ja aina kun kävin nukkumaan, näin tämän saman unen ja 
keskustelin tämän saman keskustelun Trevorin kanssa. Mitä 
muuta olisin elämältäni voinut odottaa?
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Silmänpalvojien 
pettämisfantasiat

Tyhmimmät noudattavat tätä oppia kirjaimellisesti ja kulke-
vat suurten kaupunkien homopaikoissa rikkomassa sydämiä 
lentämässä joka viikonloppu omissa qruisailukekkereissään 



124

rikkomalla muka tabuja, etsimällä rajojaan huokuen sitten 
kotona tv:n ääressä pakolliselle poikaystävälleen, joka on han-
kittu samoista piireistä perheen rauhoittamiseksi, että tässä 
ollaan ihan kuin te läheiset tylsät heterotkin yksiavioisia, 
kunnollisia, hyvistä perheistä, hyvissä työpaikoissa yhteiskun-
nan yläpäästä, mutta kuten asiaan kuuluu ilman intohimoa 
velvollisuuksien ja hyvien tapojen kyllästämän kärsimysnäy-
telmän keskellä henkisessä pakkoraossa saatanan tyhjiä mi-
täänsanomattomuuksia, joilla koko ajan on mielessä muiden 
kuin oman kullan kulli, ja hurjat ja sairaalloisiksi pakkomiel-
teiksi yltävät silmänpalvojien pettämisfantasiat, mitkä alkavat 
jo häiritä normaalia arkielämää, kun mikään ei suju ilman 
aineita tai kovaa känniä, ja synnintunnossa krapulapäissään 
pussit tyhjänä nuoren rikollispojan tiukkaa persreikää aamu-
yöstä piharoskiksen takan puolitiedottomana poikaystävän 
itkuisena ikkunasta tiiraillessa tuntitolkulla jyystänyt kulli, 
on nyt rusinana puolikuolleena pöksyissä ja mukautuva kilt-
tikesymieli täynnä yletöntä ymmärrystä, ja halailevaa lämpöä 
sylin täydeltä, kun kaikkeen tähän poikaystävän menettämi-
sen pelossa hiljaisesti suostunut mustasukkainen ja omistuk-
senhaluinen lakimiesnössöpoikaystävä nurkassa hautoo väliin 
mielialojensa vuoristoradassa omaa itsemurhaansa, väliin poi-
kaystävänsä pikaista teloittamista, ja tasapainoilee jatkuvas-
ti näiden kahden mahdottomuuden välisellä veitsenterällä, 
kykenemättä lopulta mihinkään muuhun kuin oksettaviin 
perjantaikänneihin, ja itkunsekaisiin itsesäälistä pursuaviin 
synkkiin nyyhkyyksinpuheluihin omalle homoemolleen älä 
jätä mua jankutuksineen, ja ikuisine rakkaudentunnustuksi-
neen ja hurjiin, lähes akrobaattisiin kännisnussimisiin, ihan 
kuin pornovideoiden kärkikamppailuissa muu maa vastaan 
oma kyrpä 60, samalla kun häntä syvästi silmissään inhoava 
ja seksuaalisesti vastenmielisyyttä tuntevalla poikaystävällä ei 
taaskaan seiso, ja kumpikin on yhtä onneton. 
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Jokin ei vain
täsmännyt

”Me tanssahtelemme ringissä ympyräisessä, mutta salaisuus istuu 
keskellä tietäen. Joten istahdapa sinäkin alas ja aloita elämäsi seik-
kailu kohteisiin, joista et ole koskaan kuullutkaan tai joihin pääsystä 
olet korkeintaan voinut haaveilla.”

- Robert Frost

Mitä muuta Martin koki olevansa kuin tylsä? Ei edes tylsä 
vaan jotain vielä pahempaa: umpitylsä! Tai niin tylsä, ettei 
edes tiennyt olevansa tylsä kun nukahti itsensä äärelle poh-
timaan, miksi mikään ei jaksanut häntä kiinnostaa. Ei ollut 
koskaan kiinnostanutkaan. Hän oli ollut umpitylsä syntymäs-
tään lähtien. Vähiten häntä kiinnosti pohtia syntyjä syviä tällä 
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tavalla, kuten eräänä iltana kotonaan Helsingin Kalliossa, kun 
hän yhtäkkiä tunsi rinnassaan viiltävää kipua eikä se ollut sy-
dämestä vaan sydämen ulkopuolelta, ihan kuin ilma olisi ollut 
osa hänen ruumistaan ja siihen sattunut hänen tylsyytensä, 
niin että hän koki rinnassaan välttämättömän tunteen hypätä 
alas ikkunasta, ihan kuin tuo kaikki ilmassa väreillyt haamu-
kipu olisi ollut hänen elämänsä viimeinen kutsu. 

Mutta ei. Hän oli tylsä ja sivuutti kaiken tuon vaarallisen 
ajatuksella, ettei hänelle voisi koskaan tapahtua niin. Hänel-
le ei yksinkertaisesti tapahtunut tuollaisia asioita. Asioilla oli 
syynsä ja seurauksensa ja siinä maailmassa hän oli muuttu-
maton ja tylsä odottaen ja noudattaen kaikkea sitä mitä piti 
vaikka tiesi, ettei olisi pitänyt. Tätä hän hoki itselleen aina 
kun koki epäonnistuneensa elämässään löytämään itseään ja 
omaa paikkaansa kaiken tylsyyden keskellä. Oliko mahdolli-
sesti tämä syynä siihen, että hänen kipinänsä sammui jo kohta 
heti, kun se oli vaivalloisesti syttynyt? Martin katsoi itseään 
pelistä. Parikymppinen sinisilmäinen ja vaaleahiuksinen nuori 
miehenalku. Ei muuta. Hän ei nähnyt itseään osana mitään 
muuta kuin ei oikein mitään. Hän ei silloin ajatellut mitään 
muuta kuin tylsyyttä tai sitä miten tylsä hän itse oli. 

”Milloin oireet alkoivat haitata elämääsi?”, oli hänen ai-
noaksi ystäväkseen kutsumansa heppu sanonut hänelle äänes-
sään enemmän kuin laki edellytti virallista huolestuneisuutta, 
kuin jollain virallisella konitohtorilla, jonne hänen olisi ilman 
muuta pitänyt mennä, ellei hän olisi ollut niin kaiken vas-
tainen, kaiken turhan ja selittelevän, kaiken sellaisen, josta 
koituisi liikaa vaivaa hänelle ja pitäisi ajatella jonkun toisen 
käskystä yhteisen muotin mukaan. Hän yritti karttaa arjen 
mukanaan tuomia pakollisia vastuita toimia järkevästi ja tehdä 
asioita samalla tavalla kuin muutkin ihmiset tekivät, tai hän 
luuli heidän, mitä ilmeisemmin jossain kohdin elämäänsä 
ehkä pakosta joskus tekevän pysyäkseen samassa tahdissa ja 
vauhdissa. 



127

Näin hän yritti selittää itselleen vaikka epäilikin kyseessä 
olevan ehkä sittenkin sen kaikkein pahin, jota hän pelkäsi 
kuin ruttoa: enemmänkin hänen ilmiselvä mutta muilta pii-
loon jäävä tylsyytensä, ettei hänessä ollut särmää tai terävää 
kulmaa mennä halki ja puhki asioiden, jättää niihin omia 
viiltojaan edes sen vertaa, että olisi joskus voittanut itsensä 
ja päässyt asiaan näkemään ohi niiden tylsyyden, mikä oli 
tarkkaan katsottuna kuin valmiiksi käsitelty lihakimpale, jolla 
murtovaras tainnutti koiran ennen ryhtymistään tositoimiin: 
silloin hän olisi ymmärtänyt juosseensa turhaan itsensä läkäh-
dyksiin kuin päättymättömäksi kolmioksi muuttuneessa ym-
pyrän sisimmissä ympyrässä, missä kaikki herääminen tapah-
tui tylsyyden jälkeen, ja vasta sen jälkeen sen varjossa asioiden 
oikea tajuaminen, niiden mitat ja merkitykset hintoineen päi-
vämäärineen kaikkineen, mitä ei voinut ennen kaikkea tämän 
tapahtumista ilman tylsyyden oikeaa oivaltamista havaita.

Tylsyyttäkin oli yhtä monta erilaista, kun oli ihmisiä, ja ne 
veivät ihmisen joko alas tai ylös mutta mihinkään sillä välillä 
eivät. Tylsyys ei ollut latteaa tai tehnyt kompromisseja. Sitä 
joko oli tai ei ollut eikä se koskaan ollut mitään tavanomaista. 
Siitä huolimatta hän hoki alati itselleen, ettei enää tänään tai 
huomenna, että hän aloittaisi kaiken alusta ja yrittäisi löytää, 
sen jo kauan sitten kadottamansa kohdan omasta itsestään, 
josta hän näkisi sisäänsä omaan tylsyyteensä ja sen syihin. Että 
hän etsisi sen aukon jonakin päivänä ja tukkisi sen kaikella 
mukatekemisen ähkyllä, jota hän oli suunnitellut. Että hän 
tekisi sitä ja tätä ollakseen parempi ja valmiimpi kohtamaan 
kaiken sen, mitä ei uskaltanut aiemmin edes ajatella omas-
sa yksinäisessä hiljaisuudessaan, mitä hänen ainoa ystävänsä 
kutsui tylsyydeksi, tajuamatta sen olevan hän itse eikä kukaan 
muu tai joku tyhjä sana kuvaamaan muiden tyhjyyttä aina 
yhtä harhaan johtavasti. 

Hänen tylsyytensä oli jotain ehdottoman erilaista ja ai-
nutlaatuista kuin muiden tylsyys. Jo sana tylsyys itsessään 
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oli hänelle erilaista kuin se tylsyys, mistä hänen ainoa ystä-
vänsä hänelle puhui kuin hänestä, vaikka ei osannut kuvata 
sitä niillä sävyillä, jotka hän näki peiliin katsoessaan asuvan 
syvällä hänen sisällään. Se oli tylsyyttä, mikä ei puhutellut 
tai puhunut. Se vain oli hiljaa. Muille tylsyys oli vierasta. Se 
oli ikävystymistä, odottelua eikä mitään järjellistä tekemistä 
tai päätä vaivaavia vastaamattomia kysymyksiä. Hänelle taas 
asioihin ja itseensä pääsemättömyyttä. Vaikeita kysymyksiä 
vailla helppoja vastauksia. Elämän lipumista kaikkiin sellai-
siin suuntiin, joita hän oli yrittänyt vältellä koko elämänsä 
voimiaan säästellen ja omaa itseään suojellen. 

Ehkä hän yritti vain vältellä tosiasioita, oli hänen ainoa 
ystävänsä sanonut hänelle. ”Sinussa oli hivenen jääräpäisyyttä 
tajuamaan, että kaikki me olemme yksin omien kauhujemme 
kanssa, joille emme aina edes löydä sanoja kuvaaman niitä toi-
sillemme”.  Siitä tässä ei ollut hänestä kysymys, kun hän koki 
tosi tylsyyttä tosi olemattomuuden edessä. Häntä harmitti. Ei 
hän osannut tai edes halunnut kuvata sitä sanoilla. ”Et kuiten-
kaan uskaltaisi”, hänen ainoa ystävänsä sanoi. ”Miten niin?”. 
Martin käänsi päänsä kuin uhmaten sivulleen ja katsoi alas 
ikkunasta. Ei siitä ollut kysymys, etteikö hän olisi uskaltanut, 
hän ei van viitsinyt. Ikkunan alla oli pitkä pudotus kylmälle 
katukivetykselle. 

Hänen ainoan ystävänsä mielestä siinä oli järkeä. Mutta 
hän itse kutsui sitä tosi tylsyydeksi, kun ei ollut mitään mieltä 
menettää mitään, mitä hänellä ei ollut ollutkaan, vaikka hän 
olisi hypännyt ja murskaantunut veriseksi mössöksi asfalttiin. 
”Ymmärsin kyllä vihjeen”, hänen ainoa ystävänsä sanoi ”Et 
vain viitsi tehdä mitään, joka jättäisi jälkiä sinuun tai siihen 
paikkaan, missä satut kulloinkin olemaan, ja sinua ärsyttää 
kaikki se mikä vaatii sinua ottamaan askeleen puolestaan”. 
”Ehei”, hän ajatteli. ”Mikään ei huvita eikä innosta minua, ei 
edes kokeilla asioita, joita en ole koskaan aiemmin ajatellut. 
Istun vain ja olen ajattelematta, ikään kuin olisin horroksessa, 
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kun kävelen eikä kukaan huomaa minua”, Martin ajatteli. 
Vai oliko hän vain niin tylsä, ettei olisi erottunut katukive-

tyksestä. Ja hänen juttunsa, jos niitä kaksitavuisia sananpätkiä, 
jotka hänen suustaan silloin tällöin ryöpsähtivät joka toinen 
tunti tai päivä, mikä nyt oli milloinkin mahdollista riippuen 
siitä, millä tuulella hän oli, ja usein eimahdollista koska hän 
oli yleensä pahalla tuulella eikä halunnut nähdä ihmisiä ym-
pärillään, pystyisi edes puheeksi tai tarinoiksi kutsumaan: sana 
säästeliäästi siellä, toinen, ehkä aie sanoa jotain siellä, toinen 
täällä. Joskus ei muuta kuin murinaa ja ininää riippuen siitä, 
miten hän oli päivänsä aloittanut ja missä asennossa; ajatus 
tai ainakin sen ensimmäinen yritelmä sekasikiönä maailmaan 
putkahtaen kuin muotopuolena häiritsevästi: enemmän ehkä 
puhekupliksi tarkoitettu joihinkin yhtä tylsiin tusinasarjaku-
viin kuin siihen elävään elämään, jossa hän, kaikesta tylsyy-
destä huolimatta eli.

Kotona sama juttu. Hän ei ajatellut muuta kuin tylsyyttä 
mikä hänen ympärillään vallitsi. Miksei hän havahtunut jo 
silloin, ettei kaikki se mikä hänen päässään liikkui, voinut olla 
normaalia. Olihan asioita, joista jokainen innostui. Mukavia 
sattumuksia, hauskoja juttuja, kivannäköinen ihminen iloi-
sena nauramassa kesätuulessa ja paljon muuta sellaista, joista 
Martin ei ollut kuullutkaan tai uskaltanut edes uneksia. Mutta 
Martin oli jo niin tottunut elämänsä harmauteen ja ympä-
rillään leijuvaan hiljaisuuteen, ettei ollut koskaan yrittänyt 
tosissaan päästä eroon omasta tylsyydestään, jonka hän oli 
osaksi perinyt kotoaan vanhemmiltaan. Osin itse kehittänyt 
omaksi suojakseen muuta maailmaa vastaan. 

Kun hän oli vielä lapsi, hän muistaa miten kaikki mitä 
hän näki ja koki, oli yhtä ja samaa tylsää. Vanhemmat eivät 
rohkaisseet häntä mihinkään muuhun kuin olemaan yhtä 
hiljaa kuin mitä he itse olivat ilmeettöminä ja sanattomina 
kohdatessaan maailmansa. He eivät kuitenkaan olleet heik-
komielisiä, uskovaisia tai muuten vain hulluja ja siksi vähä-
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sanaisia toisilleen ja muille hiljaisia. He eivät yksinkertaisesti 
luottaneet sanojen ja ilmeiden maailmaan. Isä oli ihmetellyt, 
miten ihmisillä oli mielessään koko ajan lukemattomia tyhmiä 
uskomuksia. He uskoivat ennustajiin ja ihmeparantumisiin. 
He olivat rasisteja. He uskoivat poliitikkojen vaalilupauksia. 

Esimerkkejä oli lukemattomia. Samalla ihmiset myönsivät, 
ettei saisi uskoa vääriin asioihin huonoin perustein. Älyn pi-
täisi antaa korjata virheet ja ohjata toimintaa. Isä oli sanonut 
pojalleen maailman olevan valheen vanki. Ja maailmaa se-
littävien osaavan ammattimaisesti harhauttaa muita ihmisiä 
tarkoin valituilla kauniilla ja tyhjillä sanoillaan. Samalla ta-
valla hänestä myös argumenttien yhteydessä sanojen voimasta 
tietämättömät tekivät virhepäätelmiä sekä itse keskustelles-
saan että muita kuunnellessaan. ”Voisikin sanoa, että kustakin 
asiasta tietävän henkilön tehtävänä olisi toisaalta kyetä paljas-
tamaan ne, jotka esittivät epätosia väitteitä. Se edellyttäisi taas 
sitä, että kykenisi sekä esittämään argumentin että vaatimaan 
sitä”, isä oli ohjeistanut poikaansa. 

Samoin oli musiikin laita isän mielestä. Huono musiik-
ki oli turmioksi ja hyvä pelastukseksi. Martin muistaa isänsä 
sanoneen jo kuuluisan Platonin muistuttaneen musiikinteo-
riassaan, että huono musiikki pitäisi kieltää kokonaan, koska 
se saattoi johdattaa ihmiset pois hyvästä elämästä. Siksi he 
olivat hiljaa ja täyttivät maailmansa hyvällä musiikilla, joksi 
he määrittelivät Jean Sibeliuksen koko tuotannon.

Martin oli pikkupojasta lähtien ihaillut Sibeliuksen Finlan-
diaa ja laulua ristilukista. Hänen perheessään ei puhuttu juuri 
mitään, mutta kuunneltiin sitäkin innokkaammin klassista 
musiikkia ja erityisesti suomalaisia säveltäjiä kuten Toivo Kuu-
laa, Oskar Merikantoa ja Jean Sibeliusta. Martin päätteli jälki-
käteen, että hänen vanhemmilleen kyse oli loppujen lopuksi 
siitä, että he pitivät kaikenlaisia uusia järjenvastaisia oivalluk-
sia periaatteessa yhtä epäilyttävinä kuin vakuutteluja asioiden 
aitoudesta, koska ne perustuivat todellisuuteen pohjautuviin 
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kertomuksiin, missä heidän mielestään sana todellisuus oli 
epämääräinen ja ongelmallinen kun sellaista ei ollut. 

Kun hänen ainoa ystävänsä oli kysynyt häneltä, miksi he 
olivat sellaisia kuin olivat ja kuuntelivat kaiken vapaaaikansa 
Sibeliuksen musiikkia levyiltä, oli hän vastannut hämillään 
moisesta yllättävästä kysymyksestä: isänsä sanoneen, että Si-
beliuksen musiikki oli hyvä esimerkki puhkisoitetusta musii-
kista, johon ei kyllästy koskaan. 

”Sinua minä tarkoitin”, hänen ainoa ystävänsä tivasi Mar-
tinilta, joka vastasi, että hänelle Sibelius edusti uutta, herkkää 
ja tarkasti ympäristöään katselevaa maailmaa, kuin nousten 
esiin jostain alkuhämärän suuresta tuntemattomuudesta 
huolimatta siitä, että hänen musiikkinsa ponnisteli vanhan 
monumentaalisen tuskankokemuksen keskeltä suoraan kuin 
lähes tylsyydestä tuntevan ja kokevan maailman ilmoille, kye-
ten silti hämmästyttävästi luomaan uutta ja villisti sortumatta 
yleisönsä liikaan kosiskeluun tai ylimaallisen onnen mainos-
tamiseen.

Sibeliuksen musiikki oli parhaimmillaan masentuneen ih-
misen tylsyyden kuvaus, tai eräänlainen antisairaskertomus ja 
niiden risteymäkohta omassa jylhässä yksinäisyydessään, mikä 
Martinin mielestä synnytti älyllistä haastetta vanhan maail-
man pinttyneitä tapoja ja ummehtuneita ajatusmalleja vastaan 
– ikään kuin raivaten edestään tietään juuri sille tyhjyydelle 
ja tylsyydelle, jonka hän pystyi kokemaan jokseenkin täydel-
lisenä sen jälkeen kun oli Sibeliusta kuunnellut ja sulkenut 
silmänsä kuvitellen olevansa yksin keskellä suomalaista sil-
mänkantamattomiin jatkuvaa ikimetsää ajalta ennen ruotsa-
laisten ristiretkiä 1000luvulla, kun Suomi oli puhtaimmillaan 
se koskematon erämaa, mihin ruotsalaiset valloittajat olivat 
silloin niin kovasti ihastuneet. 

Hänen ainoa ystävänsä oli jo pudonnut kärryiltä. ”Häh!”, 
hänen ainoa ystävänsä pystyi vain sanomaan ällistyneenä. Hän 
ei yksinkertaisesti uskonut Martinin selityksiä kaikesta siitä, 
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mitä hän oli kuvaillut ja nimittänyt tylsyyden kokemuksiksi. 
Elämähän oli hauskaa, iloista ja sen kanssa piti huidella pitkin 
maita ja mantuja kuin tanssitaudin saaneena tuli kannoillaan 
naurunremakan säestämänä hullu mies Huittisistatyyliin 
vailla huolen häivää kaikelle nauraen ja kaikesta ilakoiden, 
tavattiin sanoa. 

Tai kännissä hihittäen koko elämän, sillä sen piti olla huvit-
tava seikkailu, ei mikään Martinin synkästi kuvaama vakavan 
pohdinnan paikka Sibeliuksen ponnistellessa kaikin voimin 
alkuaikojen tylsyyden kourissa uuden sinfonisen muotokä-
sityksensä parissa korvatakseen vanhan muodon uudella sin-
fonian ja sinfonisen runon lajit yhdistävällä, vapaammalla 
sinfonisella fantasialla. 

Näin ajatteli Martin. Tuo aika oli erikoinen, silloin hän 
tunsi ensimmäistä kertaa tuon myöhemmin tutuksi tulleen 
humahduksen päästä jalkoihin ravisuttelevan häntä: hän oli 
valmis murjottamaan ja kärsimään. Kaiken tämän Martin oli 
imenyt kotoaan kuunnellessaan yhdessä vanhempiensa kanssa 
Sibeliusta. He eivät juuri puhuneet mitään keskenään, mutta 
hän aisti miten hänen vanhempansa löysivät yhteisen sävelen 
hänen kanssaan, Sibeliuksen musiikin valuessa joka solullaan 
ympäri heidän olohuonettaan ja aikansa siellä leijailtuaan si-
sään heidän odottaviin korviinsa ja mieleen tyhjyyden täyt-
teeksi. Se oli heidän ”se” hetkensä ja muistonsa. 

Martin muistaa kaiken sen minkä muistaa, Sibeliuksen sä-
velin. Aivan erityisesti sen, miten Martinin isä oli pitänyt Si-
beliusta yhtenä aikamme suurimmista neroista ja jättiläisistä, 
koska hän rohkeasti ihaili jääräpäisyyteen asti sinfonioidensa 
olemuksissa niitä syviä ja älylle tuntemattomia tunnevirtoja, 
jotka ikään kuin huusivat johdonmukaisesti mutta ilman että 
olisivat tehneet itsestään suurempaa numeroa kaikkien motii-
vien sisäistä yhteyttä, niin että jokainen yksinäinen sävel oli 
lajissaan tarkka ja tärkeä osa elämyksellistä kokonaisuutta, ja 
elämys itsessään, samaa luokkaa tunnetasolla kuin tie, jolta ei 
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ollut paluuta tai maanjäristyksen alle jääminen. 
Oli sille toinenkin nimi, josta hänen perheessään, jotka 

toisin kuin Platonin Lakien kirjan Ateenalaisen mielestä histo-
riasta ei voinut oppia, ei ääneen puhuttu: tylsyys ja hiljaisuus 
juuri siten hyvin omaperäisellä tavalla kotonaan musiikkia 
kuunnellessaan, kuten he itse sen kokivat, ihan toisenlaise-
na, vapauttavana tunnetilana maailmanähkyä ja jatkuvasti 
vahvistuvia vaatimuksia olla sitä ja tätä, vastaan tarjoavasta 
vankilasta vapaana. 

Hänen ainoa ystävänsä kuunteli ja poimi sieltä täältä Mar-
tinin puheista tiedonjyväsiä yrittäessään rakentaa peliä, missä 
olisi Martinin kuvaamaan tylsyyden ymmärryksen mentävä 
aukko, vaikka vaikealta se hänestä tuntuikin. Martin ei siis 
kokenut tylsyyttä yksinäisyyden yhdeksi olomuodoksi vaan 
eräänlaiseksi oman itsensä herruuden jalostuneeksi olomuo-
doksi, maailmassa mikä oli, ei maailman ehdoilla oleva, vaan 
nimenomaan eli sen ehdoilla, joka ymmärsi ottaa siitä niska-
lenkin vääntämällä sen onnappulan pois päältä orjuuttamasta 
ja houkuttelemasta kaikkeen sellaiseen, mistä hän ei pitänyt. 

Ehkä siksi Martinilta jäi tavallaan kaikki normaaliin elä-
mänkulkuun ja kasvamiseen kuuluvat kriisit, kuten murrosi-
kä, pois ja hän tunsi kasvaneensa turvallisesti kaikelta muulta 
kuin itseltään piilossa, eräänlaisessa säilyttävässä vakuumissa, 
missä tylsyyden ja hiljaisuuden rikkoi vain latentti kiinnostus 
hiljaisuuden ylintä muotoa, klassista musiikkia kohtaan.  

Isä ei ollut koskaan puhunut mitään miksi Martinin olisi 
pitänyt tulla isona muuta kuin kerran kuunneltuaan Sibe-
liuksen opukset numerot 114 – 116 pianolle ja viululle. Sen 
jälkeen hän oli istunut olohuoneen kunniapaikalla olleen ra-
dion äärellä pitkään eteensä tyhjin silmin tuijotellen ja sano-
nut Martinille ”Olisi se hieno, jos sinustakin tulisi säveltäjä”. 

Ei tullut mutta rakkauden klassista musiikkia kohtaan hän 
säilytti läpi koko elämänsä oppien musiikkia kuuntelemalla 
tajuamaan mitä runoilijan hauras siivekkyys tarkoitti, ja ettei 
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runoilijoilla, kuten ei muillakaan, ole omaa tietoa eikä omaa 
vastuuta; he ovat vain taiteilijoille tyypillisen hulluuden, jota 
inspiraatioksi kutsutaan, riivaamia. 

Tämän tajuamisesta tuli hänelle yksi tylsyyden muoto ajan 
myötä, kun hän vielä lisäksi tunsi lähes kaiken mitä klassisesta 
musiikista pystyi tietämään, häntä alkoi hulluuden riivaami-
sen sijaan tylsistyttää kuunnella aina samat laulut, oopperat ja 
konsertit uudelleen ja uudelleen kuin koko elämän kestävinä 
tuttuina tapoina, tekniikkoina ja vallassa olevina käytäntöinä 
yrittää karkottaa tylsyyttä ympäriltään ihan kuin olisi ollut 
hukkumassa siihen. Niin kuin olikin.

Ehkä siksi Sibeliuksesta tuli hänelle myös korvike rakkau-
teen ja vihaan, ylipäätään tunteita kohtaan. Sibeliuksen ne-
rokkuus perustui puhtaasti aiheiden vapaalle kehkeytymiselle 
syvällä ihmismieltä liikuttavassa villissä mielikuvituksessa, ja 
oli jo siksi lajissaan jokaisen taitelijan uralle aikovan paras-
ta ajatellen tehty opiksi ja mielen virkistykseksi, ikään kuin 
rohkaisuksi ja kehotukseksi seurata tätä vaivalloista ja vasta 
lopussa kiitosta antavaa tietä sen monista esteistä huolimatta, 
ja vaarallisista kompastuskivistä välittämättä. 

Tämä oli hänen isänsä mielestä Sibeliuksen musiikista vä-
littyvä muidenkin rohkeitten uskalikkojen väistämätön tie, 
jos he vain jaksoivat malttamattomuutensa ja nuoruutensa in-
nokkaan hehkun palossa keskittyä kuuntelemaan tarkalla kor-
valla, ja avoimin mielin itseltäänkin vielä tuolloin salattua ja 
tuntematonta sydäntään, mikä avautui hänen isänsä mukaan 
vasta täyteen rohkeuteensa Sibeliuksen musiikin ulottaessa 
kutsunsa sen syviin sopukoihin, kehottaen säveltensä siivin 
kuuntelijansa murtamaan kahleensa astuakseen vapauteensa 
juuri sellaisena kun hän tunsi itsensä sen jälkeen olevansa. 

Kun Martin oli jo muuttanut pois vanhempiensa luota 
ja oli aloittelemassa omaa itsenäistä elämäänsä, hän muisti, 
miten hänen isänsä ei jaksanut olla kehumatta Sibeliusta aina 
uudesta näkökulmasta, kun hän väitti musiikin ylipäätään 
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toki kehittävän nuoren kohti aikuisuutta, mutta leikillises-
ti voi sanoa, että se oli matemaattisen tarkka matka lopul-
ta Bachin ja muiden suurten säveltäjien musiikin kuuman 
ytimen kautta hänen omaan sisimpäänsä, löytämällä ensin 
Sibelius ja antamalla sen jälkeen muiden säveltäjien löytää 
hänet musiikillisen nälkänsä kasvettua sen arvoituksen äärellä, 
millä Eroksen salaperäinen voima oli muuttanut äänet kako-
foniseksi hulluudeksi piilottamalla viisaasti henkilökohtaisen 
kärsimyksen salaisuuden meihin jokaiseen itseemme kuule-
vina sävelkorvina kohti tuntemattomia, ja suuria sinfonioi-
ta, missä helpoinkaan asia ei voinut olla yhden kuuntelun 
verran, tai nuottien takana arvioitavissa, ja arvattavissa edes 
huippuunsa vietyinä. 

”Siksi hän suositteli minulle vakavasti tutustumista koko 
Sibeliuksen tuotantoon alusta loppuun. Koska hyvistä omi-
naisuuksistaan huolimatta liiallinen taidemusiikin kuuntelu, 
tai sen liian kiltti ja nöyrä sisäistäminen kyseenalaistamat-
tomaksi elämäntavaksi ankkuroisi hänen mielestään minut 
liiaksi perinteisten arvojen tukehduttavaan maailmaan oman 
villin itseni suureksi tappioksi, Sibeliusta kuuntelemalla ja 
merkityksiä avaamalla kerros kerrokselta, kuin sipulia kuo-
riessasi kyyneleet silmissäsi, minusta tuli omassa yksinäisyy-
dessäni viihtyvä tylsä toisinajattelija ilman, että ympäristöni 
tai edes sinä sitä itse välttämättä tiedät”, Martin sanoi ainoalle 
ystävälleen tämän yrittäessä udella lisää Sibeliuksesta.

Musiikki oli se yhteinen kieli mitä perhe puhui keskenään 
eräänlaisena vastalääkkeenä maailmalle, jota hänen isänsä piti 
vain valtavana mainostauluna, johon tuskin enää kiinnitimme 
huomiota. Mutta vaikka emme enää kiinnittäneetkään huo-
miotamme, me huomioimme, ja minkä me huomioimme, se 
vaikutti meihin enemmän kuin osasimme aavistaa tai uskal-
simme hänen mielestään, edes itsellemme tunnustaa. Siksi he 
valitsivat hiljaisuuden ja musiikin. Juuri tässä järjestyksessä. 

Martinista tuli noiden perheen kanssa yhdessä koettujen 
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musiikillisten kohtausten jälkeen entistä vakavamielisempi ja 
tietoisempi omasta tylsyydestään, siis erilaisuudestaan osata 
olla hiljaa hiljaisuudessa niin, ettei mikään muu huomaa hä-
nen olemustaan kuin ehkä jokin häneltä vielä salassa oleva 
tylsyyden hakusessa oleva ylin muoto  ja ennen kaikkea siitä, 
että hänen sisällään kupli jo tuolloin monet hyvinkin seka-
vat keitokset, paloi hiljaisella liekillä ulkopuolisille melkein 
näkymätön sisäinen tulivuori ja kesyttämätön voima, mikä 
vain odotti sopivaa hetkeä purkautuakseen ihmisten ilmoille, 
ilman suurta hälyä ja kohua ympäristössään aikaansaaden, el-
lei hän sitä ennen olisi Sibeliuksen inspiroimana löytänyt tätä 
tylsyyden hiljaista polkua oman itsensä syvimmille perukoille 
kulkea keksimilleen uhille ja vaaroille muita pakoreittejä ja 
liikoja höyryjä ilmaan päästäviä niin, ettei hänen tarvinnut 
enää sen jälkeen koskaan rikkumattoman kotirauhan nimissä 
räjähtää ja näyttää nöyryyttävästi keskeneräisyytensä hallit-
semattomien tunteittensa ja himojensa uhrina, sillä hän oli 
kaiken keskellä ällistyneenä huomannut, miten Sibeliuksen 
musiikissa hiljainen, lähes tylsyyteen saakka venyvä ja alati 
alemmas laskeutuva seksuaalisuuden pohjavire oli hänen juu-
ri pinnanalaisen maailmankaikkeuden luova ja koossapitävä 
voima, niin hän tunsi sisällään, ja sellaisena myös siitä lähtien 
ymmärsi sen olevan, sekä samalla kaiken kiinnostavan ja in-
nostavan tylsyyden syvin olemus että siitä nauttimisen väis-
tämätön ehto; tätä kaikkea erilaista erinomaisuutta oli hänen 
löytämänsä tylsyys, se sama, mitä hänen ainoa ystävänsä ei 
voinut ymmärtää. Tai ymmärsi väärin. 

Musiikin merkeissä hän tapasi Tallinnassa Steffenin, syn-
keän ja itsetuhoisan hautausurakoitsijan pojan, joka oli aloit-
tanut jo alaasteella yhteiskuntaa nurjasti alaviistoon katsovan 
asenteensa, ja josta tuli hänen elämänsä ensimmäinen ja ai-
noa ystävä. Melkein kuin Martin itse tai hänen vastakuvan-
sa. Tumma, pitkä, kiharat hiukset ja läpitunkevat musta isot 
silmät hassussa naamassa kuin sinne liimattuina jälkikäteen. 
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Steffen itse sanoi olevansa kuin aikuiseksi juuri kasvanut 
Mikki Hiiri eikä hän koskaan hymyillyt tai ollut onnellisen 
näköinen. 

Ja vaikka Martin ei pitänyt itseään ”erityisen komeana” 
nuorena miehenä, oli hän hauskannäköinen ja hurmaavasti 
sinisillä silmillään hymyilevä, pitkä ja jäntevä poika, jonka 
vaaleat hiukset lepattivat kilpaa kutsuvasti vienon kesätuulen 
kanssa. Kun hän katsoi toisia poikia ”sillä ilmeellä” osoittaak-
seen ihmisennälkänsä ja halukkuuttaan, hän sai vastaansa 
usein hämmentyneitä, mutta epävarman helliä ja kysyviä 
katseita, vaikkakin sen jälkeen pojat käänsivät päänsä pois, ja 
heidän kasvoilleen nousi juuri ja juuri havaittavissa ollut sek-
suaalisen uteliaisuuden salaperäinen ilme ja viettelyyn kutsuva 
innostuksen hehku. 

Ehkä hän siksi kapinoi olemalla mitä oli omassa mieles-
sään, koska hänen kasvuaan täyteen henkiseen mittaansa 
vapaasti itseään toteuttavana täysivaltaisena nuorukaisena, 
varjostivat hänen vanhempiensa hyvää hyvyyttään häneen 
istuttamat liian juhlalliset ja korkeat tavoitteet sekä ylevät 
päämäärät, joiden raskaan taakan hän jo tuolloin ymmärsi 
painavan hänen oman sisäisen maailmansa lyttyyn. 

”Mikään ei sanottu ei ole niin vahvaa, etteikö se voisi 
muuttua joksikin muuksi, eikä mikään estä ajattelemasta 
asioita aivan toisin. Äkillinen oivallus voi romahduttaa kaiken 
aiemmin sanotun”, Martin sanoi Steffenille syyksi, miksi hän 
sanoi niin kuin sanoi, ettei maailmalla ollut mahdollisuuksia 
hänen kanssaan sen jälkeen kun hänen vanhempiensa ote ir-
tosi hänestä vanhempien kuoltua äkillisesti liikenneonnetto-
muudessa. Sen kuultaan Martin oli tehnyt peruttamattoman 
päätöksensä eikä mennyt edes heidän hautajaisiinsa.

”Siksikö tylsyys vai sitäkö tylsyys oli?”, Steffen kysyi hänel-
tä kuin lamppu päässä ahaaelämyksenä syttyneenä, että tässä 
oli nyt kaiken selitys ja motiivi. ”Ei. Tämä minun piti saada 
kokea. Oli jo minun vuoroni astua omaan maailmaani, enkä 
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voinut enää pitkään pidätellä oikeaa luonnettani astumasta 
määräilemään päivieni kulkua. Olinpa sitten missä tahansa, 
ajattelin, sillä niin voimakas oli tuon kutsun voima sisälläni, ja 
niin päättäväisesti se oli alkanut ohjata silloista elämääni, etten 
voinut sitä enää pidätellä sisimmässäni piilossa koko ajan sen 
röyhkeämmiksi käyneiltä vaatimuksiltaan.” 

Martin oli vastannut ja oli sitten pitkän aikaa hiljaa, yrit-
täessään itse muistella miksi kaikki oli tapahtunut niin kuin 
oli tai hän kuvitteli niiden tapahtuneen. Hän ei ollut varma, 
olivatko ne tapahtuneet hänelle itselleen vai kuvitteliko hän 
vain niin, sillä oli jatkuvasti vaaratilanteita, joissa hän oli pal-
jastua, ja joutua kadotukseen etsiessään vain yhtä ja samaa 
totuutta tai jutunjuurta eri näkökulmista.

Martin oli ollut Estoniateatterissa kuuntelemassa Händelin 
Rinaldooopperaa, jonka erästä aariaa kuunnellessaan häntä oli 
alkanut pyörryttää ja noustessaan ylös kolmannen kerroksen 
taaimmaisesta penkkirivistä horjahti suoraan takanaan seis-
seen Steffenin syliin. 

Hymy, jonka Martin sen jälkeen hänet kovaäänisestä kaa-
tumisesta kesken oopperan pelastaneelle Steffenille kiitolli-
sena lahjoitti, oli toiveikas ja luottavainen, jotenkin jopa us-
kaliaan rohkea ja kutsuva niissä rajoissa mitä se nyt voi olla 
kokemattoman, ja ensi kertaa hämärästä valoon astuneen 
nuoren varsan äkillisen valon sokaisemissa silmissä; mutta 
samalla hämmästyttävän rohkea ja ehdottoman päättäväisesti 
ja tarkoituksellisen ovelasti viritetty viettely–yritys, johon itse-
kin hämmentynyt ja avoimesta suhtautumisestaan yllättynyt 
Steffen vastasi omaksi ällistykseen yhtä avoimen myönteisesti 
hymyilemällä ensimmäistä kertaa ehkä elämässään täysin haa-
voittuneen sielunsa voimin paljaan sydämensä.

Steffen oli ihmeissään paljastaen samalla kuin lahjaksi Mar-
tinille kauniin ja täyteläisen valkoisen hammaskalustuksensa 
vilauttaen, eikä hän enää silloin näyttänyt synkältä tai eksyk-
sissä olleelta omalta hapuilevalta itseltään, siltä tylsän arjen 
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unohdetulta mitättömyydeltä jossain nurkassa itseään häpeä-
mässä synkän pölypilven takaa, vaan enemmänkin Martinin 
katseesta rumasta ankanpojasta uljaaksi adonikseksi muuttu-
neena fyysistä rakkautta sillä hetkellä hinnalla millä hyvänsä 
janoavalta nuorelta tavalliselta pisamanaamaiselta pojalta, 
joka oli pitkään myrskyssä yksin harhailtuaan vihdoin löytä-
nyt kadottamansa auringon ja tullut kotiin juuri tätä poikaa 
varten heidän yhteisen leikkinsä alkamisen kunniaksi kukkien 
kukkimisen aikaan. 

Oli kevät. Tuuli oli lempeä ja ilma lämmin. Olisi luullut 
ilmassa leijuvan onnen merkkejä ja kaiken onnistuvan.

Mutta ei se ollut helppoa eikä edennyt suunnitelmien 
mukaan. Martinia eikä Steffeniä oltu tehty toisilleen, kuten 
Steffen sanoi toisen tapaamiskerran päätteeksi lähettämässään 
lyhyessä tekstiviestissä, missä hän ilmoitti ettei suhteesta tule, 
eikä voi koskaan tulla, mitään siksi, etteivät he sopineet toi-
silleen. 

Niin erilaisia häiritsevällä tavalla he olivat Steffenin mu-
kaan olleet. Horoskooppimerkitkin olivat heidän suhdettaan 
vastaan, oli taikauskoinen Steffen todistellut. 

Martin oli aluksi murtunut tajutessaan tässä olleen hänen 
elämänsä ensimmäisen ja ainoan rakkauden, kuin pikakurs-
sina silmien ohi pikakelauksella vedyttynä siitä, mitä sen ei 
pitäisi olla, vaikka tiesi elävänsä sen muistoissa koko lopun 
elämänsä kituen, samalla tavalla kaivaten kuin Brokeback 
Mountainin Ennis del Maris kaipasi kuoliaaksi Meksikossa 
hakattua ensirakkauttaan. 

Mutta Martin ei voinut mitään Steffenin ehdottomuudel-
le, eikä hän enää sen jälkeen häirinnyt Steffeniä millään tavoin 
osin pelosta, osin tottumuksesta olla surun keskellä hiljaa ja 
vaipua omaan itseensä niin kuin mitään ei olisi hänelle ta-
pahtunut. 

Vuosi tapahtumien jälkeen Steffen kuitenkin Martinin 
yllätykseksi lähetti hänelle vapputervehdyksen punaisella sy-
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dämellä koristeltuna, ihan kuin ensirakastuneilla oli tapana 
suhteidensa aluksi toisilleen lähetellä. Mutta deletoi sen vapun 
jälkeen, väittämällä viestin olleen tarkoitettu eräälle toiselle 
vappuna tapaamalleen pojalle, ja viestin lähteneen kuin vahin-
gossa Martinille vapun hilpeiden hetkien sumentaman pään 
sekoittaessa vastaanottajat toisiinsa. 

Ei se enää Martinia satuttanut tai notkauttanut suuntaan 
tai toiseen. 

Hän oli oman surutyönsä tehnyt jo ensimmäisellä ker-
ralla heidän rakastellessaan halvassa hotellissa Tallinnan sa-
tamaalueella, missä Martinilla oli tapana yöpyä oopperassa 
käydessään. Jokin ei vain täsmännyt sen ensiihastuksen kans-
sa, minkä Martin oli aiemmin illalla kokenut romahtaessaan 
Steffenin syliin. 

Oikeastaan eropäätös oli helpotus Martinille, sillä hän oli 
alkanut epäillä itseään, ja tunsi olonsa vaivautuneeksi tunties-
saan Steffenin tummien silmien kuolleen tuijotuksen ympäri 
kehoaan käärmeen lailla luikertelemassa, ihan kuin Steffen 
olisi ollut vampyyri, joka tutki tarkkaan, mihin kohtaan iskisi 
hampaansa ja imisi siitä sopivan paikan tullen Martinin veret.
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Konstailematon 
Hautakirjoitus

Ukko kuului niihin homohistoriallisiin jäänteisiin, joiden 
aikana kärähtäminen satulasta täysin varustein tiesi ikuista 
unohdusta ja linnareissua, joten hänellä olisi varmasti suu 
supussa. Hän kuolisi vieläkin mieluummin, kuin paljastai-
si häpeällistä salaisuuttaan muille, mutta livahti aina silloin 
tällöin päivärunkuille näihin homoräkälöihin happyhourien 
aikaan, kun kauniit huorapojat aloittelevat iltaansa antamalla 
pappajengin panna heitä halvalla. Vaikka eivät panot häntä 
enää nykyisin jaksaneet innostaa ja kiinnostaa. Häneltä tuli 
aina ennen kuin hän ehti avata edes vetoketjunsa, ja vetää 
mulkkunsa esille huorapoikien imettäväksi. Vaikka hän tiesi 
tasan tarkkaan selvinpäin, mitä hän kaikesta tästä selvinpäin 
oikein ajatteli, hän tarvitsi nämä hetket hyvittääkseen itselleen 
ne nuoruuden menetetyt hetket, niinä pitkinä ja unettomina 
öinä, jolloin hän epätoivoissaan hautoi itsemurhaa munan-
puutteessaan. Huorapoika oli aloittanut soidintanssinsa uu-
den ilmaiskaljan toivossa. Hän oli selvästikin oikea vekkuli, 
poikamainen ilveilijä, hervoton suunsoittaja, ja kaiken tahal-
laan läskiksi heittävä ammattiviihdyttäjä, joka osasi koukuttaa 
kenet tahansa verkkoihinsa, ja pyörittää taitavasti pikkuril-
linsä ympärille. Ei jäänyt perittävää kenellekään. Yhdessä he 
joivat ja nussivat kirjaimellisesti kuin viimeistä päivää toinen 
toisensa ukon rahoilla hautaan.
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Kotiinpaluu
”Nykyinen kulutusyhteiskunta oli vain yksi fasismin muoto, joka 
oli kuristanut kaikkialle ulottuviin lonkeroihinsa myyttisen nuo-
ruuden.”

- Rooman satamakaupunki Ostiassa murhattu elokuvaohjaaja 
Pier Paolo Pasolini.

Tänään näin erään kummallisen vanhuksen ohimennen, kun 
katsoin auton takapeilistä. Sen ruokkoamaton ja ruma naama 
oli katkerien ryppyjen peitossa ja harvat hiukset pesemättö-
minä puolikaljussa päässä ihan kuin jostain bluokan zombi-
eelokuvasta. Olisin voinut vannoa, että olin sen nähnyt jossain 
aikaisemminkin. Ehkä pummaamassa tupakkaa viinakaupan 
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edessä? Ehkä istumassa silmät tyhjyyteen toljottaen puolityh-
jä viinipullo voimattomassa kädessään roikkuen. Ehkä juu-
ri viimeisen sydänkohtauksen saaneena hetkeä ennen kuin 
lyyhistyi kuolleena kylmään maahan? Jossain mutta missä? 
Täällä joskus kauan sitten? Siksi se vaivasi minua enkä saanut 
itselleni rauhaa ennen kuin olin selvittänyt itselleni mistä tässä 
oli kysymys. Näky oli uinut minuun kuin syytöksenä jos-
tain tekemästäni, mutta jo kauan aikaa sitten unohtamastani 
kohtalokkaasta virheestä, josta olin kuin vahingossa päässyt 
eroon, ja nyt edessä olevasta maksun paikasta – vai oliko se 
etiäinen – vasta tapahtumassa oleva asia, joka edellytti minun 
läsnäoloani? 

Miksi en saanut tuota kuvaa päästäni? Miksi se vaivasi mi-
nua niin, että minun oli pysähdyttävä autoni kanssa ja mie-
tittävä missä sen näin. Kerjäsikö se minulta rahaa vai oliko 
se tuttu minulle aiemmasta elämästäni näillä nurkilla ehkäpä 
vielä joku läheinen, no niin läheinen kuin vain nyt minulla 
voi olla – ensimmäinen nimetön pikarunkku uimahallin ves-
soissa neljänkymmenen vuoden takaa? Ihan kuin se olisi tun-
tenut minut ja tervehtinyt minua? Vai yrittikö se vain pum-
mata tupakkaa tai olla vain ystävällinen muukalaisille kuten 
näillä kulmilla oli tapana ennen kuin iskettiin torahampaat 
perseeseen ja alettiin pahoilla puheilla raadella kappaleiksi? 
Enhän ollut kotikulmilla liikkunut pitkän aikaan, ehkä noin 
viiteentoista vuoteen kun viimeinen elossa oleva sukulaiseni, 
onneton veljeni oli saatettu minulle täysin tuntemattomien 
ihmisten saattaessa häntä, mukaan lukien hänen omituiset ja 
minulle ennestään tuntemattomat lähisukulaisensa vaimon 
lapsineen  en edes tiedä kuinka monta lasta hänellä oli  hau-
dan lepoon.

On olemassa ihmistyyppi, jonka uskoa omaan itseensä mi-
kään ei järkytä. He ovat hyviä, tärkeitä, hienoja ja hyviä ihmi-
siä. Itsepetos yhdistyneenä vilkkaaseen mielikuvitukseen on 
ihmeellinen asia, eikö olekin? Minä kuuluin tähän ryhmään 
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vaikken siitä itse pidä kovaa meteliä. Itse asiassa en hiisku siitä 
kenellekään, sillä tällaisista asioista on turha muiden edessä 
elvistellä, en varsinkaan täällä ja tässä pienessä jumalan hyl-
käämässä sivuojassa missä olen syntynyt ja missä ollaan hiljaa, 
vaietaan, ja ollaan taas yhdessä ja erikseen hiljaa murjottaen, ei 
puhuta muusta kuin varovaisesti säästä ja lörpötellään muka 
huolettomina vain jonninjoutavuuksia naapurin kissan kato-
amisesta ja lukion rehtorin avioerosta ja uudesta akasta, siitä 
Helsingin hienosta rouvasta, joka omistaa täälläpäin maita ja 
mantuja ja jopa yhden ison saaren kaupungin edustalla ihan 
yksinään, on perinyt pääjohtajaisältään ja ensimmäiseltä mie-
heltään, siltä ja siltä sijoittajalta, jonka nimi on jo painunut 
unholaan, ja joka myöhemmin paljastui huijariksi ja löydet-
tiin hukkuneena mökin rantaan veressään neljä promillea 
vaikka kaikki tietävät, ettei se niin mennyt. Oli joku mafia, 
siitä puhuttiin, oikein Virosta tullut palkkatappajajengi, joka 
kävi niittaamassa sen – kuka tietää suuresta rahasta, vaikka 
rouvan itsensä määräyksestä, olihan kyseessä miljoonat – jot-
kut puhuvat kymmenistä miljoonista euroista, eikä se siihen 
jäänyt. Juttuja piisaisi takuulla lisää ja poikisi muutaman uh-
rin, mutta on aika metsästää seuraava uhri, saada satimeen 
joku kesken kaiken muista ajatuksista yllätetty helppo uhri, 
jolle jakaa lisää pahaa oloa. 

Sitä ennen vielä lisää sanomattomia sanoja, aavistuksia kun 
uhri tapaa syyllisen ja syyttäjänsä vaikkei kumpikaan sano sa-
naakaan; silmäniskut, pälyilevä katse, hikoavat kämmenet ja 
änkyttäminen kavaltaa aina uhrin, jolla on huono omantunto, 
puhunut liikaa pahaa siitä jonka nyt tapaa silmätysten ja teh-
nyt tälle jotain vielä pahempaa niin ettei uskalla niskalauka-
uksen pelossa kääntää selkäänsä; vain kaksi pahaa vaihtoehtoa 
sen lisäksi vielä kaksi pahempaa vaihtoehtoa tässä tappavassa 
tylsyydessä, kun muuta ei ole tarjolla kuin sunnuntain juma-
lanpalvelukset hautajaisten ja häiden lisäksi television ja ne-
tin suuremman luokan katastrofien lisäksi. Muutama silmäi-
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ly uhrin ja syyllisen välillä, pahantahtoinen tokaisu, ÄHÄÄ 
ÄHÄKUTTI! Tästä et selviäkäänrykäisy varmana siitä, ettei 
tämä koskaan pääty hyvin. Muminaa ja hyvästit. Selän taakse 
vilkuilu pääsikö tuosta pirusta eroon vai keksikö se vielä tikus-
ta asiaa kiduttaakseen lisää huonoilla uutisilla, grillatakseen 
häntä kuin helvetin lieskoissa varmuuden vuoksi juttujaan 
suurentamalla vielä lisää?

Silloin he romahtavat. Ovat romuina siihen asti, kun vii-
meinen pihinä kuuluu kurkusta. Kuolevat sisältä jääden lop-
puiäkseen kitumaan zombeina vapisten. Saavat sen viimeisen 
sydänkohtauksen. Kääntyvät väärästä mutkasta jäisellä teillä 
suoraan 120 km/h ajavan pakasterekan alle. Mutta silti se 
kaikkien kamalin vaihtoehto olisi sittenkin joutua kansainvä-
lisen ketjun omistamaan huonotasoiseen vanhusten hoivako-
tiin makaamaan paskaset vaipat päällä edes kääntämättä kaksi 
vuorokautta ennen kuin alipalkattu ja ylityöllistetty ja suomea 
osaamaton filippiiniläishoitaja tulee kääntämään, syöttämään 
ja ehkä – jos aikaa on – vaihtamaan ne paskaset vaipat puh-
taisiin. Minulle ei tuollaista tapahdu, ja luotan siihen, ettei 
tapahdukaan. 

Silti, huvittavaa sinänsä, minulle syntyi tuolla hetkellä, 
kun näin sen pultsarin, jonka merkitystä elämässäni ja tässä 
tarinassa en vielä tajua, ikään kuin uusi ja vapaa minä, vapaa 
vanhan minän taakasta. Se oli kummallista. Olin palannut 
kuin pikkulapsi muistoihini vaikken muistanut mitään missä 
ja miksi, silti halusin ajatella, että kyseessä oli uusi minä, joka 
tarkoitti vapautta vanhasta, siis täydellistä vapautta kaikes-
ta siitä, mitä tuo vanha minä edisti ja edusti, vaikken enää 
muistanut mitä ja miksi tai missä ihmeessä ne olin molemmat 
tavannut joskus kauan sitten – vai olinko edes? Vai oliko sillä 
edes merkitystä? Sen ainakin tajusin nyt, että nimenomaan 
kaikella tällä oli merkitystä, mutta mitä? Sitä en vielä tiennyt 
ennen kuin näkisin pultsarin uudelleen tällä kertaa silmästä 
silmään ja ymmärtäisin, miksi hän oli minulle ja tälle tarinalle 
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niin tärkeä viestinviejä ja mistä.
Tiesin kyllä, että oli olemassa vanhenevia vanhoja – mitä 

minä en siis ollut koska en vanhentunut vaan jatkoin elämääni 
kuin raikkaana ruusuna muuten niin nahistuneessa ja kuole-
man merkitsemässä puutarhassa  jotka rakastivat minäänsä 
sellaisena kuin se aina oli ollut ja uskoivat olleensa hyviä ja 
nuhteettomia ihmisiä, mitä minä en uskonut olevani – en 
silti kokenut olevani jokin omituinen kummajainen tai Oscar 
Wilden Dorian Grayn muotokuvan ruumiillistumana naa-
maltani päivänvalossa kuin eilinen kerubi vailla minkäänlaista 
ajan kulumaa mutta sisältä sydämestäni haavoitettu peto verta 
valuvana ja kuolemaan valmistautuvana muistona jostain sata 
vuotta sitten tapahtuneesta rakkauden nimissä tehdystä pe-
ruuttamattoman epäoikeudenmukaisesta ja epämiellyttävästä 
rikoksesta, murhaakin pahemmasta – jonkun toisen viatto-
man ihmisen mielen turmelemisesta valheilla ja petoksilla; ja 
ne, jotka kärsivät, eivät kärsineet minun takiani vaan minusta 
huolimatta ja aina omaa syytään. Niin minusta ainakin tuntui 
nyt kun sitä näin jälkikäteen ajattelin. Sellaisten tunnuslause 
oli: Minä annoin aina kaikille mitä he halusivat, mutta kaikki 
eivät tienneet mitä haluavat, ja siksi he kuvittelivat kärsivänsä 
minun takiani. 

Ja täällä hän on nyt ihan kuin olisi kääntänyt kellon muu-
taman kymmenen vuoden taaksepäin hevosrattaiden ja mys-
syjen aikaan. Tai niin ainakin hänestä tuntui, kun hän ajatteli 
mitä kaikkea, ja nimenomaan MITÄ KAIKKEA! hän joutui-
sikaan kärsimään vielä tällä omalla viadolorosallaan, kuten 
tuon auton peilistä ohimennen vilahtaneen pultsarihaamun 
muistuttamasta häntä jostain mitä hän ei vielä osannut edes 
aavistaa vaikka tiesi sisimmissään sen olevan jotain tärkeää 
ja unohduksiin painunutta, muistutus menneestä ehkä jos-
tain vielä kamalammasta asiasta kuin pahasta ehkä itsestään, 
unohtuneesta syystä miksi ja miten hän lunasti pääsylippunsa 
pois tästä tiktakpysähtyneestä mummon kaappikellon ajasta? 
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Mutta miksi hän palasi? Ketä hän etsi ja miksi hän kyselee 
itseltään tätä kaikkea, ihan kuin olisi unohtanut kaiken ja 
menettämässä järkensä, niin kuin olikin, herra paratkoon, jos 
asiaa tarkasteli häntä auton takapeilin kautta tiirailevan pult-
sarin nyt jo tarkoiksi keskittyvien silmien kautta.

Minun ongelmani – tai siunaukseni, miten sen nyt ottaa, 
siis muut, on se, etten vanhene – tai ainakin niin uskottelen 
itselleni ja kerjään muilta vain ja ainoastaan tätä tunnustus-
ta: voi kun sinä näytät nuorelta, et tippaakaan vanhemmalta 
kuin mitä viimeksi pari vuotta sitten siellä ja siellä näimme 
toisemme. Kun kävelin autolta kauppaan ostaakseni jotain 
pientä syötävää, en nähnyt miten takanani olleessa puistossa 
istui se sama pultsari, jota olin vielä hetki sitten kuumeisesti 
etsinyt katseellani kaikesta muualta paitsi takanani enkä näh-
nyt hänen irvistävän minulle ilkeästi ikään kuin olisi tiennyt, 
kuten tuntui jostain ihme kumman syystä, tietävän, minun 
lopulta hakevan häntä ja tulevan häntä kohti silloin kun se oli 
jo myöhäistä. Juuri kun olin astumassa kauppaan, huomasin 
sen ja sen rouvan, lihavan jo nyt kaksine villakoirineen, sen, 
jota en ollut heti tuntea, tuijottavan minua suu ammollaan 
ja huutavan nimeäni vaappuessaan valtavalla ruhollaan mi-
nua kohti, ”ETKÖ...SINÄ...OLE...SE...NO EN NYT SAA 
NIMEÄ MIELEEN...SEN MURHATUN ISÄN POIKA? ”

Kaikkein vähiten olisin halunnut tavata häntä, sillä hän 
oli niitä ensimmäisiä silloin paikalle ehtineitä sairaanhoitajia, 
jotka yrittivät kaikin mahdollisin keinoin pelastaa isääni, joka 
vuosi kuiviin käsivarsillani. Olin tuolloin vasta 10vuotta. Äiti 
oli kuollut vuotta aikaisemmin hukkumalla eräällä vuotuisella 
lomamatkallamme vanhempieni jokavuotisella pääsiäislomal-
la, mikä on toisinto heidän häämatkastaan ennen minun ja 
veljeni syntymää ajalta, jolloin he olivat omien sanojensa mu-
kaan ”vapaita kuin taivaan linnut panemaan hullua maailmaa 
miten halusivat yhtä hullulta tavalla ranttaliksi” Gardajärvellä, 
jossa äitini sisko piti pientä perhehotellia sen jälkeen kun oli 
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nuorena ylioppilaana, 19kesäisenä, rakastunut erään Interrail-
matkansa lopussa italialaiseen hurmuriin nimeltä Giuseppe, 
jonka vanhemmat omistivat tämän, jo silloin yli sata vuotta 
saman perheen omistuksessa olleen pienen ja ihastuttavan 
perhehotellin. 

Joten tähän perheeseen onnettomuuksia tuntui mahtu-
van, kuten myöhemmin näiden kiltiksi ja hyvää tarkoittavan 
harmittomiksi itsensä naamioituneiden tavallisten kotiäitien 
havainnot, että samaan sarjaan kuului vielä kuin jumalan, sen 
kaikkivaltiaan ja meitä muita siltä suojelevan langettamana 
kirouksena orvon pojan homous. Oliko sen isoveli homo? 
Siinä kysymys mikä ihmetytti heitä siihen saakka, kunnes iso-
veli meni naimisiin, se, jota olin tullut tänään kuoppaamaan 
yhdessä tuntemattomien sukulaisteni kanssa: Mutta oliko iso-
veljeni hetero vai vain näytteli sitä? Sen tiesin vain minä. Ja 
siitä pidin visusti turpani kiinni enkä millään eleellä näyttänyt 
tietävän asiasta mitään.

Muistatko? Minulla oli päälläni se karmiininpunainen 
hame ja sinulla….Ei ei, ei se ollutkaan niin. Hyvän aika, 
minullahan oli päälläni silloin se kukikas mekko, oli kesä ja 
sinulla oli päälläsi ne tiukat merimieshousut. Mutta eihän se 
ollut silloin vaan aiemmin. Onko siitä jo tosiaan niin kauan. 
Voiko olla niin, että olet samannäköinen kuin silloin? Siitähän 
täytyy olla jo… Herran jestas – kymmenen vuotta tai vielä 
enemmän. Emmekö ole sen jälkeen tavanneet? Olet siis sa-
manäköinen kuin yli kymmenen vuotta sitten eikä sinulla ole 
edes luonnolliseen ikääsi kuuluvia pieniä tummia läiskiä sil-
miesi alla tai pienen pieniä punottavia silmäpusseja ja ryppyjä 
missään kohtaan sileässä naamassasi – ei voi olla totta. Ethän 
vain ole tehnyt ”rogermooreja” ja juonut joka aamu litran 
haaleaa vettä, illalla ”michaeljacksonit” ja nukkunut happi-
kaapissa? Hyvänen aika miten aika rientää juoksujalkaa, eikä 
se ole jättänyt sinuun jälkeäkään ellet sitten ole ottanut lai-
naa ja käynyt kauneuskirurgin leikeltävänä Miami Beachilla, 
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missä veitsestä ei jää näkyviä jälkiä naamatauluun. Hyvänen 
aika, oletko se edes sinä vai joku muu? Sinun pojaksi, eli onko 
isäsi lähettänyt sinut? Olipa hän nuorena sinun näköisesi. Ti-
esitkö muuten, että olin ensimmäinen paikalla, kun isosisäsi 
murhattiin? Yritin sitä elvyttää turhaan. Verenvuoto oli niin 
valtava, että sydän pysähtyi eikä mitään ollut enää tehtävis-
sä. Kumma ettei murhaajaa koskaan saatu kiinni tai sitten ei 
haluttu saada kiinni. Kukahan se oli? Täytyi olla joko lähellä. 
Eikö isäsi ole puhunut asiasta sinulle, poikaparka ?

Lörpöttelevä lihavuori kääntää ison perseensä minuun päin 
hetkeksi mutta säikähtää jotain, pitää minua todennäköisesti 
edelleenkin murhaajana ja pelkää minun iskevän veitseni hä-
nen sydämeensä, juuri niin kuin isälle tehtiin, hän ajattelee 
ja toimii kuten silloin, kun keksi teorian, ettei murhapaikalla 
voinut olla murhaajasta mitään merkkejä koska se olin minä 
MURHAAJAHINTTARIKEIJU! 10vuotias juuri äitinsä me-
nettänyt itkupilli muka, muita merkkejä ei ollut kuin minun, 
sillä minä olin siitä lähtien murhaaja niin hänen kuin mui-
denkin eukkojen tarinoissa, ja niin minut heti isän murhan 
jälkeen passitettiin pahamaineiseen poikakotiin tutkittavaksi 
ennen kuin lähetettiin tutkintavankeuteen vuodeksi Turun 
vankimielisairaalaan, josta minut vapautettaisiin heti kun oi-
kea syyllinen olisi tunnustanut teon.

Kun pääsen kuin pääsenkin rouva roikkuvanaamaisesta 
lihavuoresta eroon, tapaan joitain niitä muita ihmisiä, jotka 
jotkut ovat olleet tärkeitä minulle – kai? Ja joita olen aina 
silloin tällöin kerran vuodessa käydessäni tapaamassa veljeäni 
tavannut tutuissa maisemissa kaupungin kaduilla, kirjastos-
sa tai kaupoissa, vaikken enää muista miksi ja keitä he ovat 
tai mitkä ovat heidän nimensä. Tuttuja kuitenkin eräällä ta-
valla ja siksi vastaan satoja kertoja näille ja erityisesti niille 
samoille ihmetteleville ikäisilleni roikkuville naamoille, etten 
ole Herraparatkoon se ja se  en siis en poika VAAN ITSE 
SE JOTA HE MURHAAJAHINTTARIKSI NIMITTELI-
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VÄT JA AJOIVAT POIS KAUPUNGISTA HIRVEIDEN 
KIROUSTEN SAATTELEMANA! 

Nyt ne ovat ällistyneitä. Onko jumala sittenkin olemassa ja 
säästänyt minut piruuttaan opetukseksi ja ojennukseksi hir-
veän alun jälkeen ulkoiselta rapistumiselta vai olenkin löy-
tänyt jostain hinttariluolasta, jonkun salaisen hinttarikeijun, 
jolla on ollut taikahengen omaava pullo, jossa on vielä yksi 
toive käyttämättä: ANNA LISÄÄ ELÄMÄÄ ELÄMÄTTÖ-
MÄÄN ELÄMÄÄN – ANNA AIKAA TAPPAVA LAHJA – 
SÄÄSTÄ AINAKIN NAAMAT JA PAKARAT – MUUSTA 
EI OLE VÄLIÄ – EI AINAKAAN NAAPURIN SUKEAS-
SA TAPAUKSESSA, jota ei HERRAPARATKOON! tarvitse 
säästää vaan lisätä hänen läskiensä vetovoimaa maata kohden 
ja ryppyjensä, velton ihonsa ja sumeiden silmiensä kurjuutta 
entisestään kohti, toivottavasti karmaisevaa ja pitkää surkeaa 
kuolemaa, joka toivottavasti on kohta piakkoin saapuville.

Kyllä minä näiden akkojen ilkeät ja pahansisuiset ajatukset 
tiedän yhdestä katseesta ilman että heidän tarvitsee avata edes 
kirouksien ja pahojen puheiden mustaamaa leipäläpeänsä. 
Minä olen heihin verrattuna kuin puhdas kaikesta säästynyt 
pulmunen ja kuoripoika ilman papin rähmäkäpälää etumuk-
sellani ja peräpeilissäni jotain muuta kovaa tuntien kuin vain 
herran pelko ja ikuisen elämän lupaukset, sanan säilä, joka 
jäykistää, kun hän painautuu läähättäen minua vastaan äh-
kien, hikoillen ja lopulta sylkien itsestään ulos kaiken sen vä-
häisen, mistä hän ei uskalla eikä saa puhua koska on pelkuri 
ja katsoo väärin siihen kauneuteen, johon ei saisi kajota vaan 
antaa olla rauhassa, sen etsiäkseen itselleen sen puuttuvan pa-
lasen, kuten minä aikoinani, joka pelastaa minut HEIDÄN 
MAAILMANSA tarkoittamalta pahalta ja rumalta, minun 
ylivoimaisen hinttarikeijumaailmani kauneuden sulkiessa 
minut siihen syleilyyn, mistä en halua herätä tähän päivään, 
nähdä pultsarin näiden ihmisten keskellä tässä epäihmisten 
epätodellisessa epämaailmassa, missä kaunis kerubiveljeni 
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makaa puupalttoossa näiden tuntemattomien ihmisten, jotka 
eivät edes tunteneet häntä, hänen oikeaa minäänsä tai tienneet 
hänen oikeista haluistaan mitään, keskuudessa kuin missä ta-
hansa varastetussa kuolemassa. 

Niitä on jo monia, ällistyneitä ämmiä. Yksi siellä ja toinen 
täällä enkä pääse niistä eroon. Hyvä etteivät kutsu paikallis-
lehden uteliasta paskatoimittajaa, joka juuri ja juuri osaa lukea 
ja kirjoittaa eikä ymmärrä ettei 1+2 välttämättä aina ole 3, 
tekemään minusta juttua KUULUISUUS (MURHAAJA-
HINTTI) PALAA KOTIIN! Ja kun kyselevät uteliaina, niin 
vastailen toki ihan kuin kostoksi. Kauneuteni on säilynyt sa-
moin kuin ilkikurinen alistettujen runoilijoiden röyhkeä huu-
morintaju enkä halua päästää tätä hetkeä käsistäni, vaan lisään 
piruuttani vettä myllyyn minkä vain ehdin ja kun he kysyvät, 
en tehnyt mitään niin halpamaista itselleni kuin olisin alistu-
nut jonkun ahneen kauneuskirurgin leikeltäväksi pala palalta 
niin, ettei minussa olisi kohta jäljellä enää mitään omaa, muu-
ta kuin leikkausarpia ja melkein näkymättömiä viilohaavoja 
paikoissa, joissa ne juuri ja juuri erottaa kun tarkkaan katselee; 
niskassa, otsissa, korvien takana, lekojen alla, rintojen lastoissa 
jne...Ei minun ole tarvinnut, se heitä harmittaakin – kovasti, 
vastaan heille. 

Herra paratkoon! He kaakattavat kateellisina ja muka 
innoissaan kuin yhteisestä roikkuvasta ryppyisestä heltasta 
viimeisiään ennen kaulankatkaisemista päästellen. Ei voi olla 
totta! Kyllä sinä olet jotain itsellesi tehnyt isolla rahalla rapa-
kon takana, siellähän sinä alvaarinsa juokset muka balettia 
katsomassa (mistä helvetistä ne muka tietävät missä minä ra-
vaan; kuka niille tällaisia juoruja levittää?). Katin kontit kyllä 
sinun katsomisesi tiedetään MURHAAJAHINTTARIKEIJU 
(=saastainen), ne rajoittuvat kolmannelta riviltä teatterikiika-
reilla sihdattuihin pulleisiin etumustoihin, joita sinä metsästät 
ja niin himokkaana käyt katsomassa; Aluokan lihaa niin var-
talossa kuin etumuksessa odottamassa sinua esityksen jälkeen.
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Ja PÖH, sanon minä ja viittaan kintaalla muidenkin ak-
kojen kotkotuksille, sillä niitä piisaa kiusaksi asti joka kadun-
kulmassa pysäyttelemässä ja kyselemässä muka kuulumisia ja 
siinä sivussa yrittäen udella MURHAAJAKEIJUHINTTA-
RILTA TUNNUSTUSTA ISÄNMURHAAN! Teen mitä 
teen mutta itseäni en leikkele. Kyllä olit oikeassa kultaseni, 
vaikka ajasta erehdyt. SIITÄ ON JO VIISITOISTA VUOT-
TA AIKAA! Enkä ollut sinua tunnistaa kumarasta asennos-
tasi tukeva kävelykeppi kädessä ja harmaista hiuksistasi, etkä 
sentään ole minua kuin juuri ja juuri kaksi vuotta vanhempi 
niin se oli, niin sen täytyi olla. Hehe, pääsinpä näpäyttämään 
ämmää, joka on hetken sanaton, katsoo minua vihaisena 
ja silmät leiskuen, hän ruma rampa ja minä samanikäinen 
MURHAAJAHINTTARIKEIJU voisin tunnistaa tälle äm-
mälle isänmurhan mutta en tee sitä – vielä. Ei ole sen aika. 
Pitää maksaa potut pottuina. 

Siksihän tänne takapajuiseen läävään tulin selvinpäin kes-
kellä päivänvaloa tepastelemaan menneisyyden haamujen 
keskelle, kuin kostoa haluava riikinkukko tietäen häiritsevän 
joka askeleella kunnon ihmisten rauhaa. Oliko se niin, että 
olit minua muutaman luokan ylempänä alakoulussa ja ihas-
tunut silloin serkkuuni, joka on jo pitkään maannut mullan 
alla ja oli sinun ikäisesi? Se vaalea hintelä veikko, joka hymyili 
aina kuin mikäkin heikkomielinen ja pelasi koulun joukku-
eessa koripalloa sinä vuonna, kun he voittivat koulujen mes-
taruuden joskus 70luvun lopulla ja paikallislehti teki heistä 
sunnuntain numeroon kahden sivun jutun isoine kuvineen, 
missä serkkuni poseerasi lihaksikas yläkroppa hikeä valuen 
voittopokaali kädessään. Mutta mikä pahinta: puolisokea 
paikallislehden toimittaja ei ollut huomannut, että sen iso ja 
paksu mulkku oli puoliksi housuista ulkona. Kun asia selvi-
si lehden omistajalle, onneton toimittaja potkittiin lehdestä 
ulos, vaikka eläkeikään olisi ollut enää muutama vuosi ja siitä 
tuli ensin sosiaalidemokraatti ja sitten sosialidemokraattinen 
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PULTSARI! Haloo, ei kai….Ei se ei ole hän... Etkö sinä ollut 
häneen ihastunut ja kirjoittelit hänelle runoja, joita hän luki 
sinun harmiksesi koulun välitunneilla isossa ringissä poikien 
röhönaurun kera ääneen? 

Kysymys, miksi ja miten unohtaa vanhuus ja sen vaatimuk-
set, kun itsekin kerran vanhenee, saa vastauksensa heissä ja 
heidän ällikällä lyödyistä ilmeistään: minä en vanhene eikä ri-
kokseni vanhene koskaan – kumpi on siis nyt syyttäjä ja kuka 
uhri? Vastaus kuuluu: minä en koskaan tule vanhaksi, mutta 
he joutuvat syytettyjen penkille entisestä turvallisesta jyryn 
asemasta vanhetessaan, tullessaan huonomuistisina varovai-
siksi. Rintama alkaa murtua ja joku kavaltaa oman nahkansa 
pelastaakseen toiset siitä olen ihan varma, sillä charmini puree 
aina varsinkin, kun kyseessä on joukko kosmeettisista yksi-
tyiskohdista kiinnostuneita ämmänretaleita jostain jumalan 
hylkäämästä pikkukylästä, missä noituus ja akkojen pahuus 
on elänyt salaa pinnan alla vuosisatoja maanpäällistä muo-
toaan vain ajan henkeen pukien. Tämä on tietysti tosiasioiden 
vastainen väite. 

Jos sinulla on yhtään onnea elämässä, etkä kuole nuorena, 
sinusta tulee samanlainen vanha kuin minä nyt kun riisun 
tämän nuorentavan naamion TEEN TÄYDEN TUNNUS-
TUKSEN NÄIDEN JUORUAKKOJEN RIEMUKSI! eli sen 
hymyn jolla näitä muijia härnään ja hämään sekä sen teen-
näisen välinpitämättömyyden naamaltani sitten, kun tämä 
näytelmä on ohitse ja voin häipyä täältä isoon kaupunkiin 
olemalla täysin varma ettei minua seurata ja siitä, ettei edes 
vuosia naapurissani isossa kerrostalossa asunut mies tunnis-
taisi minua. Mutta mikä parasta: ei välittäisi. Oletko sinä tul-
lut takaisin? Naurettava kysymys. Tietenkään en. Mitä minä 
täällä tekisin? Etsisit nuoruuttasi. HEHE sitä ei ollut eikä se 
siksi tule takaisin MINUN NUORUUTENI OLI TEIDÄN 
MURHAAJAHINTTARIKEIJU! Mutta minä tiedän jotain 
muuta mitä muijat eivät: lopulta en minäkään osannut kuvi-
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tella näin käyvän. Minäkin olin nuori nyt ja aina, koska se on 
ainoa minuus, joka minulle oli silloin avoimena edessä. Mut-
ta en puhua siitä mitään, sillä muuta ei ollut, enkä osannut 
kuvitella tulevaisuutta, jossa olisin yhtä vanhana kuin he nyt 
– siis siinä ajassa, jossa minun tulisi olla heitä vanhempi kuin 
mitä he nyt ovat koska en elä sitä vaan edelleenkin sitä samaa 
MURHAAJAHINTTARIKEIJUUTTA, johon he minusta 
tuomitsivat kuin kuun radalle ikuiseksi pyörimään tuomitun 
satelliitin vailla palaamisen tai muuttumisen mahdollisuutta. 

Osasin ajatella kuinka kamalaa olla yhtä vanha kuin he 
ja vielä vanhempi kuin mikä minun olisi pitänyt olla, kun 
elämä oli lopuillaan ja vaivat aina seurana, mutta siinä kaikki. 
Minä en ollut juuttunut tähän tarinaan. He olivat ja siinä 
oli se minun ja heidän ELÄKÖÖN SE SUURI ERO!  juuri 
se ratkaiseva ero, mikä erotti meidät heistä ja heidät meistä 
hinttarikeijujen ihmeellisistä Peter Paneista, meistä miemie-
maailman pinokkioiksi kutsuista elämänhuijareista (tarkoittaa 
että huijaamme kohtalon meille varaamaa tavallista surkeutta, 
jatkamalla yli ja ohi valomerkin naamiaisia haaman loppuun 
saakka tuli eteen mitä tuli!), sillä kun olisi kamalaa olla vanha, 
siinä olisi taas yksi hyvä syy olla ajattelematta asiaa ja antaa 
ämmien urputtaa mitä urputtivat, sillä ei ollut mitään merki-
tystä eikä väliä, kuten ei ollut silläkään, että olin kerran ollut 
näillä paikoilla se joka murhasi oman isänsä.

Tilanteen voi kääntää nurinpäin, kuten murhattu isäni 
teki. Hän kertoi kerran lukeneensa antiikin Rooman keisa-
rista, jonka puheille tule mies. Mies sanoi, ”Kuule Keisari, 
muistatko kun me kerran . . .”, johon keisari vastasi: ”En 
muista, olin eri ihminen silloin.” Jostakin merkillisestä syystä 
tämä lyhyt tilanne ja ajatustenvaihto teki minuun pysyvän 
vaikutuksen. Olen ihmetellyt miksi, mikä siinä on niin mer-
kittävää? Keisarin sanat ovat tulkittavissa kahdella eri tavalla: 
Ehkä hän torjuu miehen, siis haluaa päästä hänestä eroon, ja 
siinä kaikki. Hän sanoo olevansa nyt sellaisessa asemassa, jossa 
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vanhat henkilösuhteet ovat lakanneet olemasta ja sitomasta 
häntä. Tai sitten hän sanoo jotakin syvällistä ja merkittävää 
koskien ihmisen elämää ja asemaa tässä maailmassa. Tätä 
mahdollisuutta olen ajatellut ja pohtinut, mikä oli Keisarin 
sanojen syvällinen viesti, isäni sanoi viimeiseksi sanoikseen 
ennen kuin hänet murhattiin. 

Kun ajattelin omaa elämääni ja sen muistoja, koen ole-
vani tuon isäni kertoman keisarin asemassa. Mitä minä tein 
vuosikymmeniä sitten, eivät olleet minun tekojani. Mitä tuo 
toinen saavutti, mitä menetti, mitä virheitä ja vääryyksiä teki, 
se en ollut minä. En ole enää tuo sama ihminen. Poikkeuksia 
sääntöön oli toki olemassa kuten isäni murha. Kävin joka kesä 
täällä, kotikaupungissani, tapasin näihin hautajaisiin saakka 
aina rakkaan veljeni kahdestaan; vietimme usein monta viik-
koa lähes muista erillään puhuen, nauraen ja laulaen kaikkea 
sitä mitä ennen isämme murhaa muistelimme yhdessä teh-
neemme iloisina, vilpittöminä ja täynnä elämää ja sen villiä 
kirpeyttä – ei veljeni ei ollut se joka murhasi isäni – uskokaa 
jo minua SE OLIN MINÄ!  vaikka teistä on vaikea sitä uskoa 
juttuni perusteella, tiedän sen: kärsitte Tukholmasyndroomas-
ta viettelevän tekstini, mikä on naamioitu kuin lapselliseksi 
jännityskertomukseksi vihreiden nuorten tervetuliaisiltamaan 
ennen kuin iso vihreä ja nuorista pojista pitävä kestopresi-
denttiehdokas Pekka Haavisto, joka valitaan presidentin vir-
kaan nuorten kiimaisten pikkupoikien äänillä, astuu tällä 
kehiin iltaa kohottamaan jutuillaan Alholin pakolaisleiristä 
ja ihmeroolistaan maailman onnettomien pikkupoikien pe-
lastajasheriffinä. 

Mutta minä ja veljeni olemme hukassa ja isä huomasi tä-
män. Isä vuotaa verta emmekä tiedä siitä vielä mitään. On 
vielä vuosi siihen, kun hänet murhataan emmekä me säästele 
kyyneliämme, vaan kävelen veljeni kanssa ympäri kaupunkia 
ja juttelen niitä näitä. Kävimme syömässä ilmaiseksi Sokos-
hotellien aamiaisilla tekeytyen hotelliasiakkaiksi, juuri kuten 
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lapsena usein kurittomuuttamme ja seikkailunhaluamme 
teimme, ja muistelimme, miten joimme hotellissa alaikäisinä 
viinaa pikkupoikia metsästävien ja kauppamatkustajiksi naa-
mioituneiden pääkaupunkiseudun kansanedustajien, opetta-
jien ja pikkuvirkamiesten polvilla samalla, kun he hiplasivat 
pikkukullejamme siihen saakka, kun saimme erektion ja sper-
mat lensivät mahakkaiden ja karvaisten ukkojen ammottaviin 
kitoihin, ja me olimme ansainneet sievoiset summat rahaa, ei 
pelkästään tästä tempusta, vaan kiristämällä jälkikäteen ukko-
ja pitkiäkin aikoja kärsivällisyyden rajoille asti.

EIKÄ NÄISTÄ JUTUISTA SITTEN KERROTA KE-
NELLEKKÄÄN! Veljeni vannotti minua ja minä tottelin. 
Miksi olisi pitänyt kertoakaan ja kenelle asia muka olisi kuu-
lunut paitsi minulle ja veljelleni? Tätä muistellessani olen 
hetken taas se minä, joka nuorena eli ja olin veljeni kanssa 
pedofiilisetiä kusettaessamme. Samaistun häneen – ja samalla 
kaipaan veljeäni, sillä huomaan olleeni sen jälkeen vain puo-
likas kun hänet menetin vailla todellista elämänhalua, mut-
ta sitten huomaan tämän olevan juuri sitä mielikuvituksen 
leikkiä, josta olen yrittänyt itseni irrottaa veljeni kuoleman 
jälkeen EN SAA SITÄ SILTI MIELESTÄNI, SILLÄ OLEN 
SYYLLINEN NIIN MONEEN MUUHUNKIN MUR-
HAAN – ahaa kiinnostuksenne heräsi televisioväkivallan 
turruttamat horrorfanit; ei, häntä ei murhattu kuten ei äitiä-
ni – he vain kuolivat; ihmisiä nyt tuppaa kuolemaan ilman 
mitään erikoista syytä, eri ikäisiä, nuoria ja vanhoja ja jotain 
siltä väliltä. Tuosta vaan NAPS! 

Kokemus on merkittävä, mutta samalla valheellinen. Se 
jonka elämään samaistun, jota matkin vielä kerran, ei ole se 
sama minä, joka nyt aiheesta kirjoittaa. Eikä se, jonka nuo-
ruuden elämään minä samaistun, ole minä nuorena. Mieliku-
vitus tekee tepposiaan ja luo omiaan SINÄ ET SAA TEHDÄ 
NIIN! Veljeni sanoi minulle viimeisen kerran erotessamme 
OLE ITSELLESI ARMOLLINEN! Oli hänen ohjeensa näi-
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den muistojen suhteen. SINÄ ET MURHANNUT ISÄÄM-
ME! Mistä hän sen niin hyvin tietää kyyneleet silmissä hän 
vakuuttaessaan SINÄ ET MURHANNUT ISÄÄMME! Ja 
ehkä hän on siinä oikeassa – minun on pakko uskoa sillä en 
voi vastustaa kyynelehtivää veljeäni edes hänen kuoltuaan. 
Kaikella on tarkoituksensa. Muistojen kanssa eläminen on 
raskasta. Vielä kymmenen vuotta sitten ajattelin, että muis-
toni murskaavat minut alleen. Niitä on liikaa ja ne painavat 
päälle, hyvät ja huonot asiat. Hyvät muistot ahdistavat, kun 
ne ovat mennyttä aikaa, joka ei koskaan palaa. On kuin olisi 
ollut joskus rikas ja nyt rahat on kaikki hukattu. Mitään ei 
ole jäljellä. Jos hyvät muistot joskus ilahduttavatkin, niissä on 
aika katkera sävy. Pahat muistot, häpeä ja syyllisyys ovat ikui-
nen taakka. Miten minä saatoin tehdä noin? Mitä hullutta se 
kaikki oli, ja hulluutta ihmisen elämä on täynnä – paitsi, jos ei 
koskaan elänyt. Toisaalta taas elämättömän elämän muisto ja 
kokemus olisivat kauheita. JOS MINÄ EN MURHANNUT 
ISÄÄNI KUKA SITTEN?

Mutta sitten totesin, jossakin vaiheessa, etteivät muiston ja 
eletty elämä paina minua enää. Kaikki mikä oli, muuttui toi-
sen ja vieraan ihmisen kokemusmaailmaksi ja muistojen ku-
vastoksi. Ihmeekseni totesin olevani vapaa. Tämä minä tuntuu 
tuon aikaisemman minän, mutta ei ole vastuussa sen hulluuk-
sista, joista mielelläni kertoisin lukijalle, mutta eiväthän ne 
oikeasti ketään kiinnosta. Ehkä kirjoittaisin muistelmani niin 
kuin nämä haahkaämmät ympärilläni haluavat MURHAA-
JAHINTTARIKEIJUN KOTIINPALUU! Mutta kaikki mitä 
minulle on tapahtunut, siis kaikki kiinnostava, on sensuroitua 
ja painokelvotonta materiaalia, koska olen nykyisin kaikesta 
menneisyydestäni huolimatta vain yksi tavallinen maineestaan 
huolehtiva keskiluokkainen mies yhdestä pääkaupunkiseudun 
lähiökennosta eläen yhtä tylsän tappavaa arkielämää kaupassa 
ja hammaslääkäreissä käynteineen kuin muutkin. Mutta kuka 
sitten murhasi isäni, jos en minä? En tiedä, mutta tunnus-
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tamalla ikuiseksi arvoitukseksi jäävän murhan, pääsin eroon 
tästä läävästä. Ja kun kaasutan autoa päästäkseni nopeammin 
eroon menneisyydestäni, missä minulla ei ole enää mitään, 
ei edes menetettävää, näen tuon pultsarin taas auton takape-
listä ja huomaan tällä kertaa sen olevan kuin minä itse. En 
siis puhunut alkuunkaan totta vai puhuinko? Minkäs tiikeri 
raidoilleen voi ja MINÄ MURHAAJAHINTTARIKEIJU! 
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Heterorobotti 
vastaan 

homorobotti
Luin lehdestä jutun, missä kerrottiin, miten eräässä maassa 
koemielessä näytettiin erilaisille kansalaisille samaa robottia. 
Toiselle porukalle koerobotin kerrottiin olevan homo ja toisel-
le hetero. Valtaosa kaikista koehenkilöistä vierasti homorobot-
tia ja sille alettiin keksiä kaikenlaisia ikäviä lisänimiä, ja siihen 
liitettiin kaikkea ilkeää ja epämiellyttävää. Joidenkin mielestä 
homorobotti ei ollut luotettava, eikä suurin osa koehenkilöistä 
halunnut sitä kotiinsa. Järkyttävintä oli se, että kun koetilan-
ne loppui, alkoi varsinainen vittuilu ja pilkkaaminen, johon 
osallistuivat melkein kaikki koehenkilöt. Vitsiä väännettiin 
homorobotin irstailusta. Jopa naiset ja erityisesti vanhemmat 
antoivat palaa täysillä inhoaan homorobottia kohtaan. Kun 
valot sammutettiin muka vahingossa, joku kävi potkimassa 
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homorobottia ja joku fiksu löysi sen virtanapin ja tappoi sen 
painamalla offnappulaa, vaikka juuri siitä heitä oli varoitet-
tu. Sen sijaan heterorobotiksi miellettyä kohtaan oltiin ys-
tävällisiä ja lempeitä, ja kaikki koehenkilöt olisivat ottaneet 
sen mielellään koteihinsa. Sille annettiin lempinimiä. Eräs 
taiteellinen seuran jäsen sepitti sille runonkin, jonka joukko 
teki lauluksi ja lauloi sen tunteellisessa jäähyväistilaisuudessa 
tippa silmäkulmassa. Joten se siitä missiota. Unohdin kai-
kenlaiset yhteiskunnalliset barrikadit, taistelut eturintamassa 
tuulimyllyjä vastaan. Ainoa mihin ei voi vaikuttaa on ihmis-
mielen syvimmät patoumat ja sisäiset vankilat. Ne tummat 
unet, mistä kumpusi päiväminän vastainen pelottava yöminä, 
jolle mikään paha ei ollut vierasta eikä mikään niin mieluista 
kuin lähempänä olevan erilaisen ja ärsyttävän kiusaaminen ja 
potkiminen niin tiukkaan maanrakoon kuin mahdollista, ja 
monottaa niin kunnolla, ettei siitä sitten nousta,
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Lupaava katse
”Se ankara, joskus lähes epäluuloinen, jopa tuomitseva katse, jonka 
homoseksuaali antaa viipyä kohtaamassaan kauniissa nuorukaisessa, 
on lyhyt mutta tiivis oman yksinäisyyden pohdinta. Hetkeen on 
kiinteästi suljettu muuttumaton, nopea ja tiheästi toistuva epätoi-
vo, joka on tiuhaan kudottu torjutuksi tulemisen pelkoon. ”Olisipa 
ihanaa”...hän ajattelee. Ja jos hän ei ajattele sitä, sen ilmaisevat hänen 
rypistetyt kulmansa, hänen tumma, tuomitseva katseensa.”

- Jean Genet Querelle

Noita aikoja ja paikkoja olisi voinut yhtä hyvin Iiron mielestä 
kutsua unohduksen pakollisiksi kursseiksi elämän odottamat-
tomasti päättyvässä korkeakoulussa, ellei niissä olisi ollut mu-
kana tippa vakavana kehotuksena unohtaa huumoria ja hymy 
huulissa nautittua elämän ymmärrystä kaikkea sitä kohtaan, 
mitä tuli joskus sitten syystä, jota nykyisessä elämässä elävä 
minä ei ymmärrä miksi, tehtyä ja kenen kanssa. 

Niin ohimeneviä olivat hänen hatarat muistikuvansa, 
aavistukset, etiäiset ja jatkuva päänsärky, kuin muistutukse-
na kipeistä asioista menneistä, että niitä voisi kesäkuumalla 
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makaamalla vanhan kotitalonsa ruohikossa korsi hampaissa 
katsellen laiskana lapsuuden joutilaiden kesien tapaan aikaa 
tappaakseen, miten ohuet pilviharsot ohilipuivat, ja kohta taas 
olivat silmien edessä muotoaan muuttaen samoina, erilaisina 
kehotuksina liittyä muihin erilaisiin, mutta pohjimmiltaan 
samoihin pilviin, liikkuen levottomasti edestakaisin, vailla 
sen kummempaa tarkoitusta kuin yhtyä toisiinsa ja hajota 
taas  jälleen kerran, yhtyäkseen sen jälkeen taas kerran toisiin-
sa ohilipuen, kuin tanssi taivaalla härnäämässä painostavassa 
helteessä kiukkuiseksi ampiaisen pörräämisestäkin muuttuvaa 
ukkosherraa , juuri ennen kuin se suuttui ja murahti vastauk-
seksi typerään leikkiin jyrinänä rankkojen sadekuurojen avit-
tamana niin että iltapäivän mansikkakakkukahvit piti sateen 
ja tuulen sattuessa kattaa sisälle.

Siinä piili Iiron mielestä sekä ikuisen kesän että elämän 
kaava lähes muuttomattomana, kun sen oikein otti ja oivalsi. 
Oli pakko tehdä niin selviytyäkseen ja säilyttäkseen muiden 
silmissä kasvonsa. Ei muuta, hän ajatteli. Piti vain yrittää olla 
tyyni ja ottaa lunkisti, vaikka rinnan alla roihusi. Sen hän oli 
oppinut elämässään maaseudun ja kaupungin välissä kahdessa 
eri todellisuudessa; henkisessä ja ajallisessa vyöhykkeissä, joilla 
ei ollut mitään muuta tekemistä keskenään kuin, että niiden 
railoina avautuvat jyrkät reunat risteilivät vain Iiron, ei mui-
den, päässä aiheuttaen hänelle aina pääkipua, kun hän vain 
ajatteli matkaa maaseudulle omiin muistoihinsa siihen pysäh-
tyneeseen aikaan, jossa saunan jälkeen pyyhe lanteilla saunan 
edessä vilvoitellessa olisi saattanut nähdä, ja myös näki, kun 
oikein kovasti uskoi ja hieroi silmiään niin, että niissä alkoi 
pyöriä mustavalkoiset renkaat kuin hypnoosiksi, menneiden 
aikojen ihmisiä ja tapahtumia kuin jostain kummitustarinois-
ta tapahtuvaksi, juuri siinä silmien edessä ja juuri sillä tavalla 
kuin asioita omasta päästään keksinyt halusi niiden näyttävän.  

Nämä tapahtumat olivat maaseutua ja takapajulaa, jossa 
ihmisen vilkas mielikuvitus ei olut sidottu kiinni sähköiseen 
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pantaansa vaan leijaili vapaana menneiden ja nykyisten tari-
noiden välimaastossa muistuttamassa ihmistä siitä, ettei mi-
kään ollut sellaista, mitä ihminen ei itse olisi halunnut ja ettei 
sydän päästänyt aivoihin läpi mitään sellaista kohtalokasta tie-
toa tai tapahtumaa, mitä se ei itse hyväksynyt. Näitä paikkoja 
omissa muistilokeroissaan hän kutsui ikuisen kesän odotus-
huoneiksi  näitä ihmeellisiä näkyjä ja asioita, joita hän ei edes 
tiennyt aiemmin itselleen tapahtuneeksi. Iiro ei tiennyt ihan 
tarkkaan, mistä alitajuntansa syövereistä nämä hänen pääs-
sään pyörivät kuvat ja ihanan oudot sanat niitä selittämään 
sen jälkeen syntyivät ja putkahtivat, mutta sen hän ymmärsi, 
että näiden kuvien vankina hänen mielenlaatunsa oli toivo, 
joka syttyi kipinästä täyteen roihuun kesän yöttömän yön ja 
pohjoisen tyynessä hiljaisuudessa.

Juuri siksi hän tunsi itsensä kuumeisen levottomaksi eikä 
saanut kuvien ahdisteluilta unta öisin, ihan kuin häntä jatku-
vasti mielen sopukoissa syvissä kutsuvasti kiduttaneet ankarat 
mielen maisemat olisivat muovautuneet hätähuudoiksi hiljaa 
vuosituhansien kuluessa vuodatetuista kyyneleistä, joista syn-
tyivät ensin purot, ja sitten tuhansista niistä yhtyessään joet, 
joiden pohjilla velloi salaperäistä virtaa; yhtä monta sivupu-
roja ja latvahaaraa kuin hänen yöllisten mielen maisemansa 
rinteillä, vaikka näkyvä silmä ja umpinainen mieli ei niitä 
helpolla nähnyt, tai yrittänyt valtavia esteitä mielensä ava-
ruuden eteen kasanneena edes ymmärtää, mistä tässä kaikessa 
oikein oli kysymys. 

Iiro oli matkalla kohti kotia. Tarkoin määriteltyä paikkaa 
elämän kartalla, joksi kutsuttiin yleisnimellä sitä hetkeä, kun 
hän oli syntynyt ja niitä ihmisiä, jotka olivat sillä hetkellä 
hänen vierellään sattuman oikusta sattuneet kuka mistäkin 
syystä olemaan ja toimittamaan omia asioitaan, jotka kuului-
vat siihen hetkeen ja aikaan. Hän muisteli lapsuutensa musta-
valkoisia valokuvia, ja niiden kuvaamien vakavien ja yksinker-
taisten maalaisihmisten ankeaa runollisuutta ja kulmikkaita 
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muotoja, kuin eilisiä kalanroippeita sikin sokin siellä täällä 
kalastellessaan yksin kissalleen kalaa Hakaniemen sillalla kis-
san naukuessa kantokopassaan kuin viimeistä päivää nälissään 
sinä hetkenä, kun Iiroa vihdoin tuntikausien turhien yritysten 
jälkeen onnisti, ja pieni sintti, lähes syötäväksi kelpaamaton, 
melkein laiton ja alimittainen, mutta kissalle kyllä hyvin kel-
paava, luikahti satimeen. 

Ja Iiro irrotti pienen kalan koukusta antaen sen sitten 
silitysten kera hurjasti kehräävälle ja naukuvalle kissalleen, 
jonka oli pelastanut muutama vuosi sitten viimeisten tulipa-
lopakkasten kurittaessa koko maata eräänä helmikuun valot-
tomana päivänä heidän taloyhtiönsä roskalaatikoiden takaa 
vapisemasta ja näyttäen niin säälittävältä, että Iiro luuli hetken 
sen kadottaneen otteen elämästään viimeisen toivonsa heittä-
neenä. Ne vanhat mustavalkoiset perhekuvat olivat syöpyneet 
Iiron mieleen pysyvästi. Niitä hän aina kaivoi esille, kun halusi 
muistella sitä kuka oli ja mistä tuli, vaikkei hän enää kunnol-
la muistanut mustavalkokuvien esittämien henkilöiden sano-
misia tai paikkaa hänen omassa elämässään, varsinkaan sen 
jälkeen, kun oli muuttanut maalta kaupunkiin työn perässä, 
ja lopulta jäänyt sinne pienen empimisen ja sairastelemaan 
silloin alkaneiden iäkkäiden vanhempiensa vastakkaisista toi-
veista huolimatta. 

Olihan hän saanut pysyvän työpaikan, hän oli perustellut 
päätöstään pettyneille vanhemmilleen, josta ei noin vain kan-
nattanut lähteä pieneen mökkiin työttömäksi vanhempiensa 
omaishoitajaksi, hän yritti vakuuttaa heitä, vaikka se oli sil-
loin kuulostanut tekosyyltä ja melkein valkoiselta valheelta, 
Iiron yrittäessä vain perustella vanhemmilleen miksei viih-
tynyt maalla, missä ei tapahtunut mitään eikä ollut hänen 
kaltaiselleen mitään hyvää odotettavissa tulevaisuudessakaan 
– ainakaan parempaan suuntaan. Olihan hän ostanut vielä 
pienen yksiön velaksi Vuosaaresta, eräästä silloin vielä uudesta 
taloyhtiöstä, jossa sauna oli katolla. Ja siinä kuin kirsikkana 
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kakun päällä, pieni palju poreilla, missä rentouttaa itseään 
löylyjen lomassa. 

Matka läpi Suomen Helsingistä PohjoisSavon Iisalmeen 
oli pitkä ja uuvuttava vaikka nykyajan junat olivat mukavia 
ja matka taittui aiemman kuuden tunnin asemesta neljässä 
tunnissa. Junan kahvilassa tapasi kuin entiseen hyvään aikaan 
lupsakoita savolaisia palaamasta kaupunkireissuiltaan ja jutte-
lemassa niitä näitä jonninjoutavuuksia leveällä vanhan kansan 
savolaismurteella keskenään pois kotiikäväänsä, vaikka olivat 
viipyneet reissuillaan vain muutamia päiviä. 

Niin suuri oli kaupunkien ja maaseudun raja, että Iirokin 
huomasi miten päästyään hengästyttäviin savolaismaisemiin 
Mäntyharjua lähestyessä, hän alkoi itsekin ajattelemaan asioi-
ta, ja hengittämään rauhallisemmin vailla ähkyä ja pakkoa, 
antoi vain kaiken tapahtua hiljaa omalla painollaan katsel-
lessaan kilometri kilometriltä lähemmäksi rientäviä kotimai-
semiaan tarkemmalla silmällä ja korvalla kuulostellen tuttu-
ja narahduksia ja muita lapsuudestaan koko ajan enemmin 
muistuttavia luonnonääniä, imien sisäänsä kaiken sen hiljai-
suuden, rauhan ja hitauden, mihin hän oli Iisalmen aurinkoi-
sissa kesissä järven rannalla aiemmassa elämässään, siinä mistä 
hänen mustavalkoiset valokuvansa kertoivat, tottunut, ja mitä 
kaipasi silloin kun oli kaupungissa, mutta inhosi, silloin kun 
oli maalla; ihan kuin usein hänen mustavalkokuviensa kasvot 
olivat niitä samoja aiemman elämän tuttuja, joita hän näki 
kotikonnuilleen kesäisin, kuten nytkin, palatessaan; samaa 
sukua eri maata, oli heillä tapana sanoa, kun haluttiin kertoa 
vuosisadasta vuosisataan lähes muuttumattomina pysyttelevis-
tä samoista ja saman näköisistä  hänen näköisistä  savolaisista, 
näistä aikojen saatossa mihinkään paikoiltaan tai mitoiltaan 
ja ulkonäöltään muuttumattomista, tarkasti yhteen tiettyyn 
aikaan ja paikkaan sidotuista ihmisistä – hänen kansastaan, 
jotka nämä hiljaiset mutta päättäväiset ”vaikka läpi harmaan 
kiven, jos on pakko” suvut muodostivat, halusivatpa sitä sitten 
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tai eivät. Iiro ei halunnut ja siksi hän oli matkalla kaupungista 
kohti maaseutua eikä päinvastoin.

Iiro tiesi että koko suku oli taas koolla, olihan se aika vuo-
desta kun juhannus lähestyi ja kesälomat ja oma rakas kotiseu-
tu alkoivat kummasti kiinnostaa vuoden hiljaisuuden jälkeen, 
koska oltiin ja elettiin puoliilmaisiksi isoissa sukulaistaloissa, 
jotka aikuiset lapset omistivat yhdessä ja koko suku sai niitä 
käyttää, kunhan vain porrastivat tulonsa ja menonsa niin ettei 
homma luisunut rasittavaksi ruuhkiksi asti ja tukkanuottasilla 
oloksi eripuraisten ja lapsuudestaan keskenään milloin mistä-
kin jo unohtuneesta syystä toisilleen vihoitellen. 

Soiteltiin ja kyseltiin kuulumisia naapureilta, tarkoituksena 
saada  arvokkaita tiedonjyväsiä siitä, mitä pahaa kylillä oli 
vuoden aikana tapahtunut ja onkia selville mahdollisia niitä 
terävinä aseina käyttää, jos tilanne niin vaati, vanhoja vihol-
lisia, (joita kylillä riitti)vastaan kun heidät sattui vahingossa 
joskus tapaamaan, missä muualla kuin ainakin koko kylän 
yhteisillä juhannusjuhlilla, häistä, hautajaisista, rippijuhlista 
ja sadonkorjuujuhlista puhumattakaan, ennen kuin viimeis-
tenkin lomalaisten mitta ja aika alkoi olla täysi viimeistään 
elokuun toisella viikolla, kun mukuloiden koulut alkoivat 
etelän suurissa kaupungeissa käynnistyä ja ainakin lasten oli 
pakko lähteä äitiensä kanssa, isien venyttäessä lomiaan vielä 
mahdollisimman lähelle syyskuuta kalastuksen ja metsästyk-
sen merkeissä, kuin harjoitellakseen erämaaelämää myöhem-
pää syksyn hirvijahtia varten, jonne palasivat kaupungeista 
muutamiksi viikoiksi kukin siksi aikaa kun kykeni ja/tai sai 
lomaa leirielämää luonnossa viettämään ja juomaan sekä sau-
nomaan ja vanhan hirviporukkansa kanssa kaatamaan ne lu-
pien sallimat neljä aikuista hirveä siinä sivussa metsiä liikoja 
kuormittamasta, kuten viralliset perustelut ”Seitsemän vel-
jeksen erämaajuopottelulle”kutsulle tapahtumalle vaimojen 
korvissa kuului.

Tullessaan Iisalmen junaasemalle, hän alkoi epäröidä. Eh-
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kei sittenkään ollut hyvä idea tulla tänne lomaansa viettä-
mään, hän ajatteli. Vai oliko? Ihan kuin ilmassa olisi ollut 
synkät pilvet ja matkasta saattoi tulla ikävä ja painostava, 
kuten hän oli hetkeä aikaisemmin ajatellut ja alkanut pelätä 
sen olevan menossa siihen suuntaan väistämättä. Eihän hänen 
olisi ollut mikään pakko tulla tänne muistojen maahan taas 
kokemaan kaiken kuten silloin joskus kauan sitten, kun ei 
ollut omaa perhettä eikä lapsia, joille kesänvietto sukulaisten 
kanssa oli tervetullutta vaihtelua normaaliin ja usein uuvut-
tavaan perhearkeen kaupungissa vanhempien työn ja lasten 
koulunkäyntien puristuksessa. 

Niin. Mitä hän oikeasti täällä teki, hän mumisi itsekseen 
jo hieman vihaisena kuin toruen sitä, että oli antanut vanhalle 
tottumukselle periksi vaikkei siitä itse pitänytkään, kun hän 
poistui junasta asemalaiturilla odottavan vanhemman sisaren-
sa, melkein yhtä vanhan pojan kuin hän itse oli syleilyyn, ja 
kuulemaan improvisoituja ja hyväntahtoisia tervetulotoivo-
tuksia lähellä olleilta tutuilta, jotka olivat huomanneet lap-
suuden kaverinsa Iiron saapumisen Iisalmeen. Silloin hän näki 
ensimmäistä kertaa sitten ylioppilasjuhlien Timon, joka oli 
asemalla vastassa serkkujaan. 

Timo ei ollut ensin näkevinään häntä, mutta hänen lupaa-
va katseensa oli se sama etsivä ja avoimen hämmentynyt kuin 
silloin kun he viimeksi olivat kohdanneet ylioppilasjuhlien 
yöllä kahdestaan uimarannalla muiden hulinoista kaukana. 
Eikä Iirolle jäänyt epäselväksi hänen tarkoituksensa, mikä 
rohkaisi häntä ajattelemaan hetken Timosta jotain muutakin 
kuin vain kaukaisena muistona nuoruuden villeiltä vuosil-
ta. Naama oli yhtä iloinen, kapea ja raikas kuin silloin alta 
kaksikymppisinä kun he olivat tunteneet toisensa. Ja varta-
lomyötäinen verryttelypuku Timon pitkän salskean kropan 
ympärillä kieli Iirolle Timon hyvästä kunnosta ja lihaksista, 
jotka olivat pysyneet samanlaisina kuin silloin kun hän oli 
vielä kuulunut nuorten hiihtomaajoukkueeseen. 
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Kun heidän katseensa väkijoukon, jos nyt sellaisesta voi 
puhua keskellä tavallista arkipäivää edes kesäisessä Iisalmessa, 
keskellä vihdoinkin löysivät ensin vähän matkaa hapuiltuaan 
toisensa, he molemmat alun hämmennyksen jälkeen kuin su-
livat hymyillen ujosti toisilleen nyökäten merkiksi toistensa 
rekisteröimisestä hyvällä ja odottavasti. Kun Iiro kääntyi het-
keksi poispäin Timosta, hän näki vilauksen, miten Timo näyt-
ti käsillään Iirolle merkkiä, mikä tarkoitti: soitellaan. Ja kun 
Iiro käänsi päänsä katsoakseen Timoa tarkemmin, oli tämä 
jo hävinnyt ihmisvilinästä aseman edustalla olevaan autoonsa 
pakkamaan kaupunkiserkkujensa tavaroita auton takakonttiin 
ja huristeli sitten tiehensä. Iiro etsi katsellaan Timoa ja tuli 
juuri samaan aikaan taksijonoon, kun Timon autosta näkyi 
enää vain peräpää. 

Timo oli huomannut Iiron liian myöhään. Hän tööttäsi 
torvea ja nosti kätensä Iirolle merkiksi kuin vahvistaakseen 
lupaavan katseensa tarkoituksen. Iiro vastasi tervehdykseen, 
vaikka ensin luuli ettei se ollut tarkoitettu hänelle. Mutta kun 
hän katsoi ympärilleen, kukaan muu väkijoukosta ei ollut nos-
tanut kättä vastatervehdykseen, joten sen täytyi olla hänelle 
tarkoitettu. Ellei sitten se, jolle tervehdys oli tarkoitettu, ollut 
huomannutkaan sitä. Koko loman ajan hän mietti Timoa. 
Vaikka kaupunki oli pieni ja ihmiset tunsivat toisensa, hän ei 
nähnyt vilaukseltakaan Timoa tai hänen serkkujaan ja päätteli 
siitä, että he olivat kenties tulleet Iisalmen kautta ja lähteneet 
yhden yön nukuttuaan jonnekin pohjoiseen. 

Eräänä päivänä Iiron puhelin soi. Timo valitteli miten 
vaikea oli ollut onkia Iiron salaista puhelinnumeroa selville, 
mutta kertonut onnistuneensa vihdoin nähdessään kaupun-
gilla Iiron tädin, joka oli ollut heidän yhteinen matematii-
kanopettaja lukiossa ja rukoillut tätiä antamaan hänelle pu-
helinnumeron. Luojan kiitos, Iiro ajatteli mielessään. Kesä on 
pelastettu. Mutta ei. Timolla ei ollutkaan sen kummempaa 
kerrottavaa tai ehdotuksia heidän tapaamisestaan. Hän vain 
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jutteli niitä näitä ja kertoi lähtevänsä huomenna vaimonsa ja 
lapsiensa kanssa kuukaudeksi asuntovaunulla PohjoisNorjaan 
kalastamaan toivottaen Iirolle hyvää loppukesän jatkoa. 

Timo kysyi Iiron hämmästykseksi puhelun lopuksi, mil-
loin Iiro palaisi Helsinkiin.  Ensi viikolla, hän oli Timolle vas-
tannut. Puhelimen toisessa päässä oli hetken hiljaista. Sitten 
Timo kysyi epäröivästi kurkkuaan rykien Iirolta: tavattaisiin-
ko kuukauden päästä, kun hän oli tulossa Helsinkiin yksin 
erääseen urheilutapatumaan tuomariksi? Iiron päätä huimasi 
ennen kuin hän sai vastattua myönteisesti. 

Oliko sinulla jo yöpaikkaa, hän kysyi Timolta. Ei ollut. Iiro 
vastasi, että hänen luonaan Timo voisi yöpyä. Timo kiitti ja 
sanoi ottavansa tarjouksen vastaan mielihyvin. Myöhemmin 
yöllä Iiro sai Timon numerosta tekstiviestin, missä oli Amorin 
nuolella halkaistu rakastava sydän. 

Häntä hymyilytti mielessään jo hieman haalistunut muis-
tojen ylioppilasyö. Ja hän kaksistaan Timon kanssa alastoma-
na uimarannalla toistensa syleilyssä. Ja vastasi lähettämällä sa-
manlaisen sydämen Timolle jatkaen odotustaan. Juuri samalla 
tavalla mitä hän oli odottanut tuosta yöstä lähtien ja kohta 
kaksikymmentä vuotta.
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Unelmien 
vapaamatkustaja 

”Ihmisen Goethe ymmärsi mikrokosmokseksi. Goethen mukaan 
jokainen esine oli mikrokosminen ilmaus makrokosmoksesta. Sitä 
oli ennen kaikkea ihmiseksi tullut luonto. Henki, maailmansielu, 
tuli muodoksi kaikkialla, sekä orgaanisessa että epäorgaanisessa luon-
nossa, ja ihmiseen vaikutti kaikelle muotoa antava idea ja voima. 
Goethella kaikkeen luonnon moninaisuuteen kätkeytyvä ykseys 
ilmaisi itsensä magneettisessa virtauksessa, jonka ihminen tunsi vaa-
liheimolaisuutena.

- Egon Friedell

Jarnolla oli kova hätä. Hän ei oikein tiennyt mistä se johtui, 
mutta hän tunsi kitalaessaan kitkerän pistoksen ja sen jälkeen 
mantelisen jälkimaun – kuin syanidin nieleskellessään pois 
omituista olotilaansa. Sellaiseksi hän niitä kutsui. Ne olivat 
alkaneet ja loppuneet äkillisesti joskus kuukausi sitten. Ensin 
niitä ilmaantui silloin tällöin kolmen neljän päivän välein, 
eikä hän ollut kiinnittänyt sen enempää huomiota niihin kuin 
pähkinäsuklaan jälkeen naamaan ilmestyneeseen ärhäkkää-
seen finniin. Sitten niitä alkoi ilmestyä päivittäin ja niiden 
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voimakkuudet vahvistuivat ja kestot pitkittyivät niin, että 
Jarno alkoi toden teolla huolestua mistä oikein oli kysymys. 

Hän etsi netistä kaiken mahdollisen tiedon eikä löytänyt 
mistään sellaista tautia tai taudinoireita, jotka olisivat sopi-
neet hänen kokemiinsa yllätyksellisiin olotiloihin; patti siellä, 
toinen täällä posken sisällä, sen kivulias puhkeaminen ja sit-
ten karvaan nesteen valuminen kurkusta alas nielua ja mahaa 
polttaen kuin käärmeenmyrkkyä olisi pakolla hampaat irvessä 
niellyt.  

Samaan aikaan maailmalla alettiin puhua viruksista ja 
niiden aiheuttamista taudeista. Maailman terveysjärjestö 
WHO:n tuorein MERSraportti  kertoi diagnosoitujen ko-
konaismääräksi noin 2 500. SARSdiagnoosin sai noin 8 500. 
COVID19:ään sairastuneita diagnosoitiin samaan aikaan va-
jaassa kolmessa kuukaudessa puoli miljoonaa. 

Mikä hänellä oli ja oliko hän jonkin tuntemattoman viruk-
sen ensimmäinen uhri? Lopulta hän soitti tunnetulle ja siksi 
myös hyvin kalliille alan erikoislääkärille ja tilasi ajan tutki-
muksiin. Tulosten selvittyä muutaman viikon päästä lääkäri 
vain nauroi hyväntahtoisesti sanoen omituisten tuntemusten 
syiden olleen selvästikin joko mielikuvituksen tuotetta tai 
vähintäänkin harhaisen mielen tuottamina psykosomaattisia 
oireita jostain tunnemaailmaa järkyttäneestä alitajuisesta ta-
pahtumasta. 

Mitään tautia hänellä ei ollut. Lääkärin mukaan Jarnon tuli 
olla huolissaan enemmän siitä, mitä äkilliset oireet yrittivät 
hänelle sanoa ja paljastaa hänen mieltään vaivaavista asiois-
ta, tai oikeammin: miksi ne olivat juuri nyt alkaneet esiintyä 
niinkin tiheään kuin olivat? Lääkäri kehotti nukkumaan on-
gelman pois ja keskustelemaan unissa ongelmansa aiheuttajan 
kanssa, siitä huolimatta, ettei sitä tunnettu. Muuta lääkettä 
hän ei tautiin nähnyt.

Jarno tuli levottomaksi sen jälkeen, kun oireet vain jat-
kuivat ja pahenivat. Häntä alkoi pelottaa, ei suinkaan itse 
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tauti, kun sitä ei lääkärin mukaan ollutkaan vaan se, mitä 
hänen lukossa oleva mielensä yritti viestittää hänen tunne-
maailmastaan hänelle, joka tuntui kävelevän elämässään kuin 
juhlahevonen laput silmillä ja korvilla, ettei olisi säikähtänyt 
kovaäänisen maailman äkillisistä paukahduksista. 

Jotain oli joko tapahtunut hänen tietoisen minänsä ol-
lessa valveilla, mutta rekisteröimättä tapahtumaa samalla, 
kun tiedostamaton minä oli jossain piilossa näkymättömissä 
painanut hätäjarrua, ja pelästyneenä alkanut antaa yläkerran 
komentokeskukselle merkkejä konehuoneen hätätilasta. Näin 
hän päätteli mutta syyn saaminen selville olikin sitten vaike-
ampi juttu, sillä Jarno ei ollut huomannut edellisten kuu-
kausien aikana mitään sellaista poikkeuksellisista tapahtumaa 
elämässään, mikä olisi ollut epämiellyttävä tai jäytänyt hänen 
sielun voimaansa, jos ei nyt oteta huomioon muuttoa keskus-
tasta hieman syrjemmällä Kallioon. 

Entäpä jos siinä piili jokin salainen syy kaikelle tälle selittä-
mättömälle, hän alkoi aprikoida ajan kanssa otsa kurtussa hie-
man huolestuneempaan sävyyn kuin aluksi, jolloin luuli sen 
olevan vain ohimenevä poikkeustila, ei pysyvä riesa kuten siitä 
näytti pikkuhiljaa muodostuvan. Ehkä hän oli ohimennen tie-
dostamattaan nähnyt jonkun aaveen menneisyydestään, joka 
oli järkyttänyt häntä ja vääntänyt sisuskalunsa synnyttämään 
hänen suuhunsa poikkeustilojen merkiksi näitä myrkyllisiä 
patteja hänen herättämisekseen ainakin siinä vaiheessa, kun 
ne puhkesivat yhtä äkillisesti ennakkovaroituksia antamatta, 
valuttaen hänen kurkkuunsa karvaan mantelinmakuisen nes-
teensä.

Monien kokeiden ja muutaman uuden lääkärin jälkeen 
vastaus oli aina sama eikä muutosta parempaan ollut tiedos-
sa. Ei tosin myöskään huonompaan, koska kukaan lääkäri ei 
osannut sanoa tarkasti mikä häntä vaivasi. Jarno turvautui 
kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan yllättäen sekä it-
sensä että ystävänsä. 
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Hän kävi joogassa. Soitti ennustajaeukoille ja kaikenkar-
vaisille kansanparantajille. Kuunteli puhelimessa, kun hänel-
le ennustettiin Tarotkorteista suloista kevätvauvaa. Laaditutti 
eräällä selvännäkijällä kalliilla koko vuoden horoskoopin, 
jonka mukaan häntä odotti loppuvuodesta iso yllätys. Siitä 
millainen se olisi, selvännäkijä ei osannut sanoa 550+alvin 
perushintaan yhtään mitään, mutta jos Jarno olisi maksanut 
hänelle vielä toiset 550+alvin, olisi hän kuulemma saanut 
tietää tarkasti päivämäärän kellonaikoineen, milloin se sel-
vännäkijän lupaama iso yllätys tapahtuisi ja millainen se olisi. 

Muutaman kuukauden huijaripyörityksen ja parin tuhan-
nen euron jälkeen Jarno turvautui lopulta vaihtoehtolääk-
keisiin erään puolituttunsa kautta erääseen lapinlahtelaiseen 
huijariparantajaan, ja sai sellaiset rohdot, että tukka oli lähteä 
eikä hengenkään meno olisi ollut enää kaukana, ellei hän olisi 
äkännyt itse kuolemankielissä viimeisillä voimillaan raahau-
tua mumisten omituisuuksia kuola suusta valuen kuin jollain 
heikkopäiselle siltä istumalta itse terveyskeskuksen päivystyk-
seen, missä hänelle suoritettiin mahahuuhtelu ennen kuin hä-
nelle annettiin lisähappea ja laitettiin sitten yöksi nukutettuna 
hengityskoneeseen. 

Harjoitteluaan suorittamassa olleet sairaanhoitajaopiske-
lijat olivat kauhistuneina ottaneet salaa hänestä kuvia pelo-
tellakseen niitä juuri aloittaneita ”monneja” eli ensimmäistä 
sairaalavuoroaan suorittavia opiskelutovereitaan, sillä mitään 
vastaavaa horroria he eivät olleet koskaan nähneet tai lääke-
tieteen kirjoista lukeneet. 

Jarno näytti siltä kuin olisi kuollut siihen paikkaan. Hä-
nen naamansa oli tullut jo heti ensimmäisen käyttökerran 
jälkeen punaisia pilkkuja, ja hän oli näyttänyt silloin lähinnä 
stressaantuneelta kärpässieneltä, ja vasen silmä oli alkanut 
nykiä samalla tavalla hermostuttavasti yhtä soittoa ympäril-
leen vinkkaillen, kuin Vaaleanpunaisen pantterin komisario 
Jacques Clouseaun esimiehellä aina tämän kohdatessa suurim-
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man ongelmansa eli tarkastaja Clouseauhun itsensä. 
Terveyskeskukseen tullessa pilkuista oli tullut märkiviä pai-

seita. Hänen vasen puolensa kasvoista roikkui naamassa tum-
mana kuin isona mustelmana halvaannuksen jäljiltä näyttäen 
siltä, kuin se olisi ollut irtoamassa. Laboratoriotutkimuksissa 
hänen maksaarvonsa huomattiin kohonneen ”luonnonmu-
kaisen” lääkkeen takia vaarallisen korkeiksi, jopa niin kor-
keiksi että häntä hoitava lääkäri kävi hänen maksastaan hätä-
neuvotteluja videoteitse HUS:n sisätautien ylilääkärin kanssa. 

Hänessä havaittiin raudan sekä B12vitamiinin puutos ihan 
kuin joko ”luonnonlääke” tai mielen sisässä sairauden yllät-
tävä käänne olisi aiheuttanut hänelle kuoleman vaarallisen 
metabolisen oireyhtymän, jolloin hänen muuten terveessä 
elimistössään tapahtui kaikki se paha ja tuhoisa, mikä tapah-
tui ja mikä ei olisi ollut muuten mahdollista. 

Se johti vakaviin seurauksiin – melkein kuolemanporteille 
asti hänen maallisen tomumajansa. Jokin, mikä oli syy, sitä ei 
kukaan osannut sanoa tarkasti, oli syönyt hänen sisuksistaan 
tasapuolisen ja terveen suomalaisen lautasmallin mukaisesti 
päivittäin luonnollisesti saaden ravinnon vitamiinit, kiven-
näiset ja kaikki ne muutkin hyödyt, jotka muodostivat hänen 
arkisen perusterveytensä lähteen, ja kuin kaapinut samalla hä-
nen sisuskalunsa lähes käyttökelvottomiksi.

Nyt kun hän alkoi kaivaa muistojaan niiden kätköis-
tä esiin, hän oli ensin hieman epäileväinen, kun hän palasi 
epävarmana siihen hetkeen, kun hän ymmärsi mistä hänen 
elämässään oikeasti oli kysymys kaiken sumuverhon keskel-
tä. Ja hän muisti erään syksyisenä iltana, kun hänen päälleen 
satoi kylmää syysvettä kaatamalla niskaan valuen hytiseviin 
luihin ja ytimiin kaksi kertaa vielä pahempi helvetti, vaikka 
hän olikin elämässään näyttänyt ulkoisesti kuin kreikkalaisen 
mytologian Fantasos, unen jumala Hypnoksen poika  peläs-
tyneeltä ja pesästään tipahtaneelta linnunpojalta sivullisin 
silmin katsottuna. 
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Juuri sillä hetkellä sadeveden valuessa hänen ihohuokosis-
taan sisälleen estoitta kuin saavista kaatamalla, hänestä tuntui 
yhtä kurjalta, miltä kapinen rakki voi surkeimmillaan näyttää 
rämpiessään keskellä pahinta kuralätäkköä yrittäen epätoi-
voissaan rimpuilla kaikkialta rynnistävän veden alistavaa voi-
maa vastaan hädissään ja peloissaan kuin viimeisiään vedellen.  

“Liioittelenko mielestänne, jos väitän tämän pahaisen ku-
ralätäkön kirkastaessa olemukseni, ja tiivistäessäni olemiseni 
yhteen oivallukseen. Että nyt teillä tässä tarinana menneisyyt-
tä rakentavan eroottisen mielikuvitukseni rooli ei ollut, siitä 
huolimatta että sitä ei ollut muilla tai siitä ei kukaan silloin 
ainakaan julkisesti puhunut mitään, kohtuuttoman suuri 
vihamielisessä ja mielipuolisessa maailmassani, missä oli sil-
loin varattuna minulle vain täynnä loputonta kärsimystä ja 
nöyryytystä, mitä jouduin myöhemmin arkielämässäni näitä 
tavallisia ihmisiä kohdatessani, ja salaisuuksieni paljastuttua 
heille häpeämään ja peittelemään niitä sitten pitkän kaavan 
mukaan valheilla, tupakalla ja viinalla itseni omaan suruu-
ni hukuttautuen itselleni tuhoisin seurauksin, vaikka juuri 
tämän alamaailman sensuroimattomien ilmiöiden ja yllyk-
keiden tutkiminen ja ymmärtäminen pitäisi kaikella järjellä 
ajateltuna olla luonnollisesti oman maailmani keskus ja sen 
tärkein elementti? Juuri siksi tein mitä tein. Tiesin että voin 
syntyä vain, jos olen vapaa ulkopuolisesta pakosta. Siksi re-
vin itseni irti näistä kahleista sitä koskaan katumatta, koska 
minusta oli raskasta yrittää olla muiden vaatimuksesta jotain 
muuta mitä todellisuudessa olin. Ja silti ei voinut mitään sille, 
että olin se sama hellyyttä ja rakkautta haluava pikkulapsi 
mikä tuollakin hetkellä olin, vaikka en niistä ole puhua pu-
kahtanut kenellekään muulle kuin lääkärille nyt kun tiesin, 
ettei minulla ole enää edes toivoa jäljellä. Olin yllättymässä 
ja testaamassa koko ajan täysillä seinään puskien pää kipeänä 
omia silloisia ahtaita rajojani, niin että kumpikin lapsi, minä 
ennen ja nyt ikuisesti vielä täältä haudankin takaa samanlai-



176

sena kujeilevana pikkupirulaisena, saan päähäni pälkähtäen 
keksiä mielin määrin uudenlaisia merkityksiä asioille kuin 
asioille ja sanoille kuin sanoille, verrattuna tilanteeseen, jos-
sa olisin nähnyt vain jommankumman tai en kumpaakaan, 
tai mikä pahinta: en olisi koskaan saanut kylmää vettä alus-
sa niskaani ja astunut tuohon kuralätäkköön tuntien silloin 
itseni maailman viheliäisimmäksi ja yksinäisimmäksi rakiksi 
vailla toivoa paremmasta huomisesta, juuri silloin kun sade 
valui päästäni nilkkoihini noroina niin, että tunsin itsekin jo 
muuttuneeni osaksi vettä ja tuota pahinta kuralammikkoa.”

Lääkäri ei kuunnellut Jarnon sekavalta kuulostavia yksin-
puheluita, vaan kosketteli häntä sieltä täältä, pyytäen jatku-
vasti häntä kääntyilemään ihan kuin olisi yrittänyt sommitella 
kuvaa hänestä. Hän tunsi olevansa jo vanha luuska, romuna, 
muisto vain niistä menneiden kesäpäivien kirkkaista ihme-
tyksistä, jolloin hän oli tuntenut ensikerran silmät säihkyen ja 
otsa kirkkaana astuneensa uuteen ja jännittävään maailmaan, 
missä aurinko oli koko ajan kuiskinut hänelle lisää hymyinä ja 
salaperäisinä katseina, uskallettuja mahdottomuuksia kevyen 
kesätuulen korjatessa siinä sivussa puolihuolimattomasti kuu-
muuden aiheuttamia väsymystiloja ennen kesäyön villin taian 
esiin manaamia hurjasteluja. 

Häntä huvittivat omat villit fantasiansa. Mikä sen sai ai-
kaan? Tämän tilanteen lohduttomuus vai lopullisuus? Ei sillä 
ollut hänelle väliä. Lääkäri kosketteli taas häntä sieltä täältä 
ja pyysi kääntyilemään katsellen häntä otsa kurtussa itseltään 
kuin kysellen ihmeissään. Mitä tämän jälkeen, jos tuomio ei 
ollutkaan ikävä? Hän ajatteli itseään vanhana kahdenkymme-
nen vuoden päästä samassa tilanteessa eri lääkärin tehdessä 
samoja temppuja hänelle. Jos nyt oli jo näin vaikeaa yhden 
nielaisun kanssa, mitä se olisi tulevaisuudessa, kun hän on 
kaikesta loppuna ihan surkena ja tämän päivän versiosta sata 
kertaa pahempi ja hauraampi varjo, hän järkeili mutta jatkoi 
muisteluaan kahdenkymmenen vuoden päästä vanhana:
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“Nyt kun olen pessyt itseäni puhtaaksi muistamalla van-
hana heikkona ja lisäksi rumana, minun täytyy surukseni 
tunnustaa itselleni ryppyjeni ja vaivojeni keskeltä, ettei mi-
nussa varmasti ole enää jäljellä hippustakaan sellaista ulkois-
ta piirrettä, jota voisi sanoa kohteliaan tapaan millään syyllä 
kauniiksi, tai edes väittää rumuutta väistäen mielenkiintoi-
seksi. Päinvastoin! Vapiseva suuni roikkuu veltoista poskistani 
ikävästi alas viettäen kuin velton porsaan konsanaan entisen 
kumean ääneni muuttuessa joka henkäyksellä vinkuvaksi ja 
sihiseväksi. Olen ulkoisesti lähinnä kuin riutuva kukkakeppi, 
jolla on suonikohjuiset riukusääret, ja pieni potkupalloma-
ha ennen päätä, jonka rosoinen ja ei  kutsuva epämuodikas 
muoto vastaa selailemieni tiedelehtien mukaan lähinnä jotain 
alikehittyneen simpanssirodun hylättyä esimuotoa toissa vuo-
situhannelta, kuin jostain hyisestä luolasta löydettynä puuttu-
vana palasena ihmiskuntaa pelotellakseen sille entuudestaan 
tuntemattomalla kauhuperimällä suotuisaan maaperään ny-
kyisen coronaviruspelon halvaannuttamassa tulevaisuudenus-
komme. Kaikki tämä vain silmänlumetta ja minä onneton 
sijaiskärsijä en välitä, mikä lopultakin ehkä selittäisi ihmisten 
suunnattoman kyvyn pahuuteen ja tuhoon. Inhoan nykyisin 
ymmärrettävistä syistä peilejä, sillä minä en ole enää millään 
muotoa haluttava tai kaunis, vaikka tein sopimuksen itse 
Paholaisen kanssa saadakseni koko rahan edestä uuden ajan 
kiusausta, mikä hyppi luokseni himona tuhansin eri naamioin 
ja valepukuihin pukeutuneena.”

Hän tunsi olevansa enää vain itse yksi pahainen rivo runo, 
johon hän oli vaihtanut kaiken nähdäkseen ja kokeakseen 
älyn himoon vielä senkin jälkeen, kun hän joutui pettyneenä 
toteamaan että tämä maailma oli kuulunut hänelle vain nä-
ennäisesti – ei oikeasti, nyt kun hän peiliin joskus vahingos-
sa vilkaistessaan näillä jatkuviksi ja melkein jokapäiväisiksi 
muuttuneilla lääkärintarkastuksilla näytti päivä päivältä vä-
hemmin ihmiseltä, ja yhä enemmin vakavailmeiseltä ja pit-
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känhuiskealta hevosnaamalta, naaman muuttuessa vuoroin 
Basquiatin ja Francis Baconin malausten tapaan verisemmiksi, 
muodottomammiksi ja yhtä iljettäviksi kuin se aika, jota hän 
eli. 

Epämääräisissä kuvissa hänellä oli pitkä kaula jo korkea 
otsa, jotka antoivat muuten hänen sopusuhtaiselle ulkomuo-
dolleen omituisen raskaan ja oudon ilmeen: ihan kuin enteenä 
siitä, että hän oli koko ajan hetki hetkeltä vajoamassa johon-
kin ennestään tuntemattomiin ja vaarallisiin syövereihin siel-
lä kahdenkymmenen vuoden päästä tulevaisuudessa ja tässä 
päivässä  niin kuin hän olikin. 

Sen hän nyt tiesi. Lääkärit etsivät hänestä kokonaiskuvaa 
taudille, jota ei ollut. Hän oli itse tauti. Koronavirustakin pa-
hempi, jota oli hänen lähellään mahdotonta välttää. Ja kun 
hän käänsi lääkärin vastaanottohuoneen pukukopin peilissä 
vaivalloisesti kipeää päätään niskat naksahdellen, hän näki 
kauhukseen, miten vanhuuden merkkinä hänen harvenneet 
ja harmaat hiuksensa sojottavat ikävästi sinne tänne, kuin 
sairaalaan unohdetuilla koronavanhuksilla, joita pestiin ja 
suittiin vain harvoin kellarin kylmiössä odottavia arkkurivis-
töjä varten, mutta aina yhtä hyvin ja huolellisesti kuoleman 
helpotuksen varalle. 

Yhtäkkiä hän oli heikko ja loppu. Yksi silmäys peilissä ja 
kuva muuttui ja hajosi siitä savuke huulessa huolettomasti 
hymyilleestä kovasta kundista harmaaksi ja heikoksi vanhuk-
seksi, joka avuttomasti pälyillen kusi vaippoihinsa ennen kuin 
laskeutui odottavalle ruumislavetille kuolemaan muiden van-
husten tapaan uhratakseen oman maallisen onnensa uusien 
sukupolvien onnelle.

“Minulla oli yhtäkkiä kaikki maapallon taudit ja olin kuo-
lemassa niihin vuoron perään. Silmissäni sumeni ja sain jat-
kuvasti päänsärkykohtauksia syistä, joita ei saatu ihan helpolla 
aluksi selville, ennen kuin minut vietiin erään pahan yskän-
kohtauksen jälkeen isoon valkoiseen sairaalan tutkittavaksi 
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valkotakkiarmeijan käsiin moneksi päiväksi ja sain diagnoo-
sin, joka oli kohdallani kuin paluu helvettiin, tai vielä pahem-
paa, helvetin kuumassa odotushuoneessa joutua odottelemaan 
epätietoisuudessa yhdessä tuntemattomien kohtalotovereiden 
kanssa yhtä surullisen näköisinä ja kostein silmin itseään ja 
karmeaa kohtaloaan säälien, manaten mielessään omaa type-
ryyttään kun ei ollut tajunnut lopettaa vielä silloin vuosikym-
meniä sitten kun se olisi pysäyttänyt ehkä hitaan kuoleman, 
eikä olisi tarvinnut odottaa odotushuoneessa tupakanhimois-
saan käsiään hermostuneesti puristellen valkotakkiarmeijan 
viimeistä iskua, tietoa siitä lopullisesta päivästä, jota en olisi 
enää näkemässä sairauden kuristaessa minusta salakavalasti 
nukkuessani loputkin mehut pellolle ennen sitä.”

Lääkärit olivat keskustelleet hänestä keskenään ja olleet 
yhtä neuvottomia: 

”Jos potilaalla olisi SARSCoV2, se olisi tuhoisaa myös 
meille. Viruksen lisääntymispaikkana olivat tupakan heiken-
tämät keuhkot, mutta hänellä voisi olla viruksia muuallakin 
– iholta suolistoon, hermosoluista vereen. Voi myös olla, että 
hänen tapauksessaan virukset olivat jääneet nukkumaan so-
luihin pidemmäksi aikaa; hermosoluissa vesirokkovirukset 
voivat syttyä ajan päästä vyöruusuksi, hepatiittivirukset taas 
aiheuttaisivat hänelle äkillisen maksakirroosin, mistä oli jo 
merkkejä, ellei potilas ollut täysjuoppo. Joskus virus vie solul-
ta normaalin jakautumiskyvyn ja muuttaa sen syöpäsoluksi, 
mikä vain odottaa. Hänen tapauksessaan olemme vielä neu-
vottomia siitä, mikä hänellä lopulta oli. Olisiko tämä johtu-
nut vain hänen kokemastaan mielenjärkytyksestä?” 

Lääkärit olivat ihmeissään ja heiluttivat epäuskoisina päi-
tään: ”Ei. Kyllä tässä on oltava muutakin. Otetaan lisänäyt-
teitä. Pumpataan sen verta putkiloihin ja tutkitaan potilas 
vielä kertaalleen perinpohjaisesti. Lähetetään näytteiden kak-
soiskappaleet WHO:n tutkimuslaboratorioon saadaksemme 
tietää, onko hänellä jokin kauan maan uumenissa nukkunut 
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ja lähes tuntematon tauti. Eläinkunnan – myös meidän ihmis-
ten – ja bakteerien perimäaines on yleensä DNA:ta. Osalla vi-
ruksista se oli kuitenkin RNA:ta. Korona ja influenssavirukset 
ovat sellaisia. Jos se on virus, jolla on RNA:ta, olemme lähes 
voimattomia vielä, sillä ne ovat erityisen nopeita muuttumaan 
ja vaihtelemaan olemustaan sekä ulkonäköään.”  

Hän oli autuaan tietämätön lääkärien keskinäisistä kissan-
hännänvedoista tautinsa suhteen. Jarnoa kiinnosti enemmän 
ulkoinen habituksensa ja sen romahtaminen.

”Kaikki tämä rujo peilistä heijastuva luotaantyöntävä ru-
muuteni antoi minua tuntemattomille ja tälle uudelle val-
koisuuttaan hohkaavalle ympäristölleni välinpitämättömän 
vaikutelman minusta, vaikka olen omasta mielestäni kaikkea 
muuta  no tai olin siis  siihen asti, kun hetki sitten avasin 
tämän sairaalan oven omasta mielestäni vielä terveenä ja vielä 
jollain tavalla mukiinmenevän näköisenä, tarkistin sen itse 
sairaalan isoista lasiovista heijastuvana kuvana.”

Päällisin puolin hän oli ennen sairaalakierrettään omasta 
mielestään ihan tiptop. Puku päällä. Solmio oikein solmittu-
na. Ei mitään halpaa eikä kirkuvia värejä vaan hillittyä ele-
ganssia ja ulkomaalaista laatua. Melkein Lonton Savile Row’n 
kuuluilla räätäleillä teetettyä. Hän katsoi peiliin ja hetken 
luuli, että kaikki oli hyvin, tai ainakin aikaisemminkin juuri 
muutamia kuukausia sitten, hänen selvitettyään kaikki kes-
keneräiset ja vaivanneet sotkunsa, ja surtuaan kaikki hänessä 
patoina pidätelleet surunsa alta pois, niitä mitä hän ei ollut 
jaksanut katsoa silmästä silmään arjen kamppailuissa yksin 
tyhjässä lukaalissaan ilman tukevaa känniä ja kartonkia tu-
pakkaa.

“Kummallista kyllä aloin juuri saada asioita kerrankin pik-
kuhiljaa itseni ja ympäristöni kanssa kuntoon laihalla sopi-
muksella rauhanomaisesta rinnakkaiselostamme maanpäällä 
hamaan kuolemani saakka, jonka silloin luulin kummitte-
levan kaukaisessa tulevaisuudessa, enkä tämän oven takana. 
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Luulin, että tämä oli tyylipuhtaasti nopea suoritus, että olisin 
vain käynyt vanhaa tuttua lääkäriä rutiinikäynnillä moikkaa-
massa ja sillä sipuli. Mutta se tekikin minusta hetkessä kärsi-
vän sairaan. Ajattelin yksinkertaisesti vain, että olisin maksa-
nut sitten lääkärille hymyillen. Hänkin olisi hymyillyt ”Poika 
hei ei siinä mitään älä nyt pillitä, näin käy kaikille. Me kaikki 
kuolemme joskus. Sinäkin...” 

Ja poistunut huojentuneena aurinkoiseen kevääseen hyvän-
tuulisena kuuntelemaan pikkulaulujen viserryskonserttia yhtä 
innoittuneena kuin aina ennenkin, nyt vain vailla taloudellisia 
ja yhteiskunnallisia selviytymispaineita, tai niin luulin ennen 
kuin tapahtui mitä tapahtui: se välttämätön mikä aukaisi lo-
pullisesti silmäni ja olisi sulkeva ne kohta melkein heti sen 
jälkeen  tällä kertaa suuret harmaat silmäni surusta likomärät 
eletyistä ja suretuista elämistä, mitä olin saanut kokea  ja jos ei 
muuta, niin kuvitella. No kaikki tämä siis vasta kahdenkym-
menen vuoden päästä. Ainoa mikä silloin olisi varmaa, on että 
tuo tänään minua tutkinut höppänä lääkäri, joka ei osaa tehdä 
oikeaa diagnoosia vaan tuomitsi minut kuolemaan kaikkiin 
mahdollisiin sairauksiin vuoron perään mututuntumalla, on 
silloin mitä todennäköisemmin itse kuollut ja kuopattu ellei 
maailma ole silloin muuttunut ihmeiden tehtaaksi, mitä epäi-
len yhtä paljon kun tätä jutuskelua, jota teille lääketokkurassa 
papatan kuin jokin pahainen papukaija.”

Aavistus elämän lopun kohtaamisesta, haluttavien aikeiden 
pieleen menosta, vavisutti kohtauksena hänen kahdenkym-
menen vuoden päässä olevaa vanhuuden heikentämää krop-
paansa muutaman kerran niin rajusti, että hänen oli istahdet-
tava pakosta paikalleen pukuhuoneen tuolille ottamaan lukua 
ja muistutettava itseään siitä, että vielä hänen kaksikymmentä 
vuotta nuorempi kroppa kestää moiset iskut, ja hengitettävä 
monta kertaa peräkkäin rauhallisesti niin syvään, ettei hänen 
rinnassa poukkoileva sydämensä olisi räjähtänyt hänen käsiini 
siitä järkyttävästä tiedosta jonka hänen lääkärinsä, ja sen jäl-
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keen joku toinen, kolmas ja vielä neljäskin lääkäri, oli hänelle 
kohta ilmoittava: sen sisällön hän oli aavistanut jo lääkärin 
synkästä ja hänen omaa katsettaan karttaneesta “olen pahoil-
lani”  ilmeestä, minkä lääkäri vältellen häneen oli luonut hä-
nen vastaanotolle tullessaan, tai oikeammin hänen surullisesta 
ilmeestään, lääkärin pyytäessä häntä epätavallisen kohteliaasti 
ja poikkeuksellisesti riisumaan yläosansa paljaaksi tarkempia 
kokeita varten  ihan kun niitä ei olisi jo hänen mielestään 
tehty riittämiin. 

Lääkäri nauroi. ”Ei tässä ole siitä kysymys, mistä luulet!” 
”AI SIITÄ VIRUKSESTAKO?” ”Niin...Virukset ovat niin 
pieniä, ettei mikroskooppi riitä niiden näkemiseen. Tarvitaan 
elektronimikroskooppi, jossa näytettä pommitetaan elektro-
nisuihkulla.” 

”Mistä sitten?”, Jarno kysyi itseltään kuin sarjakuvien pu-
hekuplissa, koska piti lääkäriä täyspönttönä ja tumpelona. 
Hänenhän piti tutkia Jarnon naaman paiseet ja kurkun on-
gelmat eikä mitään muuta, ellei sitten kyseessä ollut taas yksi 
Tallinnasta eräästä suomalaistaustaisesta kauneuskirurgiaan 
erehtyneestä roistofirmasta Helvetin Enkelien avustuksella 
suoritettu huijausyritys koronaviruksen nimissä. Jarnon kurk-
kua kuivasi ja pisamat naamalla kasvoivat räikeän punaisiksi, 
yhtä isoiksi kuin espanjalaiset myrkyillä ja likavedellä paisu-
tetut mansikat Tallinnan torilla siinä samassa, hieman syrjässä 
sijainneessa osastossa, mistä ruotsalaiset hyvinvointiteinika-
karat ostivat mietoja huumeita ylihintaisina kotiin viemisiksi 
Tukholman surullisen ankeisiin betonilähiöihin ikuisiksi lap-
siksi jämähtäneiden narkkariäitiensä hetkelliseksi iloksi.

“Tarkistin heti puhelimestani viruksista kaiken mahdolli-
sen tiedetyn. SARSCoV2virus näytti olevan häviävän pieni, 
vain hippunen proteiinia ja perimäainesta hauraan vaipan 
sisällä. Voidakseen lisääntyä sen on muiden virusten tavoin 
päästävä elävän soluun, loisimaan, pakottamaan solu monis-
tuskoneekseen. Kun virukset olivat elimistön ulkopuolella, 
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ne eivät olleet elossa lainkaan, vaan niiden täytyi päästä sisään 
johonkin soluun, missä ne sitten käyttävät sitä hyödykseen 
monistaakseen itseään. Minulla ei ollut sitä mutta olisi ollut. 
Viruksia oli valtavasti. Nykytekniikan keinoilla löytyi, niin 
eläimistä kuin kasveista sellaisia, joita ei ole aiemmin tunnet-
tu. Minulla ei siis ollut TÄTÄ VIRUSTA eikä muutakaan. 
Olinko kuolemassa johonkin epämuodikkaaseen ja ihan ta-
valliseen tautiin? Tieto järkytti minua. Siksi olin henkisesti 
niin uupunut, kun hetkeä myöhemmin kuullessani kaiken 
tämän valkotakkiarmeijalta omin suin ja tajusin menettäneeni 
viimeinkin tyhmyyttäni kesken kaiken mahdollisuuden poi-
kasenkin harjoittamaani peliin ja sen jälkeen myös otteeni 
itseeni: erä voitettu, peli hävitty – tyyliin, mukahumoristisella 
loppukaneetilla alleviivattuna. Ihan kuin tämä olisi ollut joku 
vitsi – ihan kuin elämä ja sen lyhyt loppukohtaus ja miten siitä 
ilmoitetaan, olisi vain olankohautus.”

Hän piti hetken taukoa.
”Ja sillä siisti! Jatkamme lähtöruudun kautta maaliimme 

rauhallisesti edeten kuten aina perhepeleissä oli sääntöjen mu-
kaan ollut tapana. Ja sitä rataa taas samaan hamaan loppuun 
kenenkään kysymättä tai sanomatta mitään, ettei tulisi liikoja 
ulos niin vähästä. Ja siinä sivussa lopulta hukkaisin itsenikin ja 
elämäntarkoitukseni, kuten onnettomiin tarinoihin kuuluu. 
Tappioni myötä musertuivat myös haaveeni siitä päivästä, kun 
olisin voittanut oman aikani sormenheristelijät ähäkuttilin-
jalla nostellessani maljoja sille hedelmälle, joka oli vielä hetki 
sitten ollut ankarasti vankilan uhalla kielletty kirkonkirous ja 
pyhäinhäväistys.”

Hän piti taas taukoa pyyhkien ilkeää kuumehikeä puna-
koilta ja turvonneilta kasvoiltaan.

”Terveyteni petti siis pahaan saumaan juuri silloin kun 
minulla alkoi kerrankin pyyhkiä hyvin ja minulla oli maail-
massa odottamassa hengästyttäviä suunnitelmia, vielä silloin 
loistavaksi luulemaani tulevaisuuttani varten. En voinut enää 
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huijata enempää sairauttani enkä itseäni ja aikaa, joka ympä-
rilläni kävi tiimalasissa vähiin ennen kuin se loppui kokonaan. 
Askeleenikin alkoivat käydä raskaammiksi ja hengitykseni 
korista kuin vanhalla kehäraakilla ensimmäisten yöpakkasten 
yllättäessä sen kesken uniensa pilttuussa, keltaisista hampaista 
nyt puhumattakaan. Sisäiset röörini olivat noesta likaiset ja 
keuhkoni mustanpuhuvat jatkuvasta katkeamattomasta sau-
huttelustani johtuen. Mutta mistä nämä paiseet naamassani 
oikeastaan johtuivat? Olinko vain säikähtänyt, kuten lääkä-
reistä jotkut lihavimmat väittivät, jotain mitä en itsessäni tun-
nistanut tapahtuneeksi tai nähneeni?”

Jarno haisi kilometrin päähän tupakkatehtaalle, ja olisi 
käynyt elävästä mainoksestakin, jos  olisi muistanut tupakka-
mainonnan varoittelemista seurauksista, siitä miten pahasti 
voi loppupeleissä käydä kun oli altistanut itsensä koko ai-
kuisikänsä tappavalle myrkylle mainosmiesten orjuuttamana 
typeryksenä; hän oli nyt muuttunut sauhuttelujensa keskellä 
enemmän nöyryytetyksi maksumieheksi kuin vapaaksi ihmi-
seksi, ja oli nyt itse tukehtumassa mainoksien uhrina saman 
aikaan hitaasti ilmoille tupruttelemansa savupilven keskelle, 
sillä hänestä ei aika ajoin näkynyt ulkopuolisille mitään muuta 
kuin sinisenharmaa savupilvi:

”Minä näin kaiken tämän selvästi sarjakuvana. Tavallinen 
pelto muuttui silmissäni tuolla hetkellä pohjoisen jylhäksi aa-
vikkomaisemaksi ja tunkio vuoreksi, saunanvalo kuuksi sekä 
läheinen lammikko suoksi, samalla kun piirsin itseni cowbo-
yna hiipimässä takaisin näille paperille piirtämilleni keinahte-
leville mättäille, jotka siltoina kaartoivat pieneen aapasaareeni 
ruskean liejun poristessa mättäiden alla varpujen rapistessa.”

Sarjakuvan siksi, ettei hän tiennyt näkikö unta, vai oli-
ko lapsuutensa tutussa metsässä, jonka jyrkkää reunaa aavat 
kumarsivat ahoksi, jotka kattoivat ruskeiksi kuloutuneita ja 
kituliaita nurmikkoja, joista sieltä täällä pistivät esiin katajan 
kuivuneet oksat. Sama kipu kuin nyt viilsi pitkin kehoa:
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”Muistan miten olin nuorukaisena huomannut ensim-
mäistä kertaa, miten vähäinen tällä samalla paikalla silloin 
sijainnut polku oli juossut uoman puutonta pohjaa kiviä 
kaarrellen ihan kuten vanhoina hyvinä aikoina joskus kauan 
sitten rinteiden jyrkentyessä pohjoisemmaksi mentäessä, kun 
niitä verhoavien koivikoiden yli nousi aamuvaloa tulvivalle 
taivaalle. Ja kun olin tästä innostuneena silloin sisaruksilleni 
kertonut ja tuonut heidät tänne näitä ihmeitä katsomaan, he 
olivat tuiskineet minun olevan hullu: Sinä näet unta menneis-
tä mitä ei ole koskaan tapahtunut.” 

Hän oli melkein liikuntakyvytön ja tiesi tarvitsevansa pit-
kän hoidon päästäkseen uudelleen edes lähelle sitä tilaa, mis-
sä oli ennen onnettomuutta ollut. ”Perhana!”, pääsi häneltä 
suustaan, niin paljon häntä harmitti koko juttu. Ulkona ilma 
oli syksyisen kylmä ja hän niiskutti nenäänsä kuin mikä ta-
hansa ennustajaeukko merkiksi siitä, että flunssa  aalto oli tu-
lossa hänen jälkeensä kahta kauheampana kuin viime vuonna. 

Ja vieläpä etuajassa kaikilla mahdottomilla ikävillä lisä-
mausteilla lisättynä, kun hän istahti hetkeksi paikalleen pakon 
sanelemana kivun yltyessä sietämättömäksi, ja alkoi miettiä, 
näkisikö enää seuraavaa syksyä: todennäköisesti ei, sillä fluns-
sat koettelivat hänen tupakansyömiä keuhkojaan, ja ottivat 
kunnolla kunnon päälle, jos nyt hänen tapauksessaan pystyi 
edes kunnosta puhumaan hymyilemättä surullisesti.

”Mitä? Sitä oli päivä päivältä sairauden edetessä yhä hanka-
lampi suoralta kädeltä arvioida. Ja mikä pahinta: ennen niin 
sileä ja tasainen ihoni oli muuttunut epämiellyttävällä tavalla 
kiinanmaan likaisenkeltaiseksi, ollen vielä lisäksi pahasti kuh-
muroilla ja täynnä ikävän hehkuvia paukamia kuin pahaiset 
kraaterit ennen räjähdystä teinipoikien hurjissa finninaamois-
sa ennen puristeluorgiota. En ollut silti uskoa korviani, kun 
kuulin vihdoin tuomiokseni yksimielisesti julistetun suru  
uutisen sairaalan yhtyneeltä valkotakkiarmeijalta; että kaikki 
olisi pian kohdallani lopussa kuten olin epäillytkin, keuhkoni 
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riekaleina, sydän lopussa ja nämä punaiset täplät naamassani 
merkkinä rutosta sisälläni, joka syö minut elävältä. Ja kyvyttö-
mänä koko kroppa jonkin ajan kuluttua omin voimin pump-
paamaan ulos ja sisään ilmaa. Minä jossain sairaalapahasen 
nurkassa lytyssä kuin kokoon taitettu aurinkotuoli ikuisessa 
kadotuksessa jäljellä vain kuihtunut kehoni ja muutama pape-
rinpalanen kirjojen ja kansien välissä muistuttamassa jälkipol-
ville koko elinikäni kestäneestä mitäänsanomattomuudesta.”

Tämä oli hänen Akilleen kantapäänsä samalla kun hän oli 
oppinut, että myös jokainen hänen hengenvetonsa ja huoka-
uksensa oli hänelle suuri salaisuus, vaikka ne olivat samalla 
merkityksen mahdollisuuden välttämättömiä ennakkoehtoja 
– jollain tapaa, hän mietti, mutta ei ollut ihan varma oliko. 
Eikä niin väliäkään. Ei enää tässä vaiheessa. Ei kenellekään 
muullekaan. Hän kuitenkin selvisi mutta hilkulla se oli, oli 
hän kuullut sairaanhoitajaopiskelijoiden kuiskineen eräänä 
yönä toisilleen luulleen hänen jo sikeästi nukkuvan. 

Se oli ensimmäinen yö, kun hän tunsi elävänsä sen jäl-
keen, kun oli tullut sairalaan, jossa oli ollut yhtäjaksoisesti 
letkuista kolme viikkoa tajuttomana tietämättä tai tuntematta 
mitään. Hän oli kutistunut tyhjiin imetyksi kuin rusinaksi 
letkuruokinnan jäljiltä eikä hänellä ollut naamassa enää luon-
nollista kiiltoa tai lihaksia, vaan hänen virttyneet suupielensä 
viettivät alas kuin hampaattomilla narkkareilla, tehden hänet 
vanhan hymyttömän ja raihnaisen ukon näköiseksi harmaak-
si kuolemanpotilaaksi, kuin lappu isossa varpaassa valmiina 
työnnettäväksi ruumishuoneen säilytyslokereihin odottamaan 
krematorion tuhkausta. 

Sinä yönä, kun hän heräsi ensimmäisen kerran kolmeen 
viikkoon, hän valvoi koko yön ja mietti kuolemaa. Kuin-
ka läheltä se olikaan tällä kertaa mennyt ja miksi kaikki oli 
käynyt kuten oli. Hän ei edes yrittänyt leikkiä tekopirteää 
toipilasta ja nukkua kilttien sairaanhoitajien maanitteluista 
huolimatta. Tämä oli nyt tästä eteenpäin hänen juttunsa. Hän 
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nousi vaivalloisesti istumaan ja painoi sängyn päädyssä ollutta 
hälytysnappia. 

Valkotakkinen lääkäri kiiruhti hetken päästä takinliepeet 
hulmuten huoneeseen kannoillaan liuta huolestuneen näköi-
siä sairaanhoitajia. He parantelivat hieman hänen istumaasen-
toaan, antoivat juotavaa ja pyyhkivät hikeä hänen otsaltaan 
ennen kuin lääkäri aloitti kysymysten sarjatulen: ”Tiesitkö 
että olimme jo melkein heittäneet kaiken toivomme tänä 
aamuna, kun kuumeesi ei alkanut vieläkään laskea monista 
yrityksistämme huolimatta, vaan nousi jo lähelle vaarallisiin 
lukemiin 41,0 asteeseen sydänkäyräsi temppuillessa?”

Ei hän sitä tietenkään voinut tietää, hänhän oli tajuttomana 
kuoleman porteilla odottamassa juuri silloin omaa vuoroaan 
nousta Styxvirran yli vievään veneeseen. Mutta jokin oli on-
neksi estänyt matkan, hän ajatteli. Ehkä hänellä ei ollut antaa 
lautturille matkaan vaadittavaa kolikkoa tai yksinkertaisesti 
kyseessä oli vain ikävien yhteensattumien sekoittamana väärä 
hälytys, sillä hänen vuoronsa ei ollut vielä ehkä sittenkään 
aikalaiskirjojen mukaan tullut, hän yritti ajatella asiaa muka 
sivistyneen ymmärtäväisenä ja huvittuneena, mitä hän ei ol-
lut. Ei sinnepäinkään. Hänen rinnassaan paloi voimakkaana 
se sama vimmainen elämisenhalu hädän ja kuoleman keskellä, 
joka oli istutettu kaikkiin elollisiin maanpäällä. Mutta miksi 
hänessä sitten jokin veti häntä niin syvälle kuoleman porteille, 
ellei sitten kyseessä ollut jokin varoitus.

”Minussa roihusi palava Eroksen hullaannuttama into-
himo, joka kesti kuin kestikin pidempään, saaden ikuisen 
elämän toisin kuin minä. Yskähdellessäni ulos rahisevista 
keuhkoista kuin viimeistä olisi viety ulos vaarallisen näköi-
siä ja pahalle haisevia limaklimppejä, joiden vihreänruskeissa 
kokkareissa oli aivan liikaa tuoretta verta, jotta olisin edes 
kehdannut uskotella itselleni kaiken olevan vain kausiluon-
toisesta vilustumisesta johtuvaa, hieman pitkittynyttä keuh-
koputkentulehdusta: olinhan yhtä uskollisesti ja viattomasti 
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kuin koko silloinen kuusikymmenlukulainen sukupolveni, 
sauhutellut milloin auton milloin asunnon verran kahisevaa 
tupruna ilmaan ”marlonbrandojen ja marlenedietrichien” 
vokottelemina kuiskauksina elokuvakankailta; tupakka huu-
lessa oli minulle yhteen aikaan sama asia kuin kulli pystyssä 
housuissa yöllisillä puistokyttäyskeikoilla odottamassa sopivaa 
kohdetta iskeä ja purkautua  se oli se sen ajan puuttuvan va-
pauden ja syntisalaliittolaisuuteni sinetti, josta maksoin tällä 
tavalla, ihan kuten tuhannet muutkin kapinalliset ennen ja 
jälkeen minun, kovana hintana koko elämälläni.”

Oli hänellä järkevätkin hetkensä kaiken sekoilun ja hö-
pöttämisen keskellä. Mutta vain harvoin. Silloin hän koki 
tulleensa petetyksi ja pettäneensä itsensä:

”Minua pisti rinnasta kuolettavasti jo tieto siitä, että tuolla 
samalla hetkellä kun lääkäri nosti lähelläni vaanivasta kuole-
masta kertovan katseensa minuun, ja minulle lopulta yhdessä 
silmänräpäyksessä valkeni surullinen loppuni, menettäisin 
kohta  lääkärin sana sanalta moukaroidessa maallisen elämäni 
kohti loppuaan samalla kun hengitin sisääni sen kuolemalta 
löyhkäävää ilmaa  kaiken sen mistä olin koko elämäni haaveil-
lut, ollen vain muutamalla loikalla helposti ylitettävä kirjoit-
tamattomien sääntöjen miinakenttä, joka oli silti kaikkialla 
minussa; siellä täällä, kuolleena luussani, ja itse mätänevässä 
lihassani.”

Kaiken tämän hän tiesi olevan pahimmillaan pelkkää arvai-
lua, ja parhaimmillaankin vain pelkkää kuvitelmaa elämästä, 
jota hän ei ollut elänyt, mutta olisi halunnut elää tätä kamalaa 
loppua ilman. Kun lääkäri ja hoitajat olivat jättäneet hänet 
vihdoin rauhaan, ja antaneet hänelle kipuja vastaan vahvaa 
kipulääkettä ja sen jälkeen rauhoittavia, hän alkoi nähdä unia 
ensimmäistä kertaa kolmeen viikkoon ja hänen peniksensä 
peiton alla nousi komeasti juhlakuntoon. Hän unelmoi kun-
non panosta naapurin komean urheilijanuorukaisen kanssa 
niin kovaäänisesti, että kuuli kun hänen huoneensa oveen 
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koputettiin ja sieltä huudettiin hennolla äänellä, oliko hä-
nellä jokin hätä. ”Ei ollut kiitos vaan” hän sai kuin viimeisillä 
voimillaan huudetuksi jotenkuten nukahtaen samalla kesken 
jääneeseen eroottiseen uneensa vuosisadan panosta. 

Hän ei ollut kolmeen viikkoon purkautunut, joten nyt 
kun hän märässä ja kovaäänisessä unessaan vihdoin tulivuo-
ren lailla äkisti ja pakonomaisesti purkaantui, hänen lakanan-
sa olivat sen jälkeen täynnä valkoista, paksua spermaa niin, 
että herätessään häntä hävetti hänen yrittäessään pyyhkiä sitä 
pois paljain käsin, jolloin hän vain sotkeentui siihen entistä 
enemmän.  Jarno makasi hetken sairasvuoteellaan hiljaa tun-
nistellen itseään joka paikasta aluksi hellästi, ja sitten melkein 
nipistäen, sillä hän ei vielä uskonut olevansa hereillä ja hengis-
sä. Hän tunsi kuitenkin ihmeekseen joka kosketuksella päästä 
jalkoihin sairauden katoavan kuin itsestään. Jarno aukaisi sil-
mänsä ja hengitti syvään. Sen jälkeen hän tunsi ihmeekseen, 
miten kuumekin alkoi lopulta laskea ja hänen sydämensä 
epätasainen rytmi palautua normaaliksi ja sydänlihaksen ra-
sittavan kivun ensin hieman hellittäneen ja sitten hävinneen. 
Hänen tuli jano ja hän ojentui ottamaan yöpöydällä olevasta 
vesipullosta vettä. Samalla kun hän kurkotti kohti yöpöytää 
hän näki huoneensa oven ikkunasta näyn, mikä salpasi hänen 
hengityksensä, kun hän näki jotain minkä tiesi aiheuttaneen 
kaiken tämän ja joudattaneen hänen nopeaa loppuaan. Yö-
vuoroon häntä vartioimaan tullut poika oli se sama naapu-
rinpoika, josta hän oli haaveillut vielä hetki sitten märässä 
unessaan. Eikä hän enää saanut vedettyä henkeä poikaa tuijot-
taessaan. Hän tunsi taas kitalaessaan kitkerän pistoksen ja sen 
jälkeen mantelisen jälkimaun – kuin syanidin nieleskellessään 
pois omituista olotilaansa. Kuume nousi vaarallisesti ja hänen 
naamaansa ilmestyi punaisia läiskiä, jotka räjähtelivät kova-
äänisesti punaisen veren lentäessä hänen tyynylleen samalla, 
kun hänen sydänkoneensa piippasi hälytystä ja näytti suoraa 
viivaa naapurinpojan juostessa huoneeseen valkotakkiarmeija 
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perässään.
“Kuolin silloin mutta en tiennyt sitä. Olin se virus, josta 

muut eivät vielä silloin tienneet mitään. Luonnossa kaikki, 
mikä elää, pyrkii lisääntymään. Niin tekivät myös sekä minä 
kertomuksena että virukset. Talvisin nämä maisemat olivat 
täynnä rauhoittavaa lunta. Kesäisin pitkiä ja leutoja aurin-
kopäiviä varjossa, tuulen suhinaa kaislikossa kalastellen. Mu-
kavaa puuhailua ja unohtumattomia uimareissuja. Kutsuvia 
nuotioita rantakalliolla hiillostetun kalan sieraimissa vielä 
pitkään viipyvänä tuoksuna. Seikkailuja yllin kyllin aikui-
suuden talvi  iltojen muisteluihin takan äärellä whiskylasi kä-
dessä lapsuuden valokuvaalbumeja selaillessa: muistoja ajalta, 
kun peuhattiin yhtä hurjina kuin läheisen meren sinivalkoiset 
myrskyaallot.””

Kaksi muuta koronavirusta, jotka ovat sairastuttaneet ih-
misiä, olivat voimaltaan aivan toista luokkaa kuin nuhakuu-
menelikko 229E, NL63, OC43 ja HKU1. Ihmiskunta voi 
kiittää vain hyvää onneaan, jos niin voi sanoa, sillä COVID19 
ei ole SARS eikä MERS. MERS ja SARS olivat koronavirusten 
toinen, se kovempi ja vaarallisempi äärilaita. Tämä uusi virus 
asettui jonnekin sinne välille, onneksi, eikä ollut niin vakava 
infektio kuin ne olisivat olleet. Vuosien 2002–2003 SARSepi-
demia tappoi kymmenesosan diagnosoiduista. Vuonna 2012 
havaittu MERS kolmanneksen. SARSia ei ole esiintynyt sitten 
vuoden 2003. MERStapauksia oli yhä silloin tällöin, mutta 
määrä oli hyvin pieni eikä niistä kerrottu julkisuuteen, etteivät 
ihmiset olisi huolestuneet turhaan. 

”Rumuuteni ei ollut karkeaa vaan häiritsevän hiljaista ja 
kärsivää. Tiesin sen itse, vaikka kauneus onkin katsojan sil-
missä, sillä minä jos joku sen tiesin  valitettavasti. Etsin silloin  
lakkaamatta kauneutta ja siihen liittyvää fyysistä rakkautta 
kaikkialta missä vain liikuinkin uteliaana ja valppaana löy-
tämään sen puhtaimmassa ja viattomimmissa muodoissaan 
muotojen kauneutena silmiä hivelevissä räystäsperseissä ja 
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tykittävissä rusohuulissa kaiken ikävän, tylsän ja ruman kes-
kellä; rakkauden iloja oli näet hyvin vaikea saada, koska se 
esiintyi hyvin harvoin täydellisenä arkielämäni aikana; siksi 
päätin omistaa tämän kauneuden etsimiselle ja siitä nauttimi-
selle vain sivullisena haaveilijana, joka on tavallaan unelmien 
vapaamatkustaja ei todellinen eikä vastuussa mistään todelli-
suudesta. Palkkioksi tästä luonto oli järjestänyt niin, että nyt 
epäluonnolliselta näyttävän rumuuteni kruunasivat elämä-
ni harmeista sinisistä loppua kohden harmaiksi vääntyneet 
vetiset ja puolisokeat silmäni, jotka toljottivat päässäni yhtä 
etovasti tyhjään turhaan ilman vastauksen toivoakaan, kuin 
rytöhullulla ja auringonsokaisemalla maalaispojalla kesäkuu-
malla heinänteossa ilman rihman kiertämääkään hikisen ja 
lihaksikkaan kehonsa peitteenä. Silloin minä muutuin tuoksi 
komeaksi naapurinpojaksi ja hän minuksi. Se oli minun jut-
tuni unelmien vapaamatkustajana. ”
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Kaukaa haettu
Kaukaa haettu, mutta sinä, jolle tarjosin tupakan tänään per-
jantaiiltana kello 23 maissa, kiitit useasti ja pyysit minut teille, 
mutta minun piti mennä kotiin. Ota yhteyttä, jos luet tämän. 
Olis kiva tavata taas. Kirjoita missä tavattiin, jotta voin tietää, 
että se olit juuri sinä noin 30vuotias reilu 180 pitkä hoikka 
poika täällä. Etsin ikäistäni topkundia kaikenlaisiin hommiin. 
Olen siis valmis ottamaan sinut sisääni ja imemään sinut tyh-
jäksi. Ota siis yhteyttä, jos kiinnostaa. Toimintaa mahdolli-
simman pian molempien ehdolla, kunnioituksella ja suurella 
nautinnolla. Otat syvälle nieluun kyrpää sekä pepusta suuhun 
mukisematta, laueta voin minne haluan. Tehtäväsi on toimia 
miten minä käsken. Ei kuitenkaan mitään kipuja ja jälkiä. 
Tottakai molemmat järjissään hulluina seksiin, mutta irstaus/
pervous on aina ++++. 
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Tuleva viikonloppu
”Jos he vain olivat samassa talossa, ei kestänyt kauan, ennen kuin 
he seisoivat tai istuivat vieretysten. Vain lähin läheisyys voi heidät 
tyynnyttää. Silloin ei siinä ollutkaan kahta ihmistä, vaan yksi ainoa, 
tajuttoman, täydellisen mielihyvän tilassa, tyytyväisenä itseensä ja 
maailmaan. Olisipa voinut pidättää toista huoneiston viimeisessä 
sopessa: toinen olisi vähitellen, itsestänsä, aikomattaan liikkunut hä-
nen luoksensa. Elämä oli heille arvoitus, jonka selityksen he keksivät 
vain yhdessä.”

- Goethe kirjassaan ”Vaaliheimolaiset”

Pera käveli Simon kanssa usein mökiltä tultuaan sunnuntaiil-
taisin pitkin tyhjiä katuja Vallilassa Helsingissä tuulettaakseen 
viikonlopusta hieman päätään ennen alkavaa viikkoa arjen 
aherruksineen. Erityisesti syksyn kuulaina sunnuntaiiltoina 
he kävelivät pitkiäkin matkoja puhumatta sanaakaan ympäri 
Vallilaa. He eivät tunteneet toisiaan niin hyvin kuin olisi voi-
nut päätellä siitä, että he olivat olleet yhdessä ”sunnuntaika-
vereina” jo lähes kaksikymmentä vuotta tavaten toisiaan aina 
kun mahdollista viikonloppuisin Peran mökillä kaiken kivan 
yhdessäolon, saunomisen ja rentoutumisen merkeissä. 

Juttu oli vähän niin ja näin heidän välillään. He olivat ta-
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vanneet joskus kauan sitten suomalaisella homokivikaudella 
”Jennyn teehuoneella (Helsingin Olympialaiset vuonna 1952 
siirsi homopainopisteen Tähitorninmäeltä ja Kaivopuistosta 
Mäntymäelle ja Olympiastadionin edessä uutuuttaan silloin 
vielä hohkanneelle kusipisuaarille, joka alettiin jostain kum-
man syystä kutsua myöhemmin homojen alakulttuurissa Jen-
nyn teehuoneeksi) ja alkaneet sen jälkeen tavata toisiaan vailla 
yhteisestä sopimuksesta mitään sitoutumisia ja pakkoja. 

Jokin kuitenkin kiersi nykyisin heidän suhteessaan ja tun-
tui kuin heillä ei olisi ollut enää paljoa puhuttavaa keskenään 
alkuinnostuksen ja ihastuksen jälkeen.

”Saanko kysyä jotain?”, Simo rikkoi hiljaisuuden Peran 
ensin hämmentyessä mutta sitten nyökätessä varovaisen hy-
väksyttävästi.

”Miten on isäsi laita? Olet ollut viime aikoina niin hiljai-
nen.”

”Huonompaan suuntaan on kuulemma menossa. Olen 
luvannut mennä huomenna heti töiden jälkeen katsomaan 
isää sairaalaan. Ensi viikko saattaa olla muutenkin kriittinen 
hänen hoitonsa kannalta. Joudun ehkä olemaan koko viikon 
pois työstä ja meillä on juuri se vuoden kiireisin aika niin voit 
arvata mitä mieltä työkaverit ja etenkin se aina kiukkuisena 
oleva pomo tästä ovat.”

Simo nielaisi kurkustaan ja hengitti hetken vapaammin 
raikasta syysillan ilmaa keuhkoihinsa Paavalin kirkon puis-
tikossa, missä he parhaillaan kävelivät kohti Vallilan siirtola-
puutarhaa. Ehkä Pera oli vain huolestunut ja stressaantunut 
isänsä tilanteen takia ja mitä se aiheutti hänelle töissä poissa-
oloina. Asia oli vaivannut häntä eikä hän halunnut menettää 
ainoaa ystäväänsä varsinkin, kun heidän ystävyytensä oli pit-
kästä ajasta huolimatta jumiutunut hänestä jotenkin ikävästi 
jo alkumetreillä. Jymähtänyt olisi ollut oikeampi termi, hän 
ajatteli mutta ei halunnut käyttää sitä, koska se olisi paljasta-
nut, ettei tapauksessa ollut mitään toivoa. 
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Asiaa enemmän harkittuaan. Simo oli muistelevinaan kai-
ken tämän väsymisen ja haluttomuuden alkaneen jo ennen 
Peran isän sairastumista. Tuntui kuin Pera ei haluaisikaan olla 
kaveri keskinäisten seksileikkien jälkeen, vaan kirjaimellisesti 
käänsi päänsä hänelle heti kun kaikki se pikainen puuhas-
telu, mitä he sängyssä saunan jälkeen yleensä aina samoissa 
asennoissa harrastivat, oli ohi ja Pera alkoi joko kuorsata ko-
vaäänisesti ja katsella vaivautuneen näköisenä kattoon muina 
miehinä enää kuuntelematta tai katsomatta Simoa. 

Se vähän risoi Simoa enemmän kuin hän halusi itselleen 
tunnustaa. Oikeastaan se oli alkanut haitata häntä saunareis-
sun jälkeen enemmän samoin, kuin nämä piinaavaan hiljaiset 
yhteiset kävelymatkat sunnuntaireissujen päätteiksi. Hän olisi 
halunnut jotain muuta. Ehkä normaalin seurustelusuhteen 
muiden tapaan. Ehkä kaverin, jonka kanssa jutella kaikista 
mahdollisista asioista maan ja taivaan välillä. Välillä hän poh-
ti mitä järkeä heidän oli olla edes yhdessä, kun sielut eivät 
soineet yhdessä, sillä tavalla, mikä jättää jälkeensä kaipuun ja 
toisen ihmisen ihailun omassa mielessään ikuisesti.

”Entä sitten ensi viikonloppu. Kuinka epävarmaa se on?”, 
Simo kysyi Peralta.

”En oikein tiedä vielä soittelen sitten kun asiat ovat taas 
siinä pisteessä”, Pera vastasi.

”Olet viime aikoina tuntunut jotenkin niin poissaolevalta 
muutenkin kuin vain isäsi takia eikä tavallinen seksikään ole 
sinulle enää maistunut vanhaan malliin. Siksi kyselen ja olen 
huolestunut, että oletko menettänyt kiinnostuksesi kokonaan 
minuun ja alat jo etsiä jotain muuta tilalle?”

”En osaa oikein sanoa nyt juuta tai jaata tai oikein mitään 
kunnollista tuohon asiaan valitettavasti.”

Simo ei oikein tiennyt miten Peran vastausta olisi pitänyt 
tulkita ja hän pahoitti Peran vastauksesta selvästikin mielensä. 
Oliko Pera lopen kyllästynyt Simoon vai vain väsynyt isänsä 
terveyden romahdettua ja hänen jouduttua ainoana elossa ole-
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vana sukulaisena ravaamaan sairaalassa vähän väliä katsomas-
sa isäänsä ja neuvottelemassa lääkärien kanssa asioista, jotka 
olivat sekä raskaita että ikäviä? Ja vielä keskellä viikkoa hoitaa 
oman työnsä ohella isänsä keskenjääneitä pankki ymsasioita. 
Pera arvasi mitä Simo ajatteli.

”Yritän kuitenkin vielä ei kaikki ole vielä lopussa tai mene-
tetty. Usko minua. Minulle nämä viikonloput ovat tärkeintä 
elämässäni, vaikka se ei aina sinusta siltä tunnu ja näytä. Olen 
nyt vain niin omissa oloissani ja mietin koko ajan isää. Ym-
märrätkö?”

Sitten Pera teki jotain poikkeuksellista, mitä hän ei ollut 
koskaan aiemmin tehnyt julkisella paikalla. Hän pysähtyi 
Simon eteen ja suuteli häntä pitkään suulle ohikulkijoiden 
katseista välittämättä. Simo nieleskeli ja nyökytteli päätään 
ymmärtämisen merkiksi. He eivät kummatkaan olleet ro-
manttisia poikaystävätyyppejä, mutta eivät myöskään koviksia 
leikkiviä panoautomaatteja, tai yksityisestä miesten välisestä 
seksistä julkista teatteria tekeviä nahkahomoja, vaan enem-
minkin jotain pehmeän ja kovan välimaastoon sijoittuvia 
arjen tavallisia aikuiseksi trasselinhajussa kasvaneita lökäpök-
symiehiä siltä väliltä. 

Siksi Peran suudelma oli tehnyt suuren vaikutuksen Si-
moon. Ihan kuin hän olisi tällä suudelmalla sinetöinyt hei-
dän suhteensa pysyvyyden ja osoittanut ensimmäistä kertaa 
rakkautta sillä tavalla, kun se romanttisessa mielessä homo-
piireissä ymmärrettiin, Simo ajatteli. Tai sitten Pera vain teki 
vanhanaikaiset ja yritti suudelmalla hämätä Simoa. Tällaisia 
he olivat aikaisemminkin. Mitään anoppivierailuja tai työka-
vereiden homobestisjuttuja he eivät halunneet alkaa leikkiä 
muiden ehdoilla heitä vain viihdyttääkseen tai ansaitakseen 
sellaisella naurettavalla pelleilyllä oman erikoisen paikkansa 
olla mitä olivat muiden silmissä. He olivat joskus puhuneet 
asioista syvällisemmän kaavan mukaan. Simo oli silloin haas-
tanut Peraa.
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”Voitaisko ajatella, että muutettais yhteen ja mentäis joskus 
naimisiin kuten niin monet muutkin homot varsinkin nyt 
kun aletaan vanhentua eikä koskaan tiedä mitä todelle tapah-
tuu?”, Simo kysyi eräänä sunnuntaina, kun he juuri olivat 
heittämässä loppulöylyjä Keravan saunamökissään. 

Simon vaativa kysymys ei olisi voinut tulla pahempaan 
aikaan Peran kannalta. Hänellä oli muutakin ajateltava eikä 
suhde Simon kanssa ollut viime aikoina kiinnostanut häntä. 
Hän ei vaan tiennyt miksi eikä halunnut puhua asiasta ennen 
kuin olisi täysin varma mitä siitä eteenpäin, jos he Simon 
kanssa lopettaisivat suhteensa. Pera istui hiljaa paikallaan ja 
empi mitä olisi vastannut, sillä asia tuntui kiusaavan suuresti 
häntä ja juuri siksi hän yritti ohittaa Simon kysymyksen val-
koisella valheella.

”Naimisiin? Älä nyt hulluja puhu mehän ollaan miehiä 
molemmat. Miksi? Meillähän sujuu kaikki muutenkin hyvin. 
Seksi on hyvää, kun sitä saa vaan kerran viikossa. Oikein odot-
taa. On kivaa katsella yhdessä telkkua, tehdä pitkiä kävelyjä 
ja nauttia toinen toistemme seurasta ilman että sitä tavallisen 
arjen rutiini tylsistyttäisi ja toisen naama ja pahat tavata alkaisi 
ärsyttää. Miksi pilata kaikki tämä?”

Simo oli vuorostaan hiljaa ja yritti tulkita mitä Pera yritti 
oikeasti sanoa. Sen verran hyvin hän oli tottunut jo Peran 
ajatuksia, ilmeitä ja sanomattomuutta tulkitsemaan, että hän 
tiesi Peran valehtelevan. Kyllä! Asia oli niin, että Pera oli kyl-
lästynyt häneen ja koko suhteeseen ja halusi rimpuilla siitä 
eroon tällä omalla tavallaan olla puhumatta asiasta ja jos jou-
tui siitä puhumaan, yrittämällä vähätellä itse ongelmaa. Näin 
Simo ajatteli ja osuen tietämättään oikeaan.

 ”Kummallinen ajatus sinulla. Naimisiin! Mitä se nyt 
muuttaisi välillämme?”

”Et siis halua?”
”En minä niin sanonut.”
”Et halua siis minun kanssani?”
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”En minä niinkään sanonut.”
”No mistä sitten kiikastaa?”
”Siitä että koko idea on kaikkea sitä vastaan, mitä olemme 

ja mitä vastaan olemme toimineet.”
He olivat hetken hiljaa. Tämä oli heille tuttua. Heidän 

oma tappelukaavansa. Näin asiat etenivät hiljaisesti mietintä-
myssyyn toisen murjottaessa niin kauan kuin toinen antaisi 
lopulta periksi. Nyt kyseessä oli vain niin iso asia, periaatteel-
linen sellainen, ettei Simo helpolla saisi tahtoaan lävitse, jos 
lainkaan, ja sen hän tiesi. Mutta hänen oli pakko ulosmitata 
Peralta tunnustus. Jos Pera ei sitenkään halunnut olla enää 
hänen kanssaan, asia olisi sillä selvä Simon mielestä. Peralle 
kysymys oli koko identiteetistä ja siitä, mitä nyt rasvanahka-
duunarikaverit sanoisivat, kun Pera menisi yhtäkkiä naimisiin 
miespuolisen saunakaverinsa kanssa, jonka he luulivat kuulu-
van Peran moottoripyöräklubiin yhden pikaisen hätävalheen 
jäljiltä, koska he tekivät kerran vuodessa yhdessä moottori-
pyörillään perinteisen matkan PohjoisNorjaan Hammerfes-
tiin. Ja tunnelmallisissa kuvissa Peran vierellä hymyili kilpaa 
laskevan auringon kanssa aina sama mies: Simo.

 Ymmärrätkö?”, Pera intti.
”En!”, intti Simo takaisin.
”Et halua vain ymmärtää koska olet jääräpäinen, kun saat 

jonkun ajatuksen päähäsi. Sen ajat sitten läpi vaikka harmaan 
kiven.”

”Entä jos jommallekummalle sattuu jotain?”
”Kuten mitä?
”Kuolema, tai vihannekseksi joutuminen sairaalaan vailla 

omaa tahtoa.”
”Mistä moiset ajatukset on päähäs tulleet?
”Isäsi sairaus herätti mut ajattelemaan meitäkin. Ei me 

voida enää jatkaa vanhaan malliin.”
”Halautko lopettaa sitten?”
”En”
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”No älä sitten koko ajan vaadi ja painosta minua. Mah-
dotonta et saa mahdolliseksi mun kanssa tässä asiassa. Aika 
paljon maailman pitäisi muuttuu mun silmis erilaiseksi et 
muuttaisin tässä asiassa mielipidettäni. Ja jos en kelpaa sulle 
tällaisen viikonloppuheilan kuin tähän asti, sano se suoraan 
niin lopetetaan tai pidetään taukoa, ollaahan me aikaisemmin 
pidetty hieman etäisyyttä toisiimme, kun joku juttu on alka-
nut hiertää suhdettamme kuten nyt.”

”Ei. En mä sitä.”
”Mitä sitten?”
”Annetaan olla.”
”Vittu no annetaan sitten olla, jos HERRA on sitä mieltä.”
Loppupäivä oli pilalla. Simo murjotti eikä edes Peran huo-

lella valmistama ja edellisenä vuonna itse keräämistä metsäsie-
nistä tekemä muhennos perunamuusin ja puolukkasurvoksen 
kera tarjoiltuna saanut Simoa hymyilemään, vaikka Pera yritti. 
Ruuan jälkeen Simo tiskasi astiat ja Pera meni tietokoneen 
ääreen. Ennen koteihinsa menoa he huvittelivat monta tun-
tia homocahteissa koodi.netissä ja qx.fi:ssä, missä heillä oli 
molemmilla omat profiilit. Peran (syntynyt vuonna 1950) 
nimimerkki Qx:fissä oli Manrammer2000 ja profiilin teksti:

”Looking for a good deepthroat or nice ass to fuck”. Ta-
sapainoinen, tervehenkinen, täysiikäinen ja järkinen kaveri 
etsii seksiseuraa, vakikaveri mulla on jo. Tykkään itseäni pie-
nemmistä. Olen PrePillä. Tällainen suhteellisen normi ja ai-
kuinen tavispoju lähellä viiskymppiä (mutta hyvin nuorekas, 
viriili ja aina seisoo muukin kuin järki perjantaipullon jäl-
keenosastolainen valmiina palvelukseesi) ilman sen suurempia 
korulauseita olisi vailla kaikkee mukavaa seuraa. Minä ihailen 
miehissä kaljuja, sänkinaamoja, karvaisia rintoja, tatuointeja 
ja suonikkaita kyrpiä. Nuorukaisissa taas laihuutta, isokul-
lisuutta ja sitä että kulli seisoo koko ajan ja jaksaa leikkiä 
kanssani, milloin suussa, milloin pepussa. Jokseenkin tuntuu 
olevan aika haasteellista löytää ketään suhteellisen normaalin 
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olosta kaveria täältä netin syövereistä. Kaikki on nykyjään 
joko niin helvetin akkoja tai maksullisia teinikitisijöitä jos-
tain Varpaisjärveltä YläSavosta finninaamoineen vaatimassa 
satasia siitä, että ottaa niiltä muutamaksi minuutiksi niitten 
pienet kikkelit suihin. Vastaukset on 99,9% aikalailla sellasta 
kuraa, että joutaa aika hätäseen mappi ö:hön :(Omat mitat 
on about 170cm/60kg). Ihan normaali naapurinpoika ilman 
mitään sen suurempia liioitteluita. Sun mitoilla ei niinkään 
väliä mutta olis kiva, jos edes kemiat synkkäis vaikka hitusen. 
Toivomuksena olis:  Nuorekkuus/poikamaisuus  Suht nor-
maali, järki päässä, rento ja oma ittensä sekä tietenkin siisteys 
ja terveys! Haussa on siis ihan normaalikaveri, jonka kanssa 
voi hengata ihan niin kuin kenen muunkin tahansa kanssa, 
harrastaa kaikkee semmoista, joka kestää päivänvalon ja ehkä 
toisinaan myös semmoista, joka ei sitä niin kestä. Siksi mulla 
on sauna pääkaupunkisedun läheisyydessä. Oon siellä joka 
viikonloppu, jos ei muuta tärkeetä ole, ja siel pidetään myös 
rajuja seksijuhlia, jonne oisit tervetullut mun ja mun vakika-
verin kanssa irstailemaan ja juopottelemaan.”

Joka sunnuntai he lähettivät kutsun viimeisten löylyjen 
jälkeen sellaisille profiileille, joiden kanssa halusivat tehdä 
lähempää tuttavuutta joko seuraavana tai sitä seuraavan vii-
konloppuna. Joskus deitti teki kuitenkin harmillisesti kunnon 
oharit, tai aika usein kuten tänä viikonloppuna, jolloin deittiä 
ei saapunut paikalle edes kaksin kappalein, vaikka he olivat 
tilanneet deitilleen varamiehen (ANNETAAN KOMEA ISO-
KULLINEN TEINI ISOJEN MIESTEN KÄYTTÖÖN pik-
kurahasta tuntitaksalla), sillä nimimerkki ”NUORI HERK-
KUPERSE” vaikutti liian hyvältä ollakseen totta. Simon 
(syntynyt vuonna 1959) nimimerkki Qx:fissä oli ”Januar 31, 
Karjaa” ja profiilin teksti:

”Herrasmiesmaster, jolla on vakikaveri, vapaamielinen ja 
irstas eikä me asuta yhdessä; ollaan vaan viikonloput sen mö-
killä aina kun on aikaa eikä muuta tekemistä, etsii rohkeaa 



201

miestä, jota voi kunnolla piiskata. Myös kulli + pussit. Yli 
20vuoden kokemuksella piiskaan tuhmia poikia ja pahoja 
miespareja naamio kasvoilla ja hyvin vihaisena. Pehmeästä 
kurituksesta julmaan. Toiveiden kera ja turvallisesti kuiten-
kin niin että sattuu, näkyy ja kuuluu vielä kotonakin. Miehiä 
ja poikia. Mutta miksi nykyaika on vieläkin niin varpaillaan 
siitä, kuka nussii ja ketä? Saan itsekin ehdotuksia ja kullin-
kuvia kosolti”.

 ”Haluatko hierontaa jumissa oleville lihaksille, eroottista 
saunaseuraa tai muuta miehistä toimintaa kuten sänkypainia 
ja suuleikkejä? Normaalikroppainen mies tässä nyt hakee re-
hellisesti miehekästä seuraa ja eroottista yhdessäoloa Keravan 
mökkiviikonloppuihin. Ruoka, juoma ja sekä kuljetukset 
kuuluvat tähän ystävällismieliseen pakettiin. Mukavaa olisi 
pitempiaikainen treenisuhde, jossa molemmat saavat ren-
touttavia kokemuksia. Mielikuvitusta pitää käyttää, ettei se 
ruostu. Laita viestiä niin sovitaan tarkemmin. Kerro mittasi 
ja halusi. Kuva auttaa etsinnässä. Seuraavassa elämäni homona 
tärkeyslista, jota noudatan aina kun satun jostain kumman 
(kaa?) syystä olemaan selvinpäin (hahaa vitsi: en ole kova 
juoppo vaan viikonloppu sellainen).”

ELÄMÄNI HOMONA (ja vähän hupsuna) TÄRKEYS-
LISTA:

1. Kofeiini on elintärkeää eikä sekään ole tärkeämpää ai-
nakaan kuin kulli ja se imeminen. ”Käyn kahvilla” samaan 
tapaan kuin moottorisaha käy bensalla. Olen muutenkin ko-
feiinifriikki. Myös Pepsi Maxmyrkky eri makuisena on minul-
le tärkeä (ja joskus perseennuolenta).

2. Viihdytyn politiikasta, historiasta ja niiden yhdistelmistä 
mutten sitoudu mihinkään suuntaan vaan kiusaan poliitik-
koja olemalla se arvaamaton ”liikkuva äänestäjä”, joka saattaa 
äänestää jotain siksi, että sillä oli kiva rusetti vaalimainoksessa.

3. Olen hieman kulturelli. Ennemmin Emil Cedercreutz 
kuin Teemu Mäki, mutta ennemmin Johanna Sinisalo kuin 
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Mika Waltari.
4. Useiden ihmisten kanssa on helppo puhua, vain parhai-

den kanssa voi olla hiljaa.
5. Hyvä ryhti on miehelle välttämättömyys, ja surumieli-

sillä silmillä saa monta luonteen puutetta anteeksi.
6. Napoli on nähty ja nuoltu monelta kantilta vaihtoop-

pilasvuotena Italiassa 17vuotiaan (voitte vain uskoa) voin siis 
kuolla rauhassa. Helpommin minusta saa seuraa eräkämpälle 
kuin etelän lomalle.

7. Minulta on toisinaan kysytty, onko mitään, mitä en 
osaisi. On. Pallopelit ja kissanhoito.

8. Harva asia on yhtä rentouttavaa kuin reipas laukka yli 
puunrunkojen, ojien ja purojen.

9. Todistettavasti en ole vielä liian ikäloppu juhlimaan 
yli päivänkoiton. Siitä huolimatta klubbailuvuoteni ovat jo 
menneisyyttä.

10. Nuorella ja kauniilla pojalla en tee mitään. Vuodet ja 
niiden merkit vain parantavat miestä. Ite oon just hieman 
yli nelikymppinen ja hyvässä kunnossa sekä miehisen komea.

”Älä nyt murjota koko aikaa kulta”, Pera yritti maanitella 
Simolta edes pienen hymynkareen, kun makailivat yhteisellä 
sängyllään saunamökissä ja chattailivat tulevien ”sulhaskandi-
daattien” kanssa. Mutta Simo oli jo unohtanut ennen ruokaa 
aloittamansa murjottamisen ja näpräili innostuneena tieto-
konettaan, vaikka sanoikin Peralle, ettei häntä kannattanut 
vähään aikaan kullitella.

”Katos mikä täällä on”, Simo sanoi ja näytti Peralle yhden 
nuoren bodarin profiilia ja luki tekstiä:

”Hakusessa olisi alistuva ja mielellään tyttöilevä tai ainakin 
asiasta kiinnostunutta seuraa. Tarkoitus on, että minun tyy-
dyttämiseni on se pääasia ja voin käyttää sinua, kuinka tah-
don. Otat syvälle nieluun kyrpää sekä pepusta suuhun muki-
sematta, laueta voin minne haluan. Tehtäväsi on toimia miten 
minä käsken. Ei kuitenkaan mitään kipuja ja jälkiä. Tottakai 
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molemmat järjissään, mutta irstaus/pervous++++. Sinun tulisi 
olla posliini ja muutenkin vähäkarvainen. Voit olla Trans/cd, 
mutta ei pakollista, kunhan et ole ämmämäistä neitihomolin-
jaa päästä varpaisiin tai mikään Valamon luostarista karannut 
mustapartainen niiskuttajamunkkihomo katumassa irstailu-
jaan. Minä181cm, 99kg, 20cm. Rento, raamikas ja mukava 
sälli, joka kaipaa hauskanpitoseuraa salaisesti luottamuksella. 
Kuvan saa vaihdossa ja panostakaa vastauksiinne oikein ajan 
kanssa.” 

”Sä voisit pukea jonkun räikeän rätin päälles ja otettasi 
kuva ja sitten vastaisit, et haluut olla sen tyttö ja se tulee pa-
nemaan sua ens viikonloppuna tänne ja sit mä tuun ”yllätys-
käynnille”, Simo ehdotti leikkisästi Peralle, joka tiesi, että nyt 
alkaisi se saunan jälkeinen kohokohta, kun Simo oli antanut 
anteeksi ja palannut entiseksi leikkisäksi itsekseen niin, että 
pienen sängyssä peuhaamisen jälkeen sitä sai lopuksi panna.

”Haista paska vitun runkkari”, Pera sanoi ja alkoi riisua 
pakolla Simon vaatteista. Simo pani näennäisesti vastaan ja 
kirkui muka kauhuissaan kuin tapettava sika niin, että jos sau-
namökin lähistöllä olisi ollut naapureita, mitä heillä ei heidän 
kovaäänisten seksileikkiensä onneksi ollut, joku naapureista 
olisi varmasti hälyttänyt vähintään poliisin paikalle katsomaan 
mitä murhia pienessä ja syrjässä olleessa saunamökissä oikein 
tapahtui.

Kun he alkoivat tapailla toisiaan 1990luvun lopussa, yh-
teiskunta ei enää tuominnut homoutta, vaan uskonto, polii-
tikot ja aina seksistä ja sen iloista muilta kieltävät kristityt, 
vaikka ilmassa oli jo liennytyksen tuntua lempeiden sanojen 
ja kansainvälisen prideliikehdinnän aloitettua äärioikeistolai-
sen kristillisyyden kanssa viimeiset taistelut siitä, saiko ho-
moja haukkua ja pitää vihapuheiden maalitauluna vain siksi, 
että homovihamielinen, rasistinen ja naiskammoinen Vanha 
testamentti kehotti niin vanhojen ukkojen suulla tekemään. 
Mutta ei homous ollut sitä Peran ja Simon mielestä, mitä se 
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oli otsikoiden takaa tavallisessa elämässä, kun kaksi miestä 
kohtasi toisensa. 

”Muistatko kun telkkariin alkoi ilmestyä niitä Setan viik-
sekkäitä lesboja paksuine ja karvaisine säärineen ja yliopisto-
rilleineen?”, Pera sanoi kerran ilkeästi, kun he olivat elokuvis-
sa, missä mainostettiin jotain kuuluisaa homoelokuvaa.

”Joo ja ne langanlaihat ja piipittävät setalaishomot vaati-
massa oikeutta päästä kirkossa vihille, ihan kuin se olisi ollut 
elämän tarkoitus ja kiinnostavaa muille kuin heille”, Simo 
vastasi.

Noista ajoista ja luotaantyöntävänä pidetyistä setaaktivis-
teista oli perua heidän naimisiinmenokammonsa. Kun Pera 
oli puhunut asiasta ensimmäisen kerran siihen tyyliin, että se 
saattaisi koskettaa joskus heitäkin siitä huolimatta, että hän 
oli sitä jyrkästi vastaan, Simo sanoi, että eivät rakastavaiset, 
joiden suhde särkyi, olleet kaikki erilaisia:

”He asettivat itsensä sekä toisensa ainutlaatuisiin tunteelli-
siin kidutuksiin; heissä oli aluksi sekä kaveruutta että lopuksi 
tunteellisen henkilön katastrofia periaatteellisesti onnetto-
massa rakkaudessaan.”

Se oli vielä sitä aikaa, jolloin biseksuaalisesti heidän laillaan 
tuntevat miehiset miehet elivät seksuaalisten viettymysten ta-
voittamattomissa, kuten katolisina pappeina. Silloin vaikeute-
na oli tietysti kuoro ja kuoripoikien houkutus, joka oli viime 
aikoina paljastunut katolisten pappien paheeksi yllättävän 
monessa tapauksessa, he vitsailivat keskenään katsoessaan 
elokuvia, joissa aihetta käsiteltiin. 

”Ja miten ne sitten huusivat ja kirkuivat kaikkialla”, Pera 
muisteli katsellessaan ensimmäisiä prideä, mitkä olivat hänen 
mielestään leikkimistä vakavalla asialla ja leikkikalun antamis-
ta vääriin käsiin.

”Ne oli oksettavia hetkiä katsoa televisiota”. Pera ei sen 
jälkeen suostunut katsomaan Pridepäivän uutisia, että olisi 
välttynyt uudelta järkytykseltä.
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”Nehän vain pahenivat vuosi vuodelta.” Siinä Pera oli Si-
mon mielestä oikeassa, vaikka muuten Simo suhtautui pri-
deihin myönteisemmin kuin Pera, ja katsoi televisiouutisista 
Pridepäivän erikoislähetykset.

Silti ajatukset suhteesta, jonkinlaisesta kahden erilaisen 
maailman väkinäisestä yhteenliittymisestä kärsimään ja kiu-
saamaan ehdoin tahdoin toisiaan eliniäksi avioliitossa, oli 
heille molemmille täysin vierasta, sillä he tiesivät, jo miten 
ihmisten yksinäiset kaipuut ja sietämätön eristyneisyys kukis-
tivat heidät lopulta. Eikä siinä pelissä ollut voittajia ja häviäjiä. 
Oli vain vääjäämättömiä tapahtumia ja alamäki sen jälkeen, 
kun oli aina yhtä huonon valinnan kaikkien kannalta tehnyt. 

”Puetaan sut prinsessaksi ja otettaan paljon kuvia ja lai-
tetaan ne sitten homochattiin!”, Pera kiusotteli pienempää 
ja sirompaa Simoa, josta saisi Peran mielestä helposti ihan 
mukiinmenevän naisen näköisen pikkusipsuttelijan Lady Do-
minaleikkeihin.

”Sinusta tulisi paljon parempi prinsessa. Kansa sais makoi-
sat naurut, kun vetäisit 44numeron jalkaasi jotkut 10sentin 
glitterkorkokengät!”, Simo antoi takaisin piruillen Peralle.

Pera ja Simo eivät olisi voineet vähempää välittää homo-
buumin ylilyönneistä, joiksi he pridehössötystä kutsuivat – 
koska pitivät sitä jo ohimenneenä ilmiönä, sillä usein tämä 
sama hössötysvalinta tehdään heistä jo lapsena pikkupakosta. 
Sen kohteet vain muuttuvat. 80luvulla marssittiin rauhan 
puolesta. 2000luvulla seksuaalisen vapautuksen puolesta. Ja 
2020luvulla ilmastomuutosta vastaan. Niin se vain heistä oli. 
Marssijoita ja juhlijoita riittää aina varsinkin nuoremmissa 
sukupolvissa. 

Aiheet vain vaihtuvat. Monet tekevät mitä tekevät ympä-
ristön paineesta vastoin omaa tahtoa. Ihmiset tarvitsevat juuri 
sen oikean, sen puuttuvan osan, jotta tulisivat ehyiksi, ja kos-
ka he eivät voi toivoa löytävänsä sitä, heidän täytyy hyväksyä 
sopiva korvike kumppanikseen. Ja kun he tajuavat, etteivät 
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voi voittaa, he tyytyvät kaikkein epäedullisimpaan ratkaisuun 
kompromissina itsensä kannalta saadakseen sekä mielen että 
työrauhan toteuttaa ihmisyyttään siinä muotissa, johon he 
luulevat koko maailman valmistellun. Ja nämä laumasieluiset 
idiootit halusivat kaikkien juoksevan samaan rotkoon heidän 
perässään unohtaen sekä oman minänsä että Eroksen voiman. 

”Mä oon vaan kiinnostunut ja innostunut sinusta”, Pera 
sanoi Simolle.

”Älä valehtele aina vilkuilet muita heti kun mahdollista!”, 
Simo vastasi.

”Tai muista yhtä hyvän näköisistä herkkuperseistä”.
”Oliko muka muita ku mä?”
”Vain sinä, kun nimesi on Eros ja olet sieluni keskuksessa 

minua kiusaamassa ja riistämässä raiteiltani senkin ovela kul-
linkiusaaja. Asut keskuksessa, jossa aurinko ruokkii ja laajen-
taa sitä. Ne olivat liian samanlaisia ja lauloivat mieluummin 
kaipauksella kadotetuista ystävistä, ja menetetyistä rakkauk-
sista, kuin antautuivat niihin todellisessa elämässä. Olemme 
siis seikkailijoita ja kulkureita pahimmasta päästä, emmekä 
anna periksi millekään muulle kuin houkutukselle saada ja 
panna, sillä enin mitä voimme nykyaikana toivoa ei ole rak-
kaus vaan seksuaalinen kiintymys – porvarillinen ratkaisu bo-
heemiuuden kaavussa”, Pera vastasi nauraen, sillä näin hän oli 
lukenut jostain toki omiaan kiimaisena siihen lisäten Simon 
suureksi huviksi.

”Muita et saa silti vilkuilla silloin kun minä olen paikalla, 
etten ole turhaan sinua varten riippunutta lihaa”, Simo sanoi 
irvistäen Peralle, joka otti sen tosissaan.

”Tietenkin vilkuilen. Vilkuilethan säkin ja me yhdessä. 
Sehän kuuluu pakollisena hintana tähän pakettiin”, Pera sa-
noi Simolle ja kopautti tätä kuin rangaistukseksi tyhmyydestä 
kirjalla päähän.

He selailivat taas yhdessä Qx.fi:n profiileja ja olivat ihmeis-
sään kaikesta siitä, mitä sateenkaarimaailmaksi kutsuttuun kä-
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siteviidakkoon oli 2010luvun seksuaalisten vähemmistöjen 
sisäisen vapautumisen jälkeen tullut kuten nimimerkki Beliar, 
joka oli omien sanojensa mukaan ”Queer mies, transsuku-
puolinen FtM, 29 vuotta. (homoflexible queer). Seurustelee 
useamman kanssa. On androgyyni. Asuinpaikkana: Uusimaa/
Nyland, Suomi.

”Tää on kamala. Lues tää!”, Pera sanoi Simolle, joka luki, 
nöykytteli päätään ja sanoi sitten, ettei oikein ymmärtänyt 
miksi ilmoituksen tyttö halusi leikkiä poikaa ilmoittaen heti 
aluksi gaysivustolla, jossa ollaan vaan seksiseuraa etsimässä, 
ettei seksi kiinnosta?

”Kummallista. Se ei halua olla tyttö eikä poika eikä seksi 
kiinnosta. Mutta kun kaikki perustuu sukupuoliin ja suku-
puolisiin kiinnostuksiin jotain sukupuolta kohtaan. Mikäkö-
hän tään idea on? Lue.”

”Moi! Olen 29vuotias mies, joka tykkää mm. piirtämisestä, 
elokuvien/sarjojen katselusta, syvällisistä sekä hölmöistä kes-
kusteluista, huvikseen laittautumisesta, tanssimisesta itsekseen 
tai muiden kanssa ja kuntoilusta. 

Olen:
Transsukupuolinen mies
Polyamorinen. Tällä hetkellä minulla on kaksi poikaystä-

vää ja yksi ihminen, jota tapailen.
Homohko/queer. Olen pääasiassa kiinnostunut/viehätty-

nyt miehistä (trans ja cis) ja eibinääreistä (muunsukupuoliset, 
agenderit jne.). Yleensä en kiinnostu/viehäty naisista, mutta 
poikkeuksia tapahtuu.

En ole kovin kiinnostunut seksistä. Tämä on tärkeää. 
Tällä hetkellä vaniljaseksi ei suuresti kiinnosta, mutta pi-

dän muusta läheisyydestä, suutelusta, halailusta, silittelystä. 
Kinky silloin kun huvittaa. Kinkyssä iloa minulle tuovat 

esim. köydet, sidotuksi/kiinnitetyksi tuleminen (köysillä tai 
muuten), kaulapannat ja uusien asioiden kokeileminen.

Enimmäkseen bottom/sub. Joskus on kiva topata/olla 
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dom, mutta pääasiassa olen bottom/sub. Poikkeuksia voi ta-
pahtua kemioista riipppuen, ja olen avoinmielinen ja kokei-
lunhaluinen.

Arvostan:
Transtietoisuutta/ymmärrystä
Kykyä käsitellä tunteitaan ja ottaa vastuuta niistä
Ymmärrystä suostumuksesta
Hyvää kommunikaatiota omista ja partnerin tarpeista ja 

rajoista
Viestejä, joiden sisältö on jotain muutakin kuin ”hi what’s 

up?” ;)
Huom. (5/2020):
Olen avoin uusille ihmissuhteille, romanttisille tai ystä-

vyyssuhteille. En ole kiinnostunut yhden yön jutuista. 
Yksi poikaystävistäni, snive, on myös Qruiserissa. Deit-

tailemme erikseen (myös yhdessä, jos sattuu osumaan sopiva 
ihminen kohdalle) ja on ok, jos olet kiinnostunut vain jom-
mastakummasta meistä. 

Olen enimmäkseen kiinnostunut miehistä (trans ja cis), 
eibinääreistä ja poikkeuksellisesti naisista (trans ja cis). Olen 
pääasiassa viehättynyt n. 2545vuotiaista ihmisistä. 

Etsin kavereita/ystäviä tai suhdetta poikia/miehiä, muu su-
kupuoli tai ei sukupuolta (transihminen, transsukupuolinen 
FtM, transvestiitti MtF, transvestiitti FtM, intersukupuoli-
nen, intergender, transgender) kaikista ikäryhmistä (domi-
noiva, top, versatile).

”Joo ei oo järjenhippuakaan tässä. Tää on sama, kun luon-
nollinen sukupuoli kiellettäisiin kokonaan, kun tällaset saa 
vallan, mikä ihan varmasti käykin, jos nää saa vallan. Epäilen. 
Ei kukaan siedä tällaisia eikä uskoa näiden puheita. Ja tää 
tyyppi voi sanoa, vaikka seuraavaksi rakastuneensa vuotavaan 
vesihanaan ja seurustelevansa sen kanssa, vaikka vuotava ve-
sihana ei asiasta mitään tiedä, eikä varmasti tykkäisi tällaises-
ta ilmoituksesta, jos jotain ymmärtäis. Onneks ei ymmärrä. 
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Vuotava vesihana on sukupuoleton eikä halua seksiä. Siksi se 
kelpaa tän rakkaudettoman ja frigidin tyypin mukarakkaus-
listalle kohteeksi ei todelliseksi rakkaudeksi, koska se ei osaa 
rakastaa eikä antaa vastarakkautta. Se vaan on se mikä tän 
tyypin mielikuva siitä on. Se on siis oikeasti vuotava vesihana 
mut tää tyyppi idealisoi sen rauhalliseksi kamuksi, joka ei ole 
sitä vastaan, kun sen mielestä kaikki muut on sitä vastaan ja 
sen päässä vilisee villejä ajatuksia, jotka se luulee ympäris-
tön rauhattomuudeksi. Samaa tää nainen, joka ei halua olla 
nainen, voisi sanoa vaikka saunavihdalle ja sitten pukeutua 
sekopäisyyksissään siihen, koska haluaa olla kahden kesken 
rakkaansa kanssa ja tuntea sen ihollaan, vaatien muilta turva-
väliä kun ei tunne turvalliseksi oloaan näiden muiden seuras-
sa, joille se oikeasti vittuilee tällä tavalla ja nauraa kavereidensa 
kanssa miten hölmöjä nää sukupuolelliset on kun menee täl-
laiseen halpaan, kun ne tuijottelee ja pitää sitä jonain outona 
hullun ja ääliön välimaastossa hiihtelevänä mielenterveysta-
pauksena, mikä se tietty onkin ilman epäilyä  ehkäpä vielä 
vaarallinen hullu, vaikka oikea homomurhaajien Hannibal 
Lecterluokkaan kuuluva superpsykopaatti. Ja sitten se vois 
perustella oikeudessa – ja sais alennetun tuomion, miksi oli 
tappanut meidät, kun me hänelle ja hänen rakkaudelleen 
vihamieliset ja hänen sukupuolettomuuttaan ymmärtämät-
tömät ja siis vihamieliset, aina haetaan metsästä saunavihdat 
ja kovasti vihdotaan niillä saunassa. Mehän oltais murhattu 
sen rakas ja harrastettu vielä kaupanpäälle inhottavaa suku-
puoliseksiä,  pakottamalla sen haisteleen meidän munia sen 
rakkaan eli saunavihdan kanssa, koska mehän usein vihdotaan 
myös kunnolla jalkojemme väliin et pöpöt lähtis luikkimaan 
Huitsin Nevadaan. Eiks niin?”, Simo sanoi kysyen.

”Joo! Ihan ehdottomasti. Luulen, että tässä on sama juttu, 
kun mitä teinit tekee, luodessaan feikkiprofiileja homochat-
tiin. Tässä kyseessä on vaan voimakastahtoiset ja miehiset 
lesbot, jotka eivät halua, että heitä muut, erityisesti niiden 
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inhoamat miehet määrittelisi ja kutsuisi rumiksi tytöiksi. Eikä 
niistä voi koskaan tulla poikia eikä varsinkaan sellaisia komei-
ta poikia, joita kaikki haluaisivat, kun niiltä puuttuu koko-
naan miehen olemuksen sisäsyntyinen komeus”, Pera sanoi.

”Ei oot tässä hieman väärässä. Oon nähnyt pari tällaista 
jenkkiotusta, ja jotkut niistä meni täydestä kun väärä raha, 
mut ne oli sitten nähnyt enemmän kuin vaivaa ulkonäkönsä 
miehistämiseksi. Salilla oli käyty ja leikkauksia oli monia ja 
varmasti sikakalliita. Mm. homoille tärkeä perse. Naisen per-
se veltto ja omenamainen kavaltaa aina lopulta tällaiset. Se 
on miehellä niin komea ja lihaksikas, täysin erilainen”, Simo 
väitti.

”Niinku sun herkkupeppus vai?”, Pera kiusotteli Simoa.
Tällaisia ilmoituksia, jotka liikkuivat heidän mielestään 

muilla rajoilla kuin homoseksi, oli tullut viime vuonna Qx.
fihin useita. Eikä heillä ollut mitään vastaan sitä. Nämä jutut 
ja ihmiset eivät vain kiinnostaneet heitä tippaakaan, koska 
jutut meni niin överiksi ja alkoi jo muistuttaa Hölmöläisten 
tarinoita, missä valoa tuotiin ulkoa säkillä pimeään terveen 
järjen jäädessä porstuaan.

”Nyt päästään vihdoin jo lempiasiaamme, joka homon 
haukkumissuosikki numero Ykköseen, eli vanhaan pettämät-
tömään klassikkoon nimeltä lesbot!”, Pera hihkaisi innoissaan, 
sillä kaikesta huolimatta he kokivat kyseessä olevan miehiksi 
haluavien naisten tavan kiertää oma naiseutensa ja korostaa 
miehistä puoltaan samalla, kun he omalla härskillä tavallaan 
esittävät itsensä naisten luokan etuilevina miehinä, jotka vaa-
tivat tasaarvon nimissä miehen tasaarvon syrjäyttämistä.

”Homoilla on kuitenkin kyky ja oikeus päättää asioistaan 
ja tehdä valintoja, jotka heistä tuntuvat hyviltä, huolimatta 
siitä, että ikäviä asioita levitellään julkisesti kaiken kansan 
nähtäville”, Pera sanoi.

”Juuri niin. Otan tähän esimerkiksi Peppi Pitkätossun. 
Kun Sokrates syntyy uudelleen, hän ei synny vanhan, tukevan 
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ja parrakkaan viisaan miehen hahmossa, vaan laihana yhdek-
sänvuotiaana tyttönä, jolla on punaiset sojottavat palmikot. 
Taivas varjelkoon meitä pikkuvanhoista lapsista, jotka ovat 
kasvaneet aikuisiksi törmäämättä Peppiin! Juuri näin on käy-
nyt meilläkin lesboasiassa. Se on kumma sitten, miten näistä 
nuorina hyvään uskoneista oman lapsuutensa känkkäränkkäi-
sistä, ympäristöään verbaalisesti järjestykseen panevista ”Peppi 
Pitkätossuista” kasvaa aina aikuisina itse piiskaa heiluttavia 
pahiksia, jotka tuomitsevat ympäristönsä ja samalla itsensä 
yhtä varmasti pahisten puolelle omassa vallanhalussaan. Peppi 
keksi kuitenkin ratkaisun vallanhalun ongelmaan; valtaihmi-
sen vastustaminen vaatii vielä vahvemman vastavoiman. Peppi 
ei suostu tarttumaan piiskaan sen käyttäjää vastaan. Piiskan 
katkominen on lähes pyhä rituaali, joka solmii rauhan kus-
kin ja hänen hevosensa välillä. Hevosen pahoinpitelijä sortaa 
myös itseään, ja se, joka sortaa itseään, ajattelee itsellään ole-
van oikeuden, jopa velvollisuuden pahoinpidellä toisia. Siksi 
Pepin sovinto hevospiiskaajan kanssa oli sovinto pahan kans-
sa”, Simo väitti.

”Miksi emme kysy lasten tavoin ”miksi?” Ja mieti, mitä 
ihmiset tarkoittavat puheillaan, toisin kuin vanhat kulttuu-
rin määräykset ja koodit omaksuneet aikuiset, joilla on vahva 
suomalaisvamma sielussaan (vahva yliminä ja heikko itsetun-
to), ja erityisesti kilttiä joko pakosta tai kasvatuksen tuloksena 
leikkivät sekä ahdistetut vanhat naiset, joiden sisään piilotet-
tu aggressiivinen röyhkeys, on samaa luokkaa mitä Ruotsis-
sa kutsutaan koko kulttuurin mädättäväksi ns. ”piilotetuksi 
aggressioksi” mikä näkyy myös holhousyhteiskunnan halussa 
määritellä poliittisen korrektiuden nimissä tavat, millä saa 
esittää itseään ja aiheet, joista saa ilman rangaistusta puhua 
kaikkia samalla valheellisella tavalla, jättäen oikeat ongelmat 
piiloon ymmärtämättä  etteivät toden sanat ole kauniita eivät-
kä kauniit sanat tosia.; meidän pitäisi koko ajan pysyä terässä, 
ja suhteessa ympäristöömme raikkaina kysymällä itseltämme 
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alituisen sekä itsemme että ajattelumme että ennen kaikkea 
olemisemme ja paikkamme maailmassa kyseenalaistaen: kuka 
minä olen, miksi asia on näin, mikä on totta ja mitä valhetta, 
ja miksi en ymmärrä asiaa niin kuin se on, vaan niin kuin 
sen haluan minulle hieman koristeltuna muiden kertomana 
näyttäytyvän?”, Pera jatkoi.

”Kolme sanaa miksi meidät on ulkoistettu ja hylätty ho-
moudesta; kovuus, tunteettomuus ja ronskius, mitkä ovat 
myös sanoja niiden ihmisten luonnetta kuvaamaan, jotka 
ovat valmiita kieltämään toiselta ne elämän perusehdot, jot-
ka itselleen sallivat: ei ole oikeutta jakaa maailmaa osallisiin 
ja ulkopuolisiin, tai jos on, on se perusteltava ja oltava valmis 
maksamaan siitä samalla kovana hintana oman elämisen oi-
keutuksen kyseenalaistaminen jonkun muun, mahdollisesti 
sotilaallisesti voimakkaamman naapurin tai 2020luvulla Suo-
men muuttaminen kiinalaisten lehmien ylikuljetuslentojen 
välilaidunmaaksi, jolloin Euroopan unioni myy Suomen kah-
denvälisen kauppasopimuksen kylkiäisenä Kiinalle, ja koko 
väestö pakkomuutetaan Ahvenanmaalle, missä on pakollisena 
vakituisen asuinpaikan saamisen edellytyksenä kantasuoma-
laisille – ja erityisesti savolaisille mahdoton, vähintään lukion 
Ruotsin btason osaaminen”, Pera vitsaili.

”Eikä homoudesta saa puhua enää edes Prideillä. Homot 
eivät saa kulkea marssilla ilman paitaa, koska se sotii feminis-
miä, muunsukupuolisia ja lesboja vastaan, ja on siksi kiellet-
tyä. Ajattele Prideä, joka joskus oli homojen juhlaa, ainakin 
silloin kun se 50vuotta sitten Stonewallissa perustettiin vas-
tustamaan nimenomaan homoihin kohdistunutta epäinhimil-
listä sortoa. Homous on eri asia kuin feminismi, tasaarvo ja 
muunsukupuolisten kamppailut oman oikeutuksensa puo-
lesta”, Sami väitti.

 ”Voi hyvänen aika minä unohdin kattilan tulelle!”, Simolle 
tuli kiire. Pera jatkoi homoluentoansa:

”Se kiehui yli!”, Simo mylvi pettyneenä.
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”Mikä?”
”Ei vittu mikään. Sen piti olla yllätys.”
”No olihan se. Tosiyllätys.”
”Älä virnuile.”
He ajattelivat molemmat vanhakantaisesti tavallisen ho-

mon arjen näkökulmasta, missä ei ollut yleviä sanoja ja yle-
vöittäviä tapahtumia tai yliopistojen idealistista hehkua antii-
kin kreikkalaisten tavoin miehen olevan naista arvokkaampi 
olento – asia, josta he eivät puhuneet julkisesti tasaarvon ja 
feminismin jylläämässä nykypäivässä osin siksi, että he pitivät 
sitä elämäänsä miehinä luonnollisesti kuuluvana sukupuoli-
ylpeytenä ja omana asianaan, osin taas siksi, että vaikka he 
tiesivät nykyihmisten enemmistön olevan yksisilmäisiä tosik-
koja ruotsalaisten moralistien tapaan, todelliseen sananvapau-
teen ja oikeuteen olla mitä haluaa kuului heidän mielestään 
myös oikeus ajatella asioista, myös sukupuoliasioissa, miten 
halusivat siitä huolimatta, että se ei miellyttänyt kaikkia, ja 
varsinkaan LGBTQpiirejä, joissa he eivät muutenkaan liikku-
neet eivätkä pitäneet sen maailman ennalta määräytymisestä 
ja ummehtuneisuudesta, eivätkä pitäneet niin sulat perseessä 
kirkuvista kananpojista kuin lihavista ja naismaisista partaje-
peistäkään. 

”Miksi me sitten muuten ollaan homoja?”, Simo kysyi.
”En tiedä”, Pera vastasi.
”Enkä välitä saada selvillekään. Riittää kun saa olla rau-

hassa ja tehdä mitä haluaa eikä tarvitse enää kuunnella Seija 
WalliusKokkosen radioohjelmaa 70luvulta ”Sukupuolielämän 
kirjelaatikko”, missä kaikki – jopa heteroseksi – oli jotenkin 
rumaa ja häpeällistä päinvastaisista tarkoituksista huolimatta. 
Niin käy usein. Hyvät aikeet kääntyvät pahoiksi teoiksi ja 
tarkoituksiksi, vaikka kukaan ei haluaisi niin (vai haluaako?).”

He tulivat ajasta, jolloin homous oli juuri poistettu tau-
tiluokituksesta. Homot olivat ennen lain edessä lainsuojat-
tomia, kiertolaisia, roistoja ja mielisairaita tai näyttelijöitä, 



214

tarjoilijoita, kampaajia, meikkaajia, muotipellejä, epäilyttäviä 
henkilöitä, työtä vieroksuvia, tanssijoita, ulkomaalaisia jne. 
Eivät suomalaisia eivätkä missään nimessä maalaisia. Se oli 
kaupunkilaisten pahe, joka ei maalaisidylliä saanut pilata. Sitä 
ennen itseään fiksunakin pitäneet kansakunnan kaapin päällä 
istuneet pitivät homoja sairaina. 

Kansan keskuudessa homoiksi tiedettyjä ja epäiltyjä sai 
syyttää mistä tahansa, haukkua ja kiristää päälle mielin mää-
rin. Oikeudessa paljastunut homous alensi mahdollisuutta 
saada puolueeton oikeudenkäynti. Ehkä siksi homojärjestöjen 
nokkamiehille tuli Suomessakin kova tarve esittää itsensä ja 
homoutensa ensin fiksummassa kehyksessä, kuin mitä se oli, 
ja niin homous idealisoitiin osaksi erilaisuuden romanttista 
nerousmyyttiä, ja sen jälkeen alettiin syöttämään kansalle ta-
rinaa homoudesta osana naapurinpojan tavallisuutta. 

”Simo mitäs sille sun kattilassa kiehuneelle jollekin kävi? 
Tuliks siintä mitään ja mitä siitä tuli, vaikkei siitä tullutkaan 
mitään sellaista sitä mitä halusit?”

”Paskaa….”
”Sitä tavallista vai?”
”Paskaa”
”Ei mee hyvin sullakaan”
”Paskaa”
”Aijaa taas toi vaihe sulla vai?”
”Paskaa.”
”No annetaas nyt olla.”
”Paskaa!”
”Joo joo. Sellainen kokki millaiset keitokset.”
”Ai mäkö muka paska? Ite oot!”
”Jos niin haluut”
”Mä en oo paska vaan nää keitokset. Tietenkään Urpo. 

Halusin vaan sun tietää, ettei tänään syödä mun tekemiä pö-
peröitä.”

”Olis sen voinut sanoo jotenkin mukavamminkin.”
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”Älä puhu paskaa.”
”No yritä edes olla ihmisiksi.”
”PASKA, PASKA, PASKA!”
Juuri näin, ajatteli Pera. Simo osaa kyllä olla vaikea mutta 

kultainen. Eihän hänelle oikeasti voi olla vihollinen. Tyyppi 
raataa koko viikon, että pääsee viikonloppuna kiistelemään 
hampaitaan ja Peran hermoja. Näin he vitsailivat keskenään 
pirauksella piruilua. Pera tunsi Simon tavat ja temput jo vallan 
hyvin. Simo olisi halunnut olla kanaemo, mutta ei osannut 
alkeellisintakaan kokin taipumusta tai kykyjä loihtia arjesta 
muutamalla kaulimen vedolla ikimuistoista makuhermojen 
juhlaa. Pera oli jo tottunut tähän ja oli ostanut valmiiksi kai-
ken mahdollisen tarvittavan pakasteina, joita sulatteli juuri 
tällaisia tilanteita varten.

”Kiitos oot kultainen”, Simo sanoi, kun sai ystävällisen ha-
lauksen ja uunituoreen korvapuustin juuri niistä Peran varas-
toista, jotka aina pelastivat syntymässä olleet keittiökatastrofit 
Simon unohdettua hellalle keitoksiaan, koska ei jaksanut kes-
kittyä ruokien loppuvaiheisiin. Simolla riitti alkuinnostusta ja 
puhetta ruoasta. Mutta jokin meni aina mönkään. He alkoivat 
puhua siitä, miksi he eivät halunneet osallistua mihinkään 
vapausmarsseille tai keskusteluihin homojen oikeuksista, 
joidenkin tiukkapipoisten yliopistolesbojen, jotka olivat kaa-
panneet nykyhomouden ja muuttaneet sen tasaarvofemismin 
yhdeksi alaviitteeksi johdolla? 

”Olet sä joskus kirjoittanu jollekin rakkauskirjettä?”, Pera 
kysyi muka uteliaan näkösenä Simolta hirnumalla paljastaen 
kysyneensä vain pilanpäiten Simoa härnätäkseen. Simo lähti 
mukaan leikkiin kostomielellä, vaikkei tietenkään ollut kos-
kaan kirjoittanut kenellekään rakkauskirjettä. Se ei kuulu-
nut heidän tapoihinsa – Simo olisi ehkä voinut, olihan hän 
kirjoittanut pienenä vaaleanpunaiseen päiväkirjaan muisto-
jaan, ennen kuin isä oli ojentanut sitä ja se alkoi esittämään 
pikkupoikaa ihan tosissaan. Pera ei olisi voinut edes ajatella 
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asiaa  vaan enemmänkin nuortenromaanien imelään puolie-
roottiseen vihjailevaisuuteen eksytyksenä siitä, ettei kaikki ole 
kivaa ja muistorikasta siinä rakkaudettomassa seksissä, minkä 
nuoria aivan liian aikaisin siihen tavallaan pakotettuna joutuu 
kokemaan, ja sen jälkeen siitä muille puhumaan kuin se olisi 
ollut jotain aivan ihmeellistä.

”No ootas kun lasken. Yks, kaks, kolme ja ehkä vielä nel-
jäskin ja on niitä saanutkin ainakin tusinan. Viimeksi viime 
viikolla postissa tippu yks nimetön rakkauskirje.”

”Joo joo! Oot sä pönttö vai vain pahasti sekaisin päästäs.”
”Molempia mutta rakkauden tähden houkka!”
”Susta sen kyllä uskoo bimbo.”
”Ja blondi vielä.”
”Värjättyä ei lasketa.”
”Kuka muka niin sanoo?”
”Sul on munakarvat mustat, ku paska mämminsyönnin 

jälkeen. Ja tukka päässäs just sen verran viljankeltainen, kun 
mustasta tukasta tulee, kun sitä yritetään surkeilla taidoilla 
värjätä.”

”Aijaa sä tiedät noin hyvin vaikka oot itse melkein kalju...”
”Melkein kalju, äläs nyt yritä. Mull on vaan hennot hiuk-

set, kun ne on silkistä tehty, kuten äitimuori tuppas sanomaan 
jo pienenä, kun mitään asioista sun tavalla tietävät ihmetteli-
vät mun ohuita hiuksia.”

”Liimaletiksi sua kutsuttiin, ei siksi, että ne ois liimaantu-
neet rasvaisina päähäs ne viis parikymmentä suortuvaa, mitkä 
sul on aina luokkakuvissa päässäs vaan siksi, että kastelit niitä 
aina ennen valokuvanottoa, et ne näyttäisi niinku hiusrasvalla 
laitetuilta ja sen ajan muodinmukaisilta.”

”Ja pöh mitä mielikuvituksellista satuilua ala SIMO!”
Tällaista ei tapahtunut heidän moottorinrasvantuoksuises-

sa maailmassaan, missä miehet olivat vielä miehiä ja naiset 
naisia vastaan esiheddagablerimaiset hysteerihomot –  diag-
noosi mielenviasta vaarallisilla, manipulatiivisilla, sadistisilla 
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sekä murhanhimoisilla baari  ja discolumpuilla, ja alempia 
suoritusportaan keskiluokkaisten “sairaanhoitajasarien” piik-
kikoroissa vikuroivien homoräkälöitten viinasta märillä kan-
taneideillä. 

He eivät pitäneet itseään homoina antiikin kreikkalaisten 
tapaan, eikä heillä ollut rasitteinaan mitään velttoa ja keino-
tekoista nykyajan vaatimusten mukaan monenkirjavaa gayi-
dentiteettiä; he eivät näyttäneet homoilta eivätkä pukeutuneet 
niin tai käyttäytyneet kuin strereotyppihomo, kuten ei 95 
prosenttia niistä homomiehistä, jotka he olivat tavanneet. Ei-
vätkä he koskaan suin surminkaan kuunnelleet homoikonisia 
Cheriä, Madonnaa, Lady Gagaa, Queenia ja Elton Johnia tai 
tanssineet, jos nyt ylipäätään koskaan tanssivat muuta kuin 
pakolliset seuratanssit kesäisin jossain sukulaisten vieraina 
maaseutujen tanssilavoilla siihen aikaan kun se kuului pakol-
lisena sivistykseen ja seurustelutapoihin vielä 70luvulle saakka 
– Pera oli omien sanojensa mukaan tanssinut ensimmäisen ja 
viimeisen kerran itsensä nolaten humalapäissään kerran nuo-
rena poikana firman pikkujouluissa, eikä sen jälkeen hieman 
häveten enää moiseen hulluuteen sortunut yhtään mitään, 
sillä se ei ollut heidän, miehisten miesten juttu, vaan kuului 
siihen aikaan kun untuvaviiksisistä nuorukaisista oli vasta kas-
vamassa hyvää vauhtia karvaisia miehiä.

”Entäs kun me silloin ekoina kertoina, kun tavattiin, pan-
tiin kaikki ajat kuin pienet pupuset ja enää vain pari kertaa 
illassa?”, Simo marisi ja yritti kärttää Peralta mitä se tarkoitti.

”Hyvinhän meille seksi maistuu, jos vertaa heteropareihin. 
Ollaan oltu parikymmentä vuotta pupusina ja pantu säännöl-
lisesti viikonloppuisin vaikka ei asuta yhdessä eikä arkemme 
ole yhteinen; emme soittele toisillemme ja kyseli kuulumisia. 
Itse asiassa emme tiedä toisistamme juuri mitään muuta kuin 
mitä silloin aikoinaan alussa toinen toisistamme toisillemme 
kerroimme. Hetskuissa yleensä seksi loppuu lapsiin ja avio-
liitto toistensa inhoamiseen viimeistään siinä ennen sitä maa-
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gista seitsemättä avioliittovuotta”, Pera muistutti Simoa, sillä 
heidän suhteensa oli mallillaan ja paljon parempi kuin monen 
homon tai heteron. Sitä paitsi he vaikuttivat aidosti pitävän-
sä toisistaan ja viihtyvänsä toistensa seurassa. He molemmat 
pitivät anonyymistä seksistä satunnaisten seksikumppaneiden 
kanssa netissä ja niissä harvoissa homopornoluolissa, mitä 
Suomessa sattui olemaan. 

Paras heidän mielestään oli tunnelmaltaan ja asiakaskun-
naltaan Turussa linjaautoaseman lähellä sijaitseva XXXPara-
dise, missä Pera ja Simo olivat ensimmäisen, ja pari kertaa 
sen jälkeenkin tavanneet. Pera kävi Turussa usein työasioiden 
takia ja Simo oli kotoisin Turun lähellä sijainneesta Kaari-
nasta. XXXParadiseen he sopivat suhteensa alkuaikoina ta-
paamisiaan molempien ollessa kaupungissa, vaikka he asuivat 
melkein naapureina, mitä he eivät silloin vielä tienneet koska 
eivät olleet keskenään ehtineet vielä puhumaan asiasta, se ei 
vain ollut tullut silloin heidän mieleensä yhteisen seksin täyt-
täessä heidän päänsä, Helsingin Vallilassa. Pera Mäkelänka-
dun ja Sturenkadun risteyksessä Vallilan apteekkia vastapäätä 
ja Simo Mäkelänkadun lopussa vastapäätä Fidan kirppistä ja 
Kkauppaa lähellä Mäkelänkadun uimahallia. 

He molemmat pitivät myös nuorista pojista antiikin kreik-
kalaisten tapaan. Antiikin Kreikassa poikarakkaus ei ollut mo-
raalinen ongelma. Se ei ollut väärin päinvastoin kuin juuta-
laisen tai kristillisen kulttuurin mukaan. Heidän tavoitteensa 
oli poistaa miesten välinen seksuaalisuus ja nostaa ainoaksi 
hyväksyttäväksi muodoksi naisen ja miehen välinen, lapsen-
tekoon pohjautuva seksuaalikontakti. Homoudesta tuli per-
versio, sillä samaa sukupuolta olevien ihmisten välinen seksi ei 
ollut luonnollista. Se ei johtanut hedelmöittymiseen ja lapsen 
saantiin, joka ilmoitettiin seksin tarkoitukseksi. Kuviteltiin, 
että luonnossa asioilla oli aina oma erityistarkoituksensa. 
Vaikka fysiikka kielsi luonnon tarkoitusperät, lääketieteen, 
moraalin ja sensuurin yhdistelmä ei enää välittänyt luonnon-
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tieteen menetelmistä eikä tuloksista. 
”Niillä kulmilla vilisee nuorta vapaat riistaa mielin määrin. 

On kaupungin pieniä vuokraasuntoja täynnä yksinhuoltaja-
äitien pikkupoikia valmiina kasvamaan homoiksi heti kun 
siihen mahdollisuus tulee. On ammattikoulua ja lukiota. 
Uimahallia ja urheilupaikkoja. Ulkomaalaisia nuorukaisia. 
Seikkailijoita ja kyyliä. Etsijöitä ja kyttääjiä. Huorapoikia ja 
koviksia, jotka ottavat mitä haluavat ja laukeavat missä ha-
luavat ja sillä siisti. On perinteitä perinteisiin paheisiin ja 
hyvin vähäinen tiukkapipoisten moraalinvartijoiden määrä. 
On vanhoja lihavia homoja naperokullit pöksyissä pystyyn 
pyrkimässä. On pultsarihomoja salaa toisiaan Tenun sekoit-
tamana toisiaan kähmimässä. On kapakoita sekä Sörkassa että 
Vallilassa täynnä perverssejä sekä juoppoja piilohomoja, jotka 
yrittävät kätkeä himonsa leikkimällä epäonnista kovista. OLI 
ME”, ja me vieläpä melkein naapureina, vaikkei koskaan oltu 
edes käyty toistemme luona kylässä, koska yhteisen sopimuk-
semme mukaan suhteemme ei pelaa arjessa vaan nimenomaan 
juhlassa, jolle on omistettu oma alueensa Keravan saunamö-
kissä”, Pera vakuutteli Simolle, miksi he olivat erikoisasemassa 
eikä kannattaisi siksi maalata piruja seinille kun siihen ei vielä 
ollut Peran mielestä mitään syytä.

He molemmat olivat seurustelleet nuorena tyttöjen kanssa. 
Olipa Peralla jopa yksi teiniikäinen Mariniminen punkkari-
tyttö aiemmasta suhteestaan naiseen. Simo oli ollut naimisissa 
aikaisemmin parikymmentä vuotta, mutta eronnut lopulta 
muutama vuosi sitten kun vaimo oli löytänyt uuden miehen. 
Simo sanoi suhteen vain hiipuneen samaan aikaan kun hänen 
kiinnostuksensa miehiin äkillisesti heräsi ja naisiin pikkuhiljaa 
sammui. Simo sanoi, että oli vain päättänyt lopettaa naisten 
kanssa peuhaamisen ja keskittyvän miehiin, joiden kanssa 
homma oli helpompaa ja siistimpää siinä merkityksessä, että 
kun hommat olivat ohitse, ne olivat ohitse eikä mitään koti-
tehtäviä jäänyt rästiin. 
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Miehet eivät seksisuhteissaan toisiin miehiin kiristäneet 
toisiaan mulkulla niin paljon, kun naiset pillullaan orjuutta-
mia miehiä; siinä sukupuolisodan yksi syy, miksi Simo koki 
olevansa heteromiesten kanssa samassa rintamassa pakkonai-
sistuvaa yhteiskuntaa vastaan miesrintamassa mieheyden puo-
lesta kiistämättä tasaarvon saavutuksia ja oikeutusta. Hänestä 
kaikessa hössöttämisessä oli menty kiusallisesti ”ihan pikkai-
sen”  kuten hän itse sitä kutsui  vikasuuntaan ja se kostautui 
nyt ääriainesten, kuten persujen ja kristittyjen yhteisen ääri-
konservatiivisen koti, uskonto ja isänmaalinjan sapelinkalis-
teluna suureen maailma malliin myös kotiSuomessa, vastais-
kuna feminismiä ja seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan He 
olivat Peran kanssa molemmat biseksuaaleja, niin kuin heidän 
mielestään todennäköisesti suurin osa muistakin ihmisistä oli, 
vaikka yksilöiden välillä olikin erilaisia mieltymyksiä ja haluja, 
kuten heilläkin. 

”Joskus pillu maistui ja haisi ihan uniin saakka, kuin sil-
loin lapsena, kun sitä ensi kertaa sai tiirailla ja kokeilla erään 
vanhan huoran kanssa poikaporukalla ja runkattiin yhdessä 
vielä melkein karvattomia pilejämme, kun se vanha ja eltaan-
tunut hampaaton läskikasa nauroi piereskellen ja isoja maito-
hinkkejään puristellen meille samalla kun laukesimme”, Simo 
muisteli.

Nykyisin he olivat enemmän miesten kanssa ja saivat sil-
lä samalla tyydytystä mies ja kaverikaipuulleen. He ymmär-
sivät hyvin, miten joku mies voi pitää vain miehistä, joka 
vain naisista ja joku muu taas sopivasti molemmista. Ehkä 
he eivät siksi pitäneet rajoittuneesta ja yksisilmäisestä LGBT-
Qmaailmasta, että siellä korostettiin seksuaalisen erilaisuu-
den pysyvyyttä. Ikään kuin olisi vaadittu homoilta kapeaa ja 
ehdotonta, valmiiksi annettua seksiin erikoistumista, omaan 
sukupuoleen eikä sallia muuta. 

”Mulla oli eka kokemus ihan kohtuullisen kiva. Oltiin 
naapurin tytön kanssa kahdestaan pyykkituvassa ja se alkoi 
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heilutella persettään siihen maliin, ettei jäänyt epäselväksi 
mitä se halusi. Mulla alkoi heti seiso eikä sitä voinut peitellä 
siltä halukkaalta munahaukalta, joka oli juuri sitä toivonut-
kin. Se kävi kimppuun kuin sika limppuun. Nussin sen siihen 
paikkaan takaapäin ja melkein heti kun olin päässyt sisään, 
laukesin. Ja se oli hyvä, koska samaan aikaan kun vedin sper-
maa valuvan kyrpäni sen märästä pillusta, sen likinäköinen 
mummo avasi oven ja tuli hakemaan narussa kuivumassa ol-
leita pyykkejä. Onneksi se ei enää tunnistanut ilmassa leijuvia 
rakastelun hajuja vaan kysyi meiltä, oliko hän tullut oikeaan 
paikkaan, kun haisi niin perunakellarille? Perunakellarille! 
Myöhemmin tajusin sen tienneen, mitä me oltiin puuhaile-
massa sen tyttärentyttären kanssa ja vain naljailleen kohteliaan 
ymmärtäväisenä nuorten tarpeille ja haluille. Olihan se itsekin 
ollut joskus kauan sitten nuori ja halukas”, Pera sanoi.

Sitten Pera jatkoi tarinointiaan siitä, miten kreikkalaiset 
ihailivat nuorukaisia ja makasivat heidän kanssaan, vaikka 
olivat naimisissa naisten kanssa, jotka synnyttivät heille lap-
sia. He kutsuivat juhliinsa porttoja, hetairoita, jotka olivat 
maalattuine kasvoineen pelottavia ja jopa halveksuttaviakin. 
Mutta tarpeellisia, sillä heitäkin tarvittiin ihan samalla tavalla 
kuin sekä Pera, että Simo olivat huomanneet samaan balettiin 
kuuluvat huorapojat yhtä tarpeellisiksi nykypäivänä. 

”Poika on paras korkattuna siinä 1617vuoden iässä kun 
sillä seisoo koko ajan, hormonit on sekaisin, se ei oikein saa 
eikä uskalla ja se on valmis kokeilemaan kaikkea. Myös van-
hempien miesten kanssa, jotka opettavat sen ”homotalon ta-
voille”, Pera väitti.

Homochatista he usein tilasivat leikkikaverikseen Peran 
mökille viikonlopuiksi seurakseen jonkun tyttömäisen tai pik-
kupoikamaisen nuorukaisen – ikää jotain 1620 välillä, joiden 
kanssa he leikkivät koko viikonlopun erilaisia roolileikkejä, 
ja joka palveli seksuaalisesti orjapoikana heidän halujaan ja 
tarpeitaan. Poikarakkaus ei ole nykyisin, eikä ole ollutkaan, 
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mikään helppo ja yksinkertainen asia antiikin Kreikassa ja 
Ateenassa. Kypsät miehet kilpailivat kauniiden poikien suo-
siosta, mutta pojat käyttivät heitä helposti hyväkseen. Silloin 
herrojen arvokkuus oli vaarassa ja naurunalaiseksi tuleminen 
lähellä. Poikarakkauden vaarana oli arvokkuuden ja sosiaa-
lisen arvostuksen menettäminen. Siksi kannatti noudattaa 
kohtuutta tässä asiassa niin antiikissa kuin nykypäivänäkin.

”Juu ikäviä, tyhjäsilmäisiä, kylmiä, epäempaattisia ja val-
miina kaikkeen pahaan sekä erityisen vaarallisiahan nää ase-
milla päivystävät puolirikolliset narkkarihomohuorat ja niiden 
väkivaltaiset suojelijat ja epätoivoiset kaverit vailla tulevaisuut-
ta olevat. Tyhjyys ja ihmisten välisen suhteen ja keskinäisen 
ymmärryksen puute olivat avainsanoja suureen osaan ihmisiä 
vastaan tehdyistä epäinhimillisistä rikoksista, jota usein teh-
tailivat nämä sydämmettömät ja usein ilman omaa syytään 
kylmetetyt ihmiset omassa ahdingossaan ja epätoivossaan; 
niitä piti varoa vaikka niissä on aina jotain superyksilöitä, 
jotka odottavat vaan poimijaansa päästäkseen näistä hirviö-
kammotuksista kerralla eroon hellään homohuomaan, naut-
timaan kissanpäivistä jonkun vanhemman herrasmiehen ja 
vielä mielellään kohtuullisen rikkaan elättinä”, Simo tunnusti.

Nykyjään näistä ongelmista puhuttiin jo medioissakin, tai 
sivuutettiin kun suureen ääneen ei uskallettu, tai toimittajat 
eivät vain uskoneet sellaisen mahdottoman maailman olevan 
olemassa, kun he itse eivät tulleet keskiluokkaisina edes lähel-
le näitä alaluokkien alimpia kerroksia. Nyt suurena vaarana 
tavallisille homomiehille sekä ongelmana olivat juuri nämä 
rikollisesti käyttäytyvät huorapojat villin lännen homomaail-
massa rikollisjengien valtaamien saluunojen törkyisillä takapi-
hoilla, mihin aurinko ei koskaan pääse paistamaan maailmassa 
tai epämaailmassa eli helvetissä, mistä tuntui puuttuvan yksi 
elämän tärkeimmistä asioista eli myötätunto toisia kohtaan. 
Ihan sama ongelma aina LGBTQmaailmassa, kuten nytkin; 
oman myötätunnon kieltäminen. Vastahakoinen omien, epä-
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toivottujen luonteenpiirteiden myöntäminen pukeutui vas-
takkaisiin ominaisuuksiin: kovuuteen, tunteettomuuteen ja 
ronskiuteen. 

”Oli siellä jo kyllä seassa todellisia namuja ja hyviä tyyppejä 
ilman muuta. Usein näistä irtolaisista tulee parhaat homot, 
koska niillä on vahva oikeudentunto ja selkeä käsitys hyvästä 
ja pahasta”, Pera todisteli, koska tunsi tämän porukan pitkältä 
ajalta ja liikkui heidän kanssaan sukkelasti kuin kala vedessä. 
Melkein jokainen nuorukainen, joka mainosti netissä itseään 
vanhemmille, teki sitä vain rahasta inhoten asiakkaitaan ja 
itseään sen jälkeen ollen valmis pienestäkin vihjeestä varasta-
maan ja pahoinpitelemään heitä. Ihan kaikkien kotkottajien 
perässä ei siksi Peran ja Simon mukaan kannattanut eikä saa-
nut juosta varsinkin, kun monet narkkaripojat, kerjäläisten 
mafia ja maahanmuuttajanuoret, olivat liikkeellä rikollisessa 
mielessä. Saadessaan ansaan jonkun erityisen heikon ja yksi-
näisen vanhemman miehen, he alkoivat ahdistella ja kiristää 
onnetonta uhriaan, pahimmissa tapauksissa pahoinpidellä ja 
ajaa jopa ahdistuneimmat ja kaikki rahansa menettäneet it-
semurhan partaalle.  

”Muistako sen yhden tapauksen, jolla oli afro ja jonka me 
poimimme yhtenä sateisena syysiltana läpimärkänä liftaamas-
sa Keravalle täyskännissä?”, Simo kysyi.

”No eihän sitä voi unohtaa koskaan. Riisui itsensä jo au-
tossa alastomaksi ja kävi runkkaaman sun kanssas. Aika heppu 
vai mitä?”, Pera sanoi iskien silmää Simolle, joka lipoi tahal-
lisen liioitellusti huuliaan ärsyttääkseen Peraa.

He eivät tarvinneet muuta kuin kevyen suhteen ripauksella 
seksiä, kuten he sitä itse nimittivät. Eikä siihen kulunut edes 
keskellä viikkoa tavanomaisia seurusteluun kuuluvia pitkäs-
tyttäviä puhelimessa roikkumisia tai jonninjoutavaa jutustelua 
siitä, miten päivät olivat menneet, tai mitä he aikoivat seu-
raavana päivänä tehdä. He tiesivät löytäneensä toisistaan juuri 
sellaiset kumppanit, jotka he halusivat ja olivat toivoneetkin. 
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Liika tunteilu, siirappinen hempeily ja toisissaan roikkuminen 
ei sopinut heidän pirtaansa. 

He olivat miehiä eivät naisia ja heidän juttunsa oli kah-
den miehen välistä ystävyyttä eikä mitään sukankutomista ja 
juoruilua. Se oli suoraan asiaan menoa, suoraa puhetta kaar-
telematta ja miesten välistä rehtiä leikkiä, kun he tapasivat, 
ja sen jälkeen makoilua sängyllä ja pienen tauon jälkeen taas 
uudelleen toistensa syliin heittäytymistä. Ihan sitä itseänsä 
mitä mieshomous oli: poikkeuksellista kaveruutta ja toisen 
kunnioitusta samalla kun nautittiin sellaisesta herkusta, mihin 
heteroiden tai homouden eri tavalla ymmärtävien kanssa ei 
olisi tullut tehtyä.  

”Ja näitähän riitti. Ootko koskaan pitänyt niistä kirjaa tai 
tavannut niitä jossain jälkeenpäin vahingossa? ”Simo kysyi.

”Yks jätkä tuli autoverstaalle muutama vuosi sen jälkeen, 
kun se oli ollut kännäämässä ja nussimassa meidän kanssam-
me.”

”Millainen?”
”Se tumma poika, joka puhui kuin papupata ja varasti sun 

vanhan Nikonin järjestelmäkameran kuin pisteeksi iin päälle 
kuumista yöllisistä panoista sun kanssas”.

”Ai se, joo mä tapasin sen monta kertaa Hakaniemen 
Elannossa. Se oli mukava tyyppi kaikesta huolimatta. Aina 
hymyilemässä kauniilla valkoisilla hampaillaan ja kertomassa 
hauskoja juttuja. Pimee se oli. Melkein täyshimmee mutta 
jännittävä ja yllätyksellinen. Mitähän sille kuuluu, kun ei oo 
näkynyt?”

”On varmasti jo lihonut sata kiloa ja hankkinut samaa 
kaliberia olevan päästä varpaisiin tiukasti ilman että siitä 
näkee muuta kuin tummat silmät hunnutetun somalinaisen 
vaimokseen. Niil on varmasti 78 lasta ja ne elää omissa olois-
saan. Et varmasti tuntis sitä vuosien ja sen päälle rapisseiden 
lisäkilojen jälkeen entiseksi.”

Yhteiset viikonloput, aina kun mahdollista lauantaista 
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sunnuntaihin kuuluivat heidän vakioohjelmistoonsa. Lauan-
taisin kun molemmat olivat ensin omat asuntonsa siivonneet, 
käyneet kaupoilla ja kirjastoissa, Pera haki tavallisesti jos ei 
nyt mitään dramaattista ollut sattunut tai näköpiirissä, Simon 
autollaan kotoaan vanhaan isovanhemmiltaan perimäänsä 
saunamökkiin parikymmentä kilometriä pohjoiseen Keraval-
le, jossa lämmitettiin puusauna ja saunottiin pitkän kaavan 
mukaan isoisän tyyliin niin, että he olivat vielä seuraavanakin 
päivänä naamoiltaan punertavia ja iholtaan kautta läpi koko 
kropan ryppyisiä, kuin vanhat liikaa heinäkuun polttavaa au-
rinkoa sata vuotta ottaneet entisajan Kauppatorin persjalkai-
set savolaiskalamuijat. 

”Joo nyt mä muistan ne kaikki. Oon joskus pitänyt kirjaa 
niistä ja päässyt lukuun 114. Voiskos se pitää kutinsa?”, Pera 
alkoi laskea, vaikka se ei vakuuttanut lainkaan Simoa, joka 
ajatteli Peran vain esittävän laskevansa ja olevansa eikä to-
dellisuudessa välittänyt miten asiat olivat, kunhan vain pääsi 
painamaan puumerkkinsä kaikkeen juuri sillä hetkellä kuin 
halusi ja sillä tavalla, kun oli päättänyt niiden asioiden olevan, 
joiden kanssa hänen homoutensa oli tekemisissä – todellisuu-
desta viis.

”Enpä usko. Mehän ollaan itsekin oltu silloin aikamoisessa 
pöllyssä ja kännissäkin vielä päät ihan sekaisin suurimman 
osan ajasta.”

”Joo, sitä se löyhä moraali teettää...ja kullit koko ajan ta-
nassa!”

”No ei sulla ainakaan, kun sitä pitää aamuisin herätellä niin 
hiiskutti pitkän aikaa ennen kuin se alkaa palata kuolleista.”

Ensin saunaa lämmitettiin perusteellisesti, ja sen jälkeen 
siellä istuttiin kaljapullo kädessä makkarat kiukaalla foliopa-
kettiin käärittynä tuntikaupalla hiljaa. Välillä vaan huokaillen 
hien valuessa otsasta jalkoihin. Siinä välissä pidettiin tauko-
ja ulkona vain pyyhkeeseen käärittynä ja kuunneltiin radio 
Suomesta kevyttä iskelmämusiikkia, säätiedotuksia ja urhei-



226

luradiota ihan kuten molemmat olivat tottuneet jo lapsesta 
vanhempiensa kanssa tekemään mökeillään.

”Kaikkee ollaan tosissaan koettu yhdessä ja aina on ollu 
hauskaa”, Pera yritti vakuutella Simoa, joka oli taas ympeä 
oma minänsä haraten vastaan kuin joku pahainen kouluhä-
rikkö huvin vuoksi ja viihteen nimissä kuin vanhasta pikku-
poikien keskinäisestä tottumuksesta.

”Nojaa, en nyt sanois niin.”
”Miten niin?”, Pera valpastui.
”No hieman on toi alkuaikojen into jo laantumassa.”
”Mutta yhä maistuu, vaikka ei enää koko ajan vai mitä?”
”No en mä nyt tiedä. Sä raahaat tänne kaikkia omituisia 

tyyppejä, jotka sä oot viikolla koenussinut, ja pakotat sitten 
mut vastentahtoisesti teidän kanssa leikkimään vaikka oisin 
vaan väsynyt ja haluisin kattoa telkkua tai jotain muuta sel-
laista rauhoittavaa ja rentouttavaa raskaan työviikon jälkeen 
kun hetkeksi pääsee hengähtämään rasittavista rooleista eikä 
tarvitse koko ajan olla puolustuskannalla tai pelätä että joku 
näkee suon suojavarustuksen läpi ja alkaa uteliaasti kokeilla 
kepillä jäätä, että onko toi jätkä joku vitun homo ”hei ca-
moon!” otetaan siitä selvää ja sen jälkeen saadaan huvia koko 
konkkaronkka pitkäksi aikaa sen pilkkaamisesta, autonku-
mien puhkomisesta, vaatteiden sotkemisesta ja sähköpostiin 
murtautumisesta.”

”Ahaa mistäs kenkä nyt puristaa?”
”Ei mistään sen kummemmin.”
”Kyllä mä sut tunnen. Sähän oot ku häkkiin ahdettu lei-

jona kynnet näkyvillä valmiina raatelemaan sen onnettoman, 
joka vahingos satuu astumaan sun tielles. Voi sitä onnetonta 
mutta onneksi se en ole minä!”

Simoa hymyilytti. Tästä hän piti. Peran härnäämisestä ja 
näistä pikkutappeluista. Nokankoputtamisesta. Otetaan mie-
hestä mittaa oikein kunnolla eikä pelästytä ihan pienistä, sillä 
ei heitä kumpaakaan oltu tehty sokerista eikä ensimmäinen 
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eikä toinen tai kolmaskaan myrsky heitä ollut vielä kaatunut. 
Niin paljon ihminen saa odottamattomia voimia, kun kestää 
vuosien pään lyömisen seinään ja todellisen minänsä piilot-
telusta aiheutuvat muut psyykkiset pikkuongelmat. Ja olihan 
heillä toisensa: oikeastaan he eivät olleet vihaisia tai ilkeitä 
toisilleen. He parodioivat arkimaailmansa kovaa teatteria, 
heteroita, ja kaikkea sitä mihin joutuivat miehinä alistumaan 
saadakseen olla edes viikonloppuisin kahdestaan sellaisia mie-
hiä, kun halusivat ja tunsivat olevansa. Keravan saunamökki 
oli heidän keitaansa tämän kuivan aavikon keskellä. 

Miesten vapaa seksisuhde oli kestänyt jo lähes kaksikym-
mentä vuotta. Heillä oli tapana keskellä viikkoa ennen mökille 
menoa roikkua kumpikin omilla tahoillaan homonetissä kat-
sastamassa viikonlopuksi nuorta seuraa Keravan mökille, jos 
sattuisi onnistumaan. Usein sattui. Sellainen nuori lökäpök-
syjannu, joka ei vähästä säikähtäisi ja olisi ylimääräisen rahan 
tarpeessa vastineeksi palveluksistaan. Idea oli yksinkertainen. 
He hakisivat ja toisivat pojan. Ja yhden yön aikana harrastaisi-
vat rajua ja nautinnollista seksiä keskenään ja saunoisivat, joi-
sivat, söisivät ja höpöttäisivät mökillä ilman rihmankiertämää 
kolmistaan toisiinsa kietoutuneina niin paljon ja koko ajan, 
ettei enää ”kunnolla (liikaa?” saneena seuraavalla viikolla arjen 
keskellä tehnyt mieli vasta kun keskiviikkona kun he aloittivat 
taas metsästämään uutta kokelasta homochatista seuraavan 
viikonlopun leikkikaverikseen mökilleen. 

”Minä vaan täällä moi. Jätän sulle tään viestin nyt kun 
ooon vähän kipee ja pois töistä mutta ens viikonloppua en 
peru vaan tuu vaan hakee. Yritän lepeillä, olla hiljaa yksin ja 
nukkua mahdollisimman paljon, että saan tään lievän fluns-
san kuriin. Pus pus!”, Simo puhui Peran vastaajaan eräänä 
keskiviikkona. 

Simo oli kunnossa jo seuraavana päivänä, kun Pera soitti 
tavoistaan poiketen torstaiiltana innostuneena Simolle mel-
kein pysymättä nahoissaan. Hänellä oli kerrottavanaan Simol-
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le jymyuutinen. Pera oli laittanut taas heidän vakioilmoituk-
sensa Qx.fihin:

”Orjapoika Wanted! Jokaisella meillä lienee oma perver-
siomme. Minä kiihotun kovasti, kun saan tuottaa nautintoa 
nuorelle orjapojalle, mielellään muodinmukaisesti punkkarille 
irokeesikampauksella. Ja seurata kiiman hiljalleen kasvavan 
kohti laukeamista. Kun tapaamme luonani, en itse riisuisi 
vaatteitani, mutta sinut riisuttaisin kulli paljaaksi heti kätte-
lyssä. Sitten voisit täysin antautua nautiskelemaan kekseliäästä 
puuhastelustani haarojenvälissäsi ja pyllypuolellasikin ilman, 
että tarvitsisit stressata vastavuoroisuuden vaatimuksella. Mi-
nulle riittää palkkioksi tästä käsittelystä muutaman päivän 
naimatta tai runkkaamatta panttaamasi mehevät mällit suu-
huni. Erikoisvaatimuksena nahka  kumi yms. leikit pitkän 
kaavan mukaan hartaudella ja hiljaa hyvä tulee periaatteella 
toteutettuna. Ehdoton vaatimus: pitää olla alistuva ja aikaa 
jäädä yöksi nauttimaan. Jos ei ole itsellä minulta löytyy, olet 
sitten laiha tai muhkea bodari. Kaikkea siltä välin natsiunivor-
muista USA:n merijalkaväen asusteisiin. Tervetulleita tähän 
eroottiseen lääkärintarkastukseeni vain pyöreäpyllyiset nuo-
ret kiimakallet, joille kokemus saattaa olla jopa ensimmäinen 
lajiaan, muttei tämän jälkeen varmastikaan viimeinen, toisen 
miehen kanssa, sen lupaan. Otan kaikki vastaukset vakavas-
ti, ja haluan tutustua teihin, joten älä lähettele huvin vuoksi 
tai hetken mielijohteesta mitään, tulen vain vihaiseksi. LUE 
KUNNOLLA LOPPUUN SAAKKA TÄMÄ ILMOITUS 
ENNEN KUIN VASTAAT ja Huom! TÄMÄ PIIRROS EI 
ESITÄ MINUA VAAN TOIVOTTAVASTI SINUA! Ollaan 
yhteydessä  ehkä löydämme vielä toisemme.”

Pera sai yllätyksekseen heti vastauksen. Edellisenä iltana 
hän oli koemielessä chattaillut vastaajan kanssa, joka sattui 
olemaan kuin märkien päiväunien dildoprinssi, eräs poik-
keuksellisen komea 16vuotias saksalaislähtöinen Berliinistä, 
vanhemmat olivat asuneet Berliinissä mutta muuttivat pojan 
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kanssa pikkusiskon kuoltua Helsinkiin. Onneksi Helsingis-
sä oli saksalainen koulu, jota se oli käynyt. Oli kuulemma 
lähdössä seuraavana vuonna sairaanhoitajakouluun takaisin 
kotikaupunkiinsa Berliiniin ja keräsi sitä varten vähän ”mat-
karahoja”. Oikea varsinainen streetnamu ja lökäpöksypoika, 
joka näytti yhtä komealta, ellei jopa komeammalta, kuin Brad 
Pitt nuorena tai oikeammin Pittin SSmiesversiona, olihan Pitt 
tehnyt Quentin Tarantinon ohjaaman elokuvan ”Kunniatto-
mat Paskiaiset” uudelleen päätään jostain hyvinvointiyhteis-
kuntien piiloon jääneistä rotankoloista nouseville hitleristeille 
vittuillakseen ja omaa komeuttaan maailmalle myydäkseen. 

”Se näytti jopa paremmalta, kun sitä katsoi tarkkaan alas-
ti”, oli Pera sanonut äänessään hieman omahyväistä ylpeyttä. 

”Mistä se sen tiedät?”, oli Simo kysynyt epäuskoisena, sillä 
homochat ihan kuten muutkin chatit olivat aamusta iltaan 
täynnä kujeilevia lapsia kiusaamassa seuraa hakevia aikuisia, 
eikä usein kontaktit johtaneet muuhun kuin pahaan mieleen 
ja hukkaan heitettyyn aikaan sekä turhauttavaan käsikeikkaan 
naama nutturalla mielessään vannottaen, ettei enää koskaan 
menisi näiden kiusaavien teinien asettamiin ansoihin. 

”Koenussin sen!”, Pera sanoi voitonvarmana ja nauroi jat-
kaen: ”Ja se piti kovasti sekä minusta ja sinusta  kutsuen meitä 
RimbaudVerlainepariksi, että tarinastamme viettää viikonlo-
put mökillä seksiä harrastaen nuorukaisten kanssa.” 

Simo oli ällistynyt mutta ei alkanut vänkäämään asiasta – 
miksi olisikaan sehän oli yhteinen etu, että Pera pyydysti verk-
koonsa harvinaisen makupalan, vaan sanoi asian olevan sitten 
selvä tältä viikonlopulta, eikä hänen tarvinnut ilmeisestikään 
enää jatkaa rasittavaa homochatissa roikkumista nuorta seuraa 
mökille etsimässä, kun se oli jo Peran toimesta paremmin kuin 
hyvin hoidettu.

Sitten puhelimessa seurasi pitkä hiljaisuus. Simo odotti 
mitä tuleman piti, sillä Peran juttu oli liian hyvä ollakseen 
totta, tai ettei siihen olisi liittynyt jotain muuta, pahaenteis-
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täkin. ”Se ei puhu yleensä mitään”, Pera lopulta kakisti ulos 
suustaan. ”Miten niin?”, Simo heristi korviaan uteliaana, oli-
ko hän kuullut oikein. ”Jotain traumaperäistä. Se osaa puhua 
ja puhuu kun sille päälle sattuu. Mutta tavallisesti se on hiljaa. 
Sen sisko jäi junan alle sen ollessa vasta alle kuusivuotias. Se 
näki kaiken, kun oli silloin siskon kanssa menossa mummol-
leen kylään muutaman junaaseman päähän sen kotipaikasta 
Berliinin Nollendorfplatsilta, missä en silloin asuivat. Siksi ne 
muuttivat Suomeen. Pääsi eroon paikoista, mitkä muistuttivat 
niitä menneistä. Isä sai työpaikan jostain saksalaisesta firmas-
ta, ja äiti alkoi opettaa saksaa Goetheinstituutissa Helsingissä.” 

”OHO! Mikä tän namun nimi oli?”, Simo kysyi. ”Ormu”, 
Pera vastasi. ”Aika epätavallinen nimi näin suomalaiselta kan-
nalta. Tarkoittaako se jotain erityistä?”, Simo kysyi. ”En tiedä. 
Ehkä. Koko jätkä on aika erikoinen, saat sitten nähdä. Mutta 
ihan parasta Aluokkaa lihallisesti, oikea varsinainen homoar-
jalainen adonisnamu!” 

Simon päässä jyskytti kuin jokin purkamaton pommi vuo-
sien takaa ja hänen silmissään sumeni. Muutaman sekunnin 
huimauksen jälkeen hän sai vedettyä ilmaa keuhkoihinsa ja 
oli paikallaan henkeään haukkoen kuin kala kuivalla maal-
la hetken hiljaa. ”Ootko siellä vielä?” Pera tiedusteli. Vasta 
muutaman sekunnin päästä Simo vastasi kaiken olevan ok 
muuten, häntä oli vain huimannut. ”Ei mitään vakavaa. Sitä 
tavallista vaan”. 

Ormun (syntynyt vuonna 2004) nimimerkki Qx.fissä  
”AINA HALUKAS MIHIN VAIN” ja teksti profiilissa:

”Moro! elikkäs tääl ois tällanen melkein 17v. Urheilulli-
nen, hyväroppanen ja isomunanen maksullinen poitsu, ja 
etin kaikenlaista seuraa, paitsi yli nelikymppisii vanhoi ja ru-
mii tai akkamaisii läskei! Ihan alkuun toi seksi ei kiinnosta, 
vaan ensin nähtäs ja juteltas ja sit kattellaan, jos molempia 
haluttaa ;) Toivoisin että oot myös urheilullinen kaveri, ite 
oon entinen hokari ;) eli kaikki noi esim. futarit, hokarit, 
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uimarit ym. ym. kiinostais :) Otahan yhteyttä, jos oot joku 
noista! Mut jos satut olemaan joku eitoivomani, niin kuin 
todennäköisesti oletkin, ja kuolaat jo nyt kun olet nähnyt 
kuvani itsestäni alastomana ja jättikullistani, joka on ihan 
aito kuva, niin rahalla tästä selviää jos ja kun tarjoat jonkin 
sopivan summan riippuen haluamastasi palveluksesta (suihi-
notto, panot, runkkaaminen, päällä makaaminen ja kullien 
hierominen toisiinsa, sivelyt, kusileikit, sadomasokismisekoi-
lut, strippaaminen tai pelkkä härskien juttujen höpöttämi-
nen kulli kovana tms…) 20 eurosta ylöspäin tyyliin: Mies 
hoi joka tiedät, että runsas lasti odottaa purkautumistaan. 
Tunnet kuinka viikon tai viikkojen paineet odottavat raskai-
na kiveksissä. Haluat joskus tarjota kyrpäsi kauniin ja aina 
halukkaan mihin vain nuorukaisen, joka on itse lihaksikas ja 
hyvin muodostunut, imettäväksi luottamuksella, silloin kun 
sovitaan. Ota siis yhteyttä maksulliseen huorapoikaan. Et pety 
tässä hoidossa, sen voin luvata. Olen juuri päässyt lailliseen 
panoikään eli 16vuoden rajapyykki on muutama kuukausi 
sitten turvallisesti kulli suussa ja perseessä ohitettu. Tienasin 
synttäripanoillani muutens kuuden papan kans touhuillessa-
ni päivän ajan jotain hieman yli  tuhatkuushunttii, eli hintit 
hoi – meikäpoika, jolla on aarretta niin jalkojenvälissä kuin 
komeessa kropassakin, pitää kohtuuhinnat demokraattisista 
syistä, että vähäosaiset eläkeläisetkin sais kerran elämässään 
ennen kuolemaa kauniilta jätkältä sellaisen hoidon et tukka 
lähtis, ellei se ois jo lähtenyt (suurimmalla osalla asiakkaista-
ni – keskiikä +70  on tupeet päässä, kulli ei seiso ja hampaat 
suussa väärät kun on vahingossa ottanut vanhainkodissa naa-
purin hampaat kiimassaan.”

Simo oli sairastanut ykköstyypin diabetesta lapsuudestaan 
lähtien ja aina silloin tällöin veren sokeriarvot heittelivät niin, 
että häntä alkoi äkillisesti huimata ja väsyttää, ja hänen oli 
hengitettävä syvään ennen kuin pystyi keskittymään mihin-
kään muuhun olemiseen tai tekemiseen. Se oli pysähdyttä-
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vä kokemus häntä silloin katselleille. Simo lyyhistyi kokoon 
muuttuen kasvojen väriltään vaaleasta tummanpunaiseksi 
näyttäen siltä, kuin olisi ollut tukehtumassa heti siihen paik-
kaan. Kohtausta kesti tavallisesti vain muutamasta sekunnis-
ta puoleen minuuttiin, mutta se sekä näytti pelottavalta että 
saattoi kohtauksen rajuudesta riippuen olla jopa kuolemaksi. 

Ainakin niin lääkärit olivat häntä varoitelleet. Ja kerran 
oli ollut yksi läheltä piti tapaus lapsena eräällä kesäleirillä 
Iisalmessa, josta hänet vietiin lääkärihelikopterilla Kuopion 
yliopistolliseen keskussairaalaan. Tilanne oli niin vakava, että 
hänen vanhempansa hälytettiin sairaalaan valvomaan poikan-
sa sängyn vierelle kesken työpäivän. Vanhemmat olivat olleet 
järkyttyneitä. Oli ollut kuulemma minuuteista kiinni silloin 
hengenlähtö. Se kesä Simolla menikin sairaalassa makaami-
seen eikä koulun aloittamisesta tullut syksyllä mitään, kun 
häntä vietiin tutkimuksiin joka viikko Helsingin Lastenlin-
naan. 

”Ota vaan iisisti. Onhan sulla sun lääkkeet mukana?” Pera 
kysyi huolestuneena, mutta kuuli helpotuksekseen sitten, 
miten langan toisessa päässä rapisi tutunoloinen ääni, kun 
Simoa vastasi lääkepussin tohinalla. ”Joo otin just ne onneks 
sattu olemaan taas mukana. Joskus tulee unohdettua kuinka 
lähellä se hengenlähtö voikaan olla, kun on tällainen hirveä 
tauti.” Simo oli elänyt koko aikuisikänsä taudin varjossa ja 
se oli jättänyt häneen jälkensä. Simon ryhti oli kumarainen 
ja olemuksensa yleisilme jotenkin nöyryttävän anteeksipyy-
televä. Huolimatta siitä, että Simossa oli jotain lempeää ja 
sympaattista, hänestä sai sellaisen käsityksen, että hän kärsi ja 
oli kivuliainen ja siksi syrjäänvetäytyvä ja hiljainen hissukka, 
jota oli vaikea erottaa ympäristöstään. Hänen kasvonsa olivat 
vääntyneen rumaan perusirvistykseen ja oikea käsi näytti siltä 
kuin se olisi jäykistynyt paikoilleen. 

Simoa ei, harvinaista kyllä, oltu kiusattu lapsena sen enem-
pää kuin ketään meitä muitakaan tavallisia mitättömyyksiä 
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ulkonäöstään, mutta hänen seurassaan oltiin kiusallisuuteen 
asti merkitsevästi hiljaa, sillä hänen erilaisuutensa oli niin mu-
sertavaa, ettei siitä hevillä haluttu puhua kaveripiireissä. Simo 
oli herkkä osin myös siksi, että kantoi sisällään kipeitä muis-
toja. Hän ei ollut kertonut kenellekään lapsuuden kamalinta 
kokemusta, ei edes Peralle. Simon molemmat vanhemmat 
työskentelivät VR:llä. Isä ratamiehenä ja äiti lipunmyyjänä. 
Perhe oli vaihdellut muutaman vuoden välein asuinpaikkaa 
vanhempien työn takia Oulusta lähtien päätyen lopulta Hy-
vinkäälle, rautatieläisten omaan kaupunkiin. 

He asuivat VR:n henkilökunnan punatiilisessä vuokraka-
sarmissa ihan aseman lähellä niin, että heidän ikkunastaan 
näki suoraan isolle ratapihalle. Eräänä iltana, juuri kun Simo 
oli käymässä nukkumaan, hän katsoi ikkunasta ulos junapillin 
viheltäessä ja näki näyn, jota hän ei unohtaisi koskaan: raiteilla 
makasi nuori tyttö. Ja juuri kun Simo katsoi radalle, juna 
ajoi hänen päältään. Samalla hän ummisti silmänsä, ettei olisi 
nähnyt enempää. Myöhemmin hän näki aina samaa paina-
jaisunta, miten junan mentyä radalla ei näkynyt muuta, kuin 
tytön muusta ruumiista irronneet jalat ja niiden päässä ehjinä 
onnettomuudesta säilyneet punaiset lenkkitossut. 

”Joskus mä en enää jaksa. Oon jo nyt tulossa hulluks 
näitten kohtausten kanssa”, Simo oli sanonut Peralle, joka 
oli eräänä päivänä tullut kesken päivän töistä Simon luokse 
hoitamaan tätä ja käymään apteekissa.

”Anna anteeks ku mä tällä tavalla häiritsen sun arkeas. 
Mehän rikotaan sopimustamme”, Simo valitteli ihan kuin 
peläten samalla taian heidän väliltään häviävän, sillä hänen 
mielestään suhteen juttu oli juuri tulevan viikonlopun odotus.

”Älä höpötä vaan oo hiljaa et kuume laskisi. Ja juo tää mun 
just sekoittama apteekin sedän sulle kehittämä rohto kurkkusi 
viimeistä pisaraa myöten ja sen jälkeen nopeasti vällyjen alle 
ja unta palloon, että kuume alkaisi laskea. OK?”.

Myöhemmin, kun Simo voi jo hieman paremmin, he al-
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koivat jutella tulevasta viikonlopusta ja uudesta leikkikave-
ristaan. Simoa puistatti mieleen hiipineet järkyttävät muistot 
vuosien takaa, mutta hän ryhdistäytyi ja kysyi Peralta huoles-
tuneena: ”Osaako se puhua lainkaan? ”. ”Osaa muttei puhu 
paljoa. Se tuntuu rasittavan jotenkin sen hermostoa, ja se saa 
siitä omien sanojensa mukaan päänsäryn. Joskus se puhuu 
vain yksitavuisia, joskus kaksitavuisia sanoja perusmuodossa 
yhteen soittoon, kun se on hädissään, tai ei ole ymmärtävi-
nään missä mennään, kuten: mennään kahville, onko sinulla 
rahaa tarjota minulle kahvi ja sämpylä? Ymmärrätkö? Ja sen-
kin se sanoo hyvin verkkaisesti ja lähes konemaisesti, ihan 
kuin se tulisi jostain palveluautomaatista”.

Simo oli hämillään mutta tapaus alkoi kiinnostaa häntä, 
joka teki enemmän Peran kertoessa tyypistä lisää uusia ällis-
tyttäviä puolia. ”No yritän”, hän vastasi Peralle. ”Se on aika 
erikoinen heppu. Ennen se pyöri junaasemilla muiden lökä-
pöksypoikien kanssa, mutta kun metro avattiin, se on alkanut 
pyöriä metroasemilla niiden jengeissä eräänlaisena ulkojäsene-
nä. Sitä siedetään, mutta jengeihin sitä ei hyväksytä jäseneksi 
kun sitä pidetään niin omituisena. Sillä on sydän puhdasta 
kultaa. Se on nähnyt hyviä ja huonoja päiviä mutta sillä on 
avoin ja leikkisä luonne ja se tuntuu tarvitsevan enemmän 
kuin kukaan muu ihmiskontakteja ja luotettavaa seuraa. Tun-
tuu siltä, kuin se hakisi jonkinlaista isähahmon ja suojelevan 
isonveljen risteytystä.” 

Seksissä se oli Peran mukaan kuin pieni kaniini, sillä seisoo 
koko ajan mutta silti se on hellä ja huomaavainen. ”Vauuh!”, 
Simolta pääsi innostunut huudahdus. ”Me haetaan se sitten 
lauantaina kaikkien tavanomaisten kauppa yms. rutiinien 
jälkeen Hertsikan metroasemalta tasan kello 16.00”, Pera 
muistutti Simoa. ”Muista olla samaan aikaan paikalla en ha-
lua jättää yhtään minuuttia käyttämättä tämän pojan kanssa 
yhteisestä ajastamme.” Sen jälkeen Simon valtasi levottomuus 
ja pahan olon tunne. Hän ei ollut enää varma oliko kaikki se, 
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mistä Pera oli puhunut innostuneena hetki sitten puhelimes-
sa, yhtä kiinnostavaa ja innostavaa, kun se oli aikaisemmin 
ollut. 

”Jännää!”, Simo sanoi.
Jokin Peran tarinassa sai hänet silti tuntemaan itsensä taas 

siksi samaksi voimattomaksi ja jähmettyneeksi, kun hän oli 
katsonut voimattomana, miten joku hänelle tuntematon tyttö 
jäi hänen nenänsä edessä melkein haisteluetäisyydellä junan 
alle ja samalla murskaantui hänen viattomuutensa, kun hän 
katsoi tätä hänen edessään tapahtunutta katastrofia ilman, että 
hän olisi kyennyt tekemään asialle mitään. Hän oli ymmär-
tänyt voimattomuutensa elämäksi kutsutun vuolaan virran 
vietävänä kuin pieni kaarnavene vailla omaa voimaa, että asiat 
vain tapahtuivat ja hän oli korkeintaan niiden viaton sivusta-
katsoja, ei muuta, eikä muuksi asia muuttuisi siitä huolimatta, 
että hän niin toivoi ja kuvitteli, tai että hänelle niin väitettiin 
elämässä käyvän, kun uskoi hyviin asioihin, joita ei sinällään 
ollut olemassa minään voimana vaan enemmänkin ihmisten 
kuvitelmissa. 

”Mikä sulle tuli?”, Pera katsoi Simoa ja otti tätä ranteesta 
mitatakseen Simon pulssin.

Simo vapisi ja tärisi kauttaaltaan ja pelkäsi uuden kohtauk-
sen tulevan jälleen jostain ja murskaavan hänenkin lopullisesti 
kuten junan tyttö silloin asemapihalla, sillä niin kova syylli-
syys kävi hänen mielessään puhurin tavoin kuin ullakolla jät-
tämättä mitään soppea kylmentämättä. Simo nousi puhelun 
jälkeen vaivalloisesti ylös sängystä ja alkoi kuljeskella ympäri 
huonetta kuin kuumeen saaneena. Hän puhui itsekseen, mu-
misi jotain käsittämätöntä, ja palasi sitten taas jonkin ajan 
kuluttua sänkyynsä yhtä levottomana kuin oli sieltä hetkeä 
aikaisemmin lähtenytkin. Hän ei saanut enää unta eikä tilaa 
puhdistaa mieltään tai antaa ajatuksen lentää ja toimia va-
paasti. Hän oli häkissä vankina ilman omaa tahtoa ja vailla 
ulospääsyä. 
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”Mä voin pahoin ja maailma pyörii mun silmissä”, Simo 
sanoi.

Näin hänestä ainakin tuntui. Hän kirjoitti kaiken jälki-
käteen vimmaisesti kaiken sen ylös, mitä hän ei halunnut 
tehdä elämässään tämän kaiken jälkeen kuin tunnustuksena 
ja ohjeena tulevia varten. Hän halusi hyvittää pahat tekonsa 
ja ajatuksensa loppuelämälleen eikä enää hyväksyä missään, 
koskaan, vähiten itsessään ja toimissaan, puolinaisuutta, 
puolitotuuksia, yleensäkään mitään helposti unohdettavaa ja 
aluksi mitättömältä vaikuttavaa merkityksettömyyttä, ihan 
kuin hidastetussa elokuvassa, missä yksityiskohdat paljastuivat 
tarkemmin ja selvemmin vasta kun niitä ajan kanssa pitkään 
tuijotti, ihan samalla tavalla kuin aave hävisi, kun sitä tarpeek-
si pitkään katsoi silmästä silmään pelkäämättä.

”Voitko jo paremmin?”, kysyi Pera tunnin jälkeen, kun 
Simo heräsi yltä päältä hiessä mutta jo selvästikin pirteämpänä 
kuin ennen nukahtamistaan uneen. Kuumekin oli laskenut 
ja naaman epäterve punotus oli melkein kokonaan hävin-
nyt. Hän ei halunnut enää olla se joku sivustakatsoja, joka ei 
ymmärtänyt olevansa sitä siksi, että halusi ummistaa silmät 
totuudelta ja asioiden takana vaikuttavalta ammottavalta tyh-
jyydeltä, mikä kurkisteli sieltä irvistäen; junantyttö oli kuollut 
eikä sille voinut enää kukaan, vähiten hän itse yhtään mitään. 
Se että hän suri tapahtunutta, teki hänestä itse uhrin. Niin 
hänestä ainakin tuntui. Simo oli nähnyt tämän tosiasian kuin 
silmästä silmään kuoleman kutsuna samoihin aikoihin, kun 
vaikea ykkösluokan diabeteskin oli hänessä puhjennut. 

”Alat selvästi voida paremmin ja pikkuhiljaa parantua”, 
Pera sanoi Simon vierellä tämän päätä hellästi silittäen. Simo 
nyökkäsi vaipuen omiin ajatuksiinsa. Tätä oli hänen mieles-
tään elämän sattumanvarainen oikullisuus pahimmillaan, se 
meitä oikeasti ohjaava näkymätön käsi ilman mitään paska-
tarinoita jostain korkeimmasta voimasta tai kohtalosta, joka 
toistuu tai esiintyy sen mukaan mitä olemme ajatelleet tai 
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tehneet. Oliko näillä kahdella asialla jotain tekemistä toistensa 
kanssa? Ei muuten kuin kuolema yhteisenä nimittäjänä. Toi-
sen alku oli toisen loppu ja koko elämä täynnä yhden oival-
luksen päässä lopun aluista, joista elämän säälimätön tyhjyys 
täyttyi. Hän kirjoitti ylös olevansa pahoillaan, vaikkei voinut 
kummallekaan asialle sen enempää kuin pukea ne oman mie-
len rauhoittamiseksi noiksi tyhjältä tuntuviksi sanoiksi, joiden 
pelkkä näkeminen muuten tyhjällä paperilla sai hänet raivon 
valtaan.

”Näin taas painajaisunen. Istuin Esplanadin Kappelissa 
mahdollisimman näkymättömänä niin etteivät tarkkailemani 
ihmiset aavistaneet minun imevän vampyyrin tavoin heidän 
tarinoitaan, vaan luulivat minun kuuluvan luonnollisena osa-
na samaan näytelmään yhtä sivuosanesittäjänä kuin hekin. 
Istuin nimittäin silmät kiinni paikallani yrittäen arvuutella 
millaiset kasvot milläkin tarinalla oli. Ajan myötä minusta 
kehittyi niin hyvä arvuuttaja, että uskalsin aloittaa sokean esit-
tämisen, jotta olisin vienyt taiteeni sen korkeimmalle huipulle 
sinne mistä todellinen taide syntyi; herkkiin aavistuksiin ja 
niistä yhtä herkästi syntyviin aikeisiin, jotka eivät koskaan 
toteutuneet. Kuljin sokeiden kepin kanssa pöydästä pöytään 
törmäillen ja kompuroiden silmät teipattuna umpeen, ettei 
valo olisi häirinnyt minua. Silmieni edessä pidin silmälap-
pua. Kaikkea tätä hurjaa näkyä komistivat vielä lisäksi mustat 
aurinkolasit. Kerran, vain kerran, en onnistunut arvaamaan 
millainen ihminen oli sen tarinan takana, joka oli lumonnut 
minut harvinaislaatuisella kauneudellaan ja herkkyydellään; 
ihan kuin satakieli olisi laulanut minulle kaukana itämaisis-
sa puutarhoissa virvoittavan lähteen solistessa korvieni juu-
ressa antaen valheelle sen pehmeän taustan, josta muutama 
hyvin tarkoin valittu helisevä toivonkipinä rimpuili takaisin 
korviini kuin kaiun tapaisena jälkiäänenä ihanan musiikin 
lisämausteena antaen lisäpotkuna aivojeni mielihyväkeskuk-
selle todellisen rumpusetin pärinää ja pauketta tavoittelemani 
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taivaallisen onnenautuuden ja ihanuuden esikartanoista. Se 
tapahtui, kun kerran taas istuin tavalliseen tapaani parhaalla 
paikalla tutkailemassa Esplanadin puistoon kiiruhtavia ohi-
kulkijoita, jotka aina pysähtyivät melkein nenäni eteen, kun 
yhtäkkiä kuulin tämän satakielen kertovan suoraan sydämeeni 
niin ihanan ihmeellisellä tavalla, etten koskaan edes haaveissa-
ni ollut uskonut sellaista taitoa kenelläkään olevan olemassa. 
Kuvittelin miltä hän oikeasti näytti kasvotusten myöhemmin 
käytyäni vaihtamassa valeasuni takaisin tavalliseksi kävelypu-
vuksi Stockan vessassa, ja jos sen jälkeen olisin kohdannut 
hänet ”sattumalta” ihmisvilinässä. Tunnistaisinko hänet? En 
varmastikaan, mietin, sillä kasvot saattoivat olla rumat tai 
katkeruudesta vääristyneet, ja suupielessä ihmistä halveksiva 
virnistys. Sitten katselin Stockan neljännen kerroksen mies-
tenvessan peilin edessä kasvojani, ja huomasin kauhukseni, 
etteivät ne olleet minun vaan muuttuneet. Ne olivat hänen. 
Eivätkä ne kasvot olleet miellyttävät vaan rumat, ilkeät ja vas-
tenmieliset.”

Mutta kuka oli tuo mies? Simo ei muista. Hän koki ole-
vansa petturi, joka oli saanut elämän petoksen hintana, missä 
sairaus oli rangaistus omasta välinpitämättömyydestään. Hän 
tunsi itsensä kanssarikolliseksi sen pahan voiman kanssa, 
joka häntä oli houkutellut ummistamaan silmänsä junatytön 
murskaantumisen hetkellä, ja uhraamaan samalla selviytyäk-
seen tästä kauhukokemuksesta menettäen viattomuutensa 
välinpitämättömyyden alttarille, leikkimällä tervettä – ihan 
kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan todellisuuden kieltämi-
senä, eikä se mikä oli tapahtunut, ollut vaikuttanut häneen, 
koska hän ei sitä nähnyt eikä muistanut siitä yhtään mitään. 
Mutta mikä ikävintä hänen kannaltaan: unohtamalla tärkeän 
muistutuksen elämän haavoittavuudesta ja hauraudesta sekä 
sen yhtä äkillisestä loppumisesta kuin alkamisesta. 

Näitä pohtiessaan Simo ei saanut vielä pitkän ajan päästä 
unta, vaan heittelehti levottomana sängyssään vain yhtä aja-
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tusta päässään takoen; Miksi kaikki oli niin kuin oli ja miksi 
niiden muuttamiseksi sellaisiksi kuin ihminen itse halusi, ei 
voinut koskaan onnistua? Ja mitä sattumankauppaa tämä kur-
ja ja äkkiä arvaamaton elämäksi kutsuttu kärsimysnäytelmä 
vauvasta vaariin olikaan ja kenen toimesta? Ei kenenkään oli 
kamalin vastaus, joka hänen sisällään kuiskasi, että kauhu on 
kaikille yhtä lamaannuttava kokemus eikä siitä pääse koskaan 
kunnolla irti. Hän jatkoi kirjoittamistaan pikkutunneille asti 
vailla varsinaista päämäärää, pani vain irrallisia sanoja, ajatuk-
sia ja kauhujaan paperille ylös lukien ne ääneen kuin manauk-
sena karkottaakseen ne samalla pois elämästään: 

”Eikä kenelläkään ollut jakaja jättänyt hyviä kortteja. Teki 
niin tai näin, aina kaikki meni päin mäntyä. Eikä hyvät tar-
koitukset kuin hyvin harvoin johtaneet toivottuihin tuloksiin, 
jos silloinkaan. Mutta mikä pahinta: ihminen teki koko ajan 
tietämättään jonkun muun häneen istuttamia määräyksiä, 
ohjeita ja kehotuksia, eikä sitä mitä oikeasti olisi halunnut 
tehdä”.

Heti samalla hetkellä, kun Simo näki Ormun, hän ymmär-
si siinä seisovan ilmielävänä hänen painajaisunensa satakielen, 
joka oli kertonut suoraan hänen sydämeensä niin ihanan ih-
meellisellä tavalla, ettei hän koskaan edes haaveissaan ollut 
aiemmin uskonut sellaista taitoa kenelläkään olevan olemassa. 
Simo koki tulleensa hänessä kuin kotiin pitkän poissaolon 
jälkeen ja Simon sydämen alkoi lyödä nopeammin, sillä Or-
mun silmissä loisti paha ja viekas poissaolollaan ja tilalla säteili 
harvinaisena herkkuna aito ystävällisyys sekä hyväntahtoinen 
uteliaisuus. Tai niin hän silloin luuli, sillä siltä se näytti ensi 
silmäykseltä katsottuna. Simo oli tullut Hertsikan metroase-
malle jo hyvissä ajoin puoli tuntia ennen sovittua tapaamisai-
kaa nähdäkseen Ormun omassa elementissään oman (epä)
jenginsä, joka ei halunnut häntä joukkoihinsa, ulkojäsenenä 
puuhaamassa juuri sitä mitä hän tähän aikaan luonnollisissa 
ympäristöissään metrojen suuaukoilla puuhaili. Jo kaukaa 
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Simo näki Ormun erottuvan muusta jengistä edukseen. 
Ormu oli pitkänhuiskea vaalea adonis sinisine silmineen 

ja kiharoine hiuksineen ja juuri niin Brad Pittin näköinen 
nuorena, kuin mitä Pera oli häntä Simolle puhelimessa ku-
vannutkin. Mutta ei se vielä tehnyt hänestä ihmeellistä. Se 
mikä hänessä oli poikkeuksellista Simon mielestä, oli hänen 
hymynsä, joka levisi ympäristöönsä tarttuen kuin suostutte-
luna tai lahjana kaikkien niiden huulille, joiden kanssa hän 
keskusteli. Ormu ei selvästikään voinut olla hymyilemättä. 
Hän hymyili ja kikatti hyväntuulisesti kaiken aikaa. Hänessä 
oli jotain muutakin poikkeuksellista, mitä muissa jengiläisissä 
ei Simon mielestä ollut. Jotain hyvin ihmeellistä; kun hänen 
kasvonsa loistivat rauhoittavaa valoa, hänen ilmeensä oli il-
kikurisen hassutteleva kuin nuorten seikkailukirjojen hyvillä 
sankareilla tvsarjoissa. 

Simo asettui Rkioskin eteen kyttäysasemiin nähdäkseen 
paremmin mitä Ormu puuhaili ja millainen hän oli silloin, 
kun hän oli luonnollisimmillaan eikä tiennyt, että häntä 
tarkkaili arvioivasti vähän matkan päästä Simo. Ormu myi 
itseään vanhoille sedille ja keskiikäisille miehille, ja oli siinä 
hommassa lyömätön. Ormu oli nopea toimissaan ja ilmei-
sen taitava itsensä markkinoija ja teräväälyinen bisnesmies, 
jolla oli varmasti tulevaisuutta alalla kuin alalla, jos itse vain 
halusi ja jaksoi. Hän pummasi muutaman minuutin aikana 
kolmelta ventovieraalta tupakan ja lisäksi jutteli muutaman 
vanhemman herrasmiehen kanssa ihan kuin sopiakseen jos-
tain tulevasta. 

Yksi miehistä antoi Ormulle 20 euron setelin halaten tätä 
hetken liian kauan ollakseen vain tavallinen kaverihalaus 
lämpimästi veljellisessä syleilyssään. Toinen miehistä antoi 
Ormulle käyntikorttinsa kolmannen pöyrittäessä päätään 
kielteiseksi vastaukseksi Ormun esittämään ehkä kohtuutto-
maan hintapyyntöön silittäen silti hymyillen Ormun päätä ja 
kuiskasi jotain kikattavan Ormun korvaan, niin että Ormulta 
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pääsi kovaääninen hevosen hirnahdusta muistuttava ilonkil-
jaisu ja sitten Simo kuuli ensimmäistä kertaa Ormun sanat: 
”Ei voi olla totta, olipa hieno juttu!” Eikä hän ollut koskaan 
kuullut mitään niin kaunista, innostavaa ja kiihottavaa, kun 
hän kuvitteli sielunsa silmin Ormun alastomana tuon miehen 
edessä antautumassa hänen syleilyynsä kujeillen, kikattaen ja 
välillä suudellen. 

Ormu oli selvästikin Simon mielestä sellainen poika, jon-
ka mottona oli: kaikki käy, kunhan niin vain uskoo, haluaa 
ja laittaa asiat käymään. Ormussa oli jotain muutakin, mikä 
alkoi kiinnostaa Simoa. Hän vaikutti olevan onnellinen ja va-
paa. Hän hymyili ja oli leikkisä eikä näyttänyt ottavan itseään 
liian vakavasti. Hän oli kaikkea sitä mitä Simo salaa sisimmis-
sään olisi halunnut olla, jos olisi voinut olla, ellei olisi ollut 
niin kiinni vanhakantaisessa uhomiehisyydessä, mikä sulki 
ulkopuolelleen kaiken hauskan ja rohkean, tehden hänestä 
Peran leikkikaluna parhaimmillaankin vain oman itsensä, 
muiden tahto itsessään toteuttaneen varjon ja halujensa sekä 
himojensa tahdottoman sijaisnäyttelijän pelissä, jota hän ei 
hallinnut ja josta hän ei syvällä sisimmissään edes olisi välit-
tänyt tai pitänyt ellei olisi ollut pakko. Mitään muuta ei ollut 
hänen kapeassa elämänrakosessaan tarjolla.

Pera oli täpinöissään edellisiltana ennen viikonlopun yh-
teistä matkaa Ormun ja Simon kanssa. Hän odotti suuresti 
kolmikon ensimmäiseltä tapaamiselta, vaikka aavistikin ilmas-
sa leijuvan myös uhkina yllättäviä epävarmuustekijöitä, joita 
hän ei ollut osannut ehkä ottaa tarpeeksi huomioon, kuten 
miten Ormu suhtautui Simoon ja päinvastoin: synkkasiko 
heillä yleensäkään vai vihasivatko he vai pitivätkö toisistaan? 
Siinä kysymyksiä, mikä mietityttivät Peraa. Miksi hän oli siitä 
niin huolissaan? Hän ei osannut itsekään vastata kysymyk-
seen. Hän koko heidät perheekseen. 

Siksi ainoaksi ja oikeaksi, josta hän välitti, siis heidän kal-
taisistaan ihmisistä. Miehistä, jotka kulkivat pystypäin omia 
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polkujaan luovuttamatta omaa ainutlaatuisuuttaan edes het-
keksi epäilyttävän imeliksi ja valjuiksi itsensä tylsiksi kopioik-
si todellisuudeksi kutsutun pakkopaidan pukemisen jäljiltä. 
Pera tunsi Ormun ja Simon osaksi itseään ja omaksi kansak-
seen. Hänellä oli vain sellainen tunne, että tämä tapaaminen 
oli merkityksellisintä mitä hän oli elämässään kokenut, ja että 
se muutti kaiken siihen asti koetun ja sen jälkeen koettavan 
toisenlaisesta näkökulmasta katsottavaksi. Eikä hän siinä ollut 
väärässä.  tuleva tapaaminen oli heille kaikille tärkeä, avasi 
heidän silmänsä ja muutti kaiken ihan toisenlaiseksi koetta-
vaksi luonteeltaan ja olemukseltaan, kuin mitä he ennen olivat 
kokeneet tai ajatelleet.

Ormu oli ensin ajatellut tätä yhtenä tavallisista keikoista 
muiden samanlaisten joukossa. Ensimmäinen Peran yhtey-
denotto oli ihan tavanomainen. Koenussiminen ehkä ei. Mut-
ta Ormu ei pannut sitä kirjaimellisesti pahakseen vaan nautti 
olla Peran kovissa mutta isällisen turvallisissa käsissä käsitel-
tävänä pitkitettyyn laukeamiseensa saakka. Sen jälkeen Pera 
oli maannut hänen vierellään pitkään ja puhunut Simosta. 
Ormu oli tottunut tähänkin. Suurin osa hänen vanhenevasta 
miesasiakaspiiristään puhui avoimesti jostain ongelmastaan 
hänelle ventovieraalle mitään yksityiskohtaa säästelemättä. 
Usein pitkä yksinpuhelut olivat tärkeämpiä kuin itse lyhyt 
akti, mihin he kykenivät – usein eivät, jos kykenivät löysän 
kullinsa kanssa jännittyneinä niin etteivät saaneet sitä kovaksi. 
Hän kuunteli puhumatta juuri mitään itse. Se kuului palvelun 
luonteeseen ja hintaan. 

Hän ajatteli silloin aina jotain muuta mutta nyt hän kes-
kittyi kuulemaansa. Kaksi ihan ok:nnäköistä keskiikäistä mie-
hekästä miestä ja hän pihvinä heidän välissään piristämässä 
heidän hiipuvaa kiinnostustaan toisiinsa ja vain kännissä 
seksuaaliseen kanssakäymiseen kykenevän suhteensa laatua, 
kuin viimeisenä iltapalana ehtoopuolen kulkijoille haikeina 
jäähyväisinä siitä, minkä kaiken hekumallisen ja nautinnol-
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lisen he olivat menettäneet, ja jo auttamattomasti taakseen 
jättäneet. OK! 

Hän ajatteli. Hyvä ja kannattava keikka. Pera oli luvannut 
hänelle ruhtinaallisen korvauksen. Ja ainakin Pera vaikutti 
luotettavalta, tervejärkiseltä ja rennolta, mitä useimmat hänen 
asiakkaansa eivät olleet oltuaan kuin kitukasvuisina kiperissä 
tilanteissa koko elämänsä kaapissa tai vakavasti traumatisoi-
tuneita. Katsottuaan Simon valokuvia, hänen päässään oli 
alkanut jyllätä toisenlaisiakin ajatuksia. Simo näytti kuvissa 
samalta kuin eräs saksalainen tunnettu homoikoni, joka kuoli 
muutama vuosi sitten syöpään.

Ormu oli Simon mielestä paljon ihastuttavampi ilmestys 
luonnossa kuin mitä kuvissa. Ihan samaa mieltä Ormu ollut 
aluksi Simosta, sillä ne olivat liian sliipattuja ja vaikuttivat 
hänestä ainakin kaksikymmentä vuotta vanhoilta tai sitten 
vain tosi hyvin retusoiduilta. No oli miten oli, hän piti näistä 
kahdesta jo ensisilmäyksellä ja he hänestä. Simo ajan mukaan 
yhä enemmänkin. Se oli tärkeintä. Ormu oli yhtä hiljainen 
matkalla mökille, kuin mitä Pera oli sanonut hänen olevan-
kin, mutta isälle päästyään ja vaatteensa riisuuduttuaan tan-
kista pääsi irti tiikeri, joka puri, näykki, löi, heilui ja tärisi 
kuin horkasta herännyt kiimainen metsäshamaani valmiina 
työntämään keppinsä mihin tahansa vapaana olevaan reikään, 
teki kaikkea sitä ilmassa, sängyssä ja lattialla, mitä kukaan 
muu heidän lukuisista viikonloppuvieraistaan ei ollut koskaan 
tehnyt. 

Näin Ormu lunasti paikkansa jo heti alussa heidän yhtenä 
erikoisimmista ja kiinnostavimmasta vieraistaan, jolla yllätyk-
siä riitti takataskussaan, jos hän olisi pitänyt vaatteita (sensuu-
rin takia emme voi sanoa sitä moralisteja kauhistuttavaa, että 
hän oli melkein koko viikonlopun 20senttinen paksu munan-
sa pystyssä lihaksikkaan kehonsa jatkeena. Ja siinä roikuttiin, 
sitä imettiin kuin tikkukaramellia ja se työntyi  kuten jo sa-
nottua  kaikkiin vapaina oleviin aukkoihin purkautumaan, ja 
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se purkautui jatkuvasti valkoista paksua laavaa kuin nuoren 
tulivuoren tuleekin).

Vielä suurempi yllätys Peralle ja Simolle oli se, kun ensim-
mäisen orgasmin jälkeen Ormun maatessa raukeana heidän 
välillään, hän alkoi puhua kuin kuka tahansa, paitsi että aihee-
na oli Goethe. Suomalaiselle se oli yllätys mutta ei saksalaisen 
koulutuksen ja kasvatuksen saaneelle, jolle nämä saksalaisen 
kulttuurin peruskivet, Goethet, Schillerit ja Wickelmanit 
imettiin jo äidinmaidosta samalla tavalla, kun Venäjällä Dos-
tojveski ja Italiassa Dante.

”Tunnetteko Goetheä?”, Ormu kysyi Peralta ja Simolta, 
jotka sanoivat kuulleensa nimen mutta eivät tienneet sen 
enempää kuin, että Goethe oli yksi saksalaisen kulttuurin 
suurimmista nimistä.  

”Goethen on tärkeä nimi jo siksikin, että hän viitoitti 
tietä vapaalle ihmisyydelle ja hänen oikeudelleen olla mitä 
on ja kokea kaiken sen mitä kokee, niin kuin kokee. Hänen 
tärkein lanseeraamansa käsitys oli ajatus ”todellisestä sielun-
veljeydestä” ja oman riutuvan rakkaudennälkänsä kuvaus 
nuoressa Wertherissä. Goethella oli hyvin runsaat lahjat, hän 
oli todellinen nero ja henkilö, jossa oli luonnetta. Hänellä 
oli erinomaisen elävä kuvitteluvoima, ja hän ilmaisi enim-
mäkseen ajatuksensa kuvin ja vertauksin”, Ormu aloitti ensin 
varovaisesti.

”Millainen hän oli ihmisenä?” Simo kysyi kiinnostuneena.
”Näin sanotaan, että hän oli kaikissa tunteenpurkauk-

sissaan raju, mutta hänellä oli suuri itsehillintäkyky. Hänen 
ajattelutapansa oli erityisen jalo; ollen vapaa ennakkoluuluista 
hän toimii niin kuin häntä miellytti, välittämättä siitä, miel-
lyttikö se muita, oliko se muodinmukaista tai salliko hyvä tapa 
sen. Hän vihasi kaikkea pakkoa. Hän oli sanalla sanoen hyvin 
merkillinen henkilö. Merkillistä hänessä oli, että hän osasi 
kaikkea sitä, jota muut vain tahtoivat”, Ormu pääsi vauhtiin.

”Kerro toki lisää nuori Goethe!”, Pera innostui.
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”Goethellä esimerkiksi avioliittoon tuntui sisältyvän jotain 
peruuttamattoman ja lopullisen sitovaa kauheaa jäykkyyttä. 
Ihan kuin aviopuolisoiden ihastuessa suhteen ensi metreillä 
kokema räjähtävä ja alkuvoimainen rakkaus muuttuisi aviolii-
tossa vastakohdakseen, rakkautta kuristavaksi tavaksi ja laiksi, 
josta poikkeaminen on molemmille kohtalokasta. Goethellä 
Rakastavaisten tragiikka oli yhteiskunnan traagisuutta. Vaa-
liheimolaisten rakkaus törmäsi porvarillisen maailman rajoi-
tuksiin, joita se oli itse huolella rakentanut esteiksi todellisten 
tunteiden ja välittämisen piilottamiseksi, jotta avioliitto olisi 
vain osa tuottavaa yhteiskuntakoneistoa, alistavaa ja uusiutu-
vaa porvarillista yhteiskuntaa ylläpitävä väline, jossa  velvolli-
suuksien täyttämälle rakkaudelle ei ollut alkuhurmaantumisen 
jälkeen riittävästi elintilaa, ja jossa se aina väistämättä muuttui 
suhdetta ja elämää tukahduttavaksi kahleeksi, josta vapauden 
nimissä molempien olisi pyristeltävä eroon ennen kuin henki, 
tunne ja aitous lopulta näivettyvät ja kuihtuvat pois. Vaali-
heimolaisten tulevia traagisia kohtalonomaisia tapahtumia 
ennakoivat kirjassa kapteenin pahaa  aavistamattomat sanat: 
”Merkittävimmät ja merkillisimmät ovat epäilemättä nämä 
tapaukset, joissa puoleensa vetämistä, heimoutta, ikään kuin 
ristiin tapahtuvaa hylkäämistä, ja yhtymistä käy tosiaankin 
esittäminen, joissa neljä tätä ennen kaksittain yhteen liitty-
nyttä oliota kosketukseen saatettuina luopuu entisestä liitos-
tansa solmiakseen uuden. Tässä jättämisessä ja ottamisessa, 
tässä pakenemisessa ja etsimisessä on tosiaankin näkevinänsä 
korkeampaa tarkoitusta; sellaisten olioiden uskoo kykenevän 
tavallansa tahtomaan ja valitsemaan, ja oppisana vaaliheimo-
laiset tuntuu täysin oikeutetulta”, Ormu sanoi.

”No olipa moderni ja jännä heppu!”, Pera huudahti.
”Juuri tätä sama on teissä kahdessa ja homorakkaudessa. 

Kiitos että pääsin tapaamaan teitä. Varsinainen yllätys, iloinen 
sellainen, sillä huomasin innostuneeni tällaisista, ja erityises-
ti homoklassikoista ajatuksella, ettei pyörää tarvinnut kek-
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siä uudelleen, riitti kun istui nenä kiinni vanhoissa kirjoissa 
ja imi niiden epäilyn ja totuudenjanon itseensä, ja yhtäkkiä 
huomasin itse kirjoittavani homomaailman sisäisestä henget-
tömyydestä nietzscheläisen kaikkien arvojen uudelleen arvi-
oinnin periaatteen hengessä, tunnustamalla samalla henkisen 
maanpakoni omasta ajastani ja ”kansastani”, ihan kuin toinen 
tunnettu saksalaisen kielialueen suuri nimi, itävaltalaislähtöi-
nen filosofi Ludvik Wittgensteinkin.”  

Ormu näytti yhden asiakkaan profiilin Qx.fi:ssä ja siinä 
olevan tekstin. ”Älkää sitten yllättykö. Täällä kukaan ei osaa 
kirjoittaa yhdyssanoja tai erisnimiä oikein kuten tässä”: 

”Hei! Minulla on ollut jo pitemmän aikaa mielessä, että 
laitan tänne jotain tekstiäkin mutta en ole saanut oikeen ai-
kaan. Niin ja tuohon henkilötietojen politiikka sarakkeeseen 
sen verran selvennystä, että se vihreä ei sitten tarkoita mitään 
Maria Ohisalon johtamaa kriinpiis vihreää, vaan sitä aitoa 
Katri Kulmunin johtamaa alkiolaista vihreää! Ja huom! Tämä 
ei ole loukkaus vihreitä kohtaan, vaan selvennys väärinkäsi-
tysten välttämiseksi. Olen hyvin sosiaalinen ja hyvä sydämi-
nen mutta siitä huolimatta aika yksinäinen, joten pankaahan 
viestiä tulemaan. Mutta mitään isä enkä isovelipuolia kaipaa. 
Ja etsin joko seurustelu kumppania tai ihan vain uusia ystä-
viä, mutta mitään yhteen iltaan jääviä tuttavuuksia en etsi. Ja 
vaikka nuorempaa seuraa etsinkin niin se ei tarkoita sitä, että 
alkaisin kenenkään elättäjäksi, joten jos sinulla on mielessä 
vain raha niin ole hyvä ja poistu. Ilmoitetuista ikärajoista sen 
verran että tuosta ilmoittamastani ali ikärajasta voidaan hie-
man joustaa, mikäli sinusta siltä tuntuu. Etsin pääasiallisesti 
homoja mutta ei haittaa, vaikka olet biseksuaalikin, kunhan 
se näkyy profiilissasi. Mutta jos profiilissasi lukee homosek-
suaali niin toivon että olet sitä ihan oikeasti, mutta jos olet 
joku kulissielämää elävä pelle niin voit painua niin kauas kuin 
pippuri kasvaa! Mutta sitten vähän positiivisempiin asioihin. 
Eli harrastuksiini kuuluu mm. eräjormailu mutta vain sään 
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salliessa nimittäin hypotermian hankkiminen ei ole minun 
juttuni. Ja vanha Suomalainen iskelmä musiikki kiinnostaa. 
Myös uimista tulee paljon harrastettua jne. Ja jos jotain jäi 
vielä kertomatta, niin kysymällä selviää loput:)”

Pera oli huomannut jo, miten Ormu ja Simo kommuni-
koivat keskenään ilman sanoja puhuen muille vierasta kieltä. 
Siitä huolimatta hän hämmästyi, kun Ormu ja Simo alkoivat 
puhua toisilleen runon säkein. Silloin hän tajusi, ettei ehkä 
sittenkään kuulunut porukkaan, ja että tämä tarina oli Or-
mun ja Simon seikkailu, ei hänen. Mutta hän ei aavistanut 
sitä, ettei tulisi enää koskaan elämässään näkemään Simoa 
tämän jälkeen. Simo häipyisi iäisiksi ajoiksi kuin tuhka tuu-
leen hänen elämästään tämän viikonlopun jälkeen, eikä hän 
harmikseen saisi tietää miksi ja minne, vaan jatkaisi loputon 
etsintäänsä itseään syyttäen kysyen itseltään: miksi? Ormun 
hän tapaisi terroristiiskun jälkeen pää paketissa Berliinissä, 
ilman että Ormu edes tunnistaisi häntä ja tulisi kuulemaan 
Ormun ja Simon tarinan lopun itseltään Ormulta tuntien 
samalla kipeästi, ihan kuin veistä olisi väännetty hänen tu-
lehtuneessa haavassaan.

Sitten Ormu kertoi vuosisadan rakkaustarinan runoilijoi-
den Arthur Rimabaud ja Paul Verlainen välillä. Rimabaud 
oli tämän modernin aikamme yksi huikaisevimmista nuorista 
runoilijaneroista, jota Osip Mandelstam piti kaikkein lähim-
pänä Dantea” joka oli luonteeltaan merkityksien horjuttaja ja 
kuvan ehyyden rikkoja,” poltti kynttiläänsä molemmista päis-
tä ja kuoli nuorena, mutta ehti kokea elämää sulostuttavan 
ja veret pysäyttävän rakkaustarinan toisen nuoren lahjakkaan 
runoilijan, Paul Verlainen kanssa:

”Siitä aiomme nyt Simon kanssa sinulle Pera kertoa, sillä 
kuten kaikki muutkin hyvät, totuudelliset ja innostavat tari-
na, on tämäkin jäänyt kertomatta siitä yksinkertaisesta syys-
tä, että me kuolimme rakkautemme kukoistuksen keskellä, 
niin nuorina, tai ainakin minä, ja ehkä myös Paul henkises-
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ti, ettemme ehtineet vanheta yhdessä tarinamme kanssa, ja 
muistella sitä vanhetessamme tippa linssissä yhteisten juomin-
kiemme päätteeksi krapulapäissämme, vaikka minun sallittiin 
omistaa totuus yhdessä sielussa ja ruumiissa. Tiesin ja elin 
sen Paulin kanssa todeksi, että runoilijasta tuli ennen kaikkia 
muita suuri sairas, suuri rikollinen, suuri kadotettu  Ja ylin 
tietäjä. Sillä me saavuimme tuntemattomaan, mihin muilla 
ei ollut avaimia eikä pääsyä. Ja vaikka lopulta jouduimmekin 
suunniltamme, ja menetimme tämän ainutkertaisen kykym-
me ymmärtää näkyjämme, niin olimme silti kerran nähneet 
lyhyen rakkautemme ja elämämme aikana, mitä monet eivät 
koskaan koko elämässään uskalla edes aavistaa olevaksi. Paul 
ei voi ihan hyvin. Hän kärsii omantunnontuskistaan. Siitä 
miten olisi soveliasta olla mieliksi ympäristölleen. Hänessä on 
vielä hitunen jäljellä pikkuporvarillisuutta ja heteromaailman 
jäykkiä perinteitä, joita hän silmänlumeeksi yrittää uskotella 
itselleen kunnioittavansa. Heikkona hetkinään hän istuu pää 
käsien varassa ja voivottelee mitä tulikaan tehdyksi.”

Simo: ”Ennen, jos muistan oikein, elämäni oli pidot, jossa 
kaikki sydämet avautuivat, kaikki viini virtasivat. Eräänä ilta-
na istuin kauneus polvillani.  Ja huomasin sen olevan katkera.  
Ja solvasin sitä. Aseistauduin oikeutta vastaan. Pakenin.”

Ormu: ”Oi noitaakat, oi kurjuus, oi viha, teille minun aar-
teeni on uskottu! Sain kaiken inhimillisen toivon häipymään 
mielestäni. Äänettömänä kuin villipeto loikkasin kaiken ilon 
kimppuun kuristaakseni sen.”

Simo: ”Kutsuin pyövelit paikalle voidakseni menehtyessä-
ni purra heidän kiväärin periään. Kutsuin vitsaukset paikalle 
tukehduttamaan minut hiekkaan ja vereen. Onnettomuus oli 
jumalani. Paneuduin pitkäkseni mutaan. Kuivasin itse rikok-
sen ilmapiirissä. Ja järjestin aika kepposia mielipuolisuudelle. 
Ja kevät toi minulle idiootin karmean naurun.”

Ormu:”Mutta kuinka ollakaan, aivan äskettäin huomasin, 
että olin päästämäisilläni viimeisen rääkäyksen! Uneksin etsi-
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väni avainta muinaisiin pitoihin, joissa saisin ehkä ruokaha-
luni takaisin. Armeliaisuus on tämä avain.”

Simo: ”Tämän tajuaminen osoittaa, että olen nähnyt unta. 
”Hyeena, sinä pysyt, ne...”, huutaa vastaan taas paha henki, 
joka seppelöi minut herttaisilla unikoilla. ”Ansaitse kuolema 
kaikilla haluillasi ja itsekkyydelläsi ja kaikilla kuolemansyn-
neillä.” 

Ormu: ”Voi! minä olen nauttinut niitä liikaa:  Mutta hyvä 
Saatana, ei noin kiukkuinen silmäterä, rukoilen kiihkeästi! 
Ja tässä odottaessani niitä muutamaa myöhästynyttä pikku 
ilkeyttä, minä irrotan teille, joka pidätte siitä, että kirjailijalla 
ei ole kykyä kuvailla tai opettaa, nämä muutamat inhottavat 
lehtiset, minulle, ikuiseen kadotukseen tuomitulle, kuuluvas-
ta vihosta.”

Kotimatkalla takaisin Helsinkiin kaikki ovat hiljaa eivätkä 
hyvällä tuulella. Pera on saanut sairaalasta soiton, että hänen 
isänsä oli kuollut samaan aikaan kun Ormu ja Simo esittivät 
maagisen duettonsa, vaikka Pera ei vieläkään tajua miten se 
oli mahdollista. Sanat rimmasivat niin hyvin yhteen mutta 
he eivät tunteneet toisiansa. Miten Simo oli voinut osata niin 
hyvin runon, jonka tiesi vain Ormu, ellei sitten..? Hän yritti 
keksiä ratkaisua, mutta ei pystynyt keskittymään asiaan sen 
enempää isänsä äkillisen kuoleman aiheuttaman keskittymis-
kyvyn, surun ja heikkouden takia.

Seuraavana viikonloppuna Simoa ei näkynyt eikä hän vas-
tannut puhelimeen. Eikä liioin Ormukaan antanut itsestään 
mitään elonmerkkejä. Pera oli jo aavistellut jotain käyvän, 
mutta ei ollut uskonut tällaiseen. Hän kävi ensi kertaa Simon 
asunnon ikkunoiden alapuolella, ja näki Simon ja Ormun 
sisällä asunnossa istumassa keittiöpöydän ääressä kynttilän-
valossa sylikkäin toisiaan suudellen. Enempää hän ei muista. 
Hän oli kuulemma rynnännyt sisään rappukäytävään ja soit-
tanut Simon ovikelloa niin pitkään, että Simo oli avannut 
oven hänelle. Seuraava mielikuva hänellä on, kun kaksi am-
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bulanssia vie vertavaluvaa Simoa ja velttona ruumiina paareilla 
makaavaa tiedotonta Ormua sairaalaan, ja hänet talutetaan 
pihalla hälytysvalot päällä odottavaan poliisiautoon. Nyt nois-
ta ajoista on kulunut jo kaksikymmentä vuotta.

Eikä nämä muistot olleet vanhana elämäänsä tyytyväisenä 
ja kaiken nähneenä vanhana ukkona pää täynnä miellyttäviä 
muistoja oman rakkaan kanssa vietetyistä lomista valkoisilla 
hiekkarannoilla jossain kaukaa ja kalliisti, vaan jotain ihan 
muuta omatunto vihjasi. Jotain sieltä, kun kaikki oli sekaisin 
ja mistä hän ei muistanut paljon mitään, koska hänen alamä-
kensä alkoi jo 16vuotiaana, kun hän eräissä kotibileissä hetken 
emmittyään kokeili ensimmäisen kerran luokkatovereittensa 
yllyttämänä kovia huumeita. Sen jälkeen kaikki vain meni 
valtavaa vauhtia rummutusten ja jomotusten vuoriradan säes-
tämänä ja pakottamana johonkin suuntaan hänen voimatta 
itse asialle mitään. 

Simo otti ja liukastui sateisella polulla ollessaan marjaret-
kellä metsässä, missä muutama yksinäinen lehtensä varistanut 
koivu oli seissyt yhtä viluisena läheisen uoman pohjalla kuin 
hän ja muutama yksinäinen lehtensä varistanut koivu, väris-
ten ja vapisten kylmyydestä. Ja kun hän oli katsellut aikansa 
harmistuneena tätä lohdutonta maisemaa hänen ympärillään 
siellä täällä yksinäisen laihan kelon törröttäessä patamaisen 
syvänteen reunalla kuin osoituksena sen saman taistelun tur-
huudesta, kuin mitä hänkin oli yrittänyt itsensä kanssa, hän 
astui vahingossa polulta harhaan nilkan nyrjähtäessä ja pohje-
lihasten venähtäessä kipeästi ja ilkeästi vingahtaen, kuin kireä 
viulunkieli. 

Silloin hän huusi pimeyden keskeltä Ormulle:
”Miten avata uusia ovia uuteen maailmaan näkemällä sa-

manaikaisesti samaa unta, jossa elää?”
Ormu huusi kaukaa menneisyydestä vastaukseksi:
”Etkö muka muista, että onnettomuus oli jumalasi ja siksi 

paneuduit pitkäksesi mutaan? Kuivasit itsesi rikoksen ilma-
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piirissä. Ja järjestit aika kepposia mielipuolisuudelle niin, että 
kevät toi sinulle idiootin karmean naurun.”

Mutta millaiseen maailmaan Simo luuli avanneensa ovia? 
Siitä hän ei ollut ihan varma. Ehkä taaksepäin. Ehkä aikaan, 
mitä ei ollut edes olemassa. Ehkä se ei mennyt mihinkään. 
Ehkä hän vain nukkui ja aika polki paikoillaan hänen mie-
lessään, mikä näytti hänelle kaiken kuin avaruuden painot-
tomassa tilassa leijaillen hitaasti sinne tänne muistoja hänen 
edestään ja eteensä heittäen. Yksi asia oli varma. Vastahakoi-
nen omien, epätoivottujen luonteenpiirteiden myöntäminen 
pukeutui vastakkaisiin ominaisuuksiin: kovuuteen, tunteet-
tomuuteen ja ronskiuteen. Meno oli kova eikä kaikki ollut 
tallentunut filminauhalle, joten hän ei voinut olla varma mitä 
muisti ja mitä oli muistavinaan kuunnellessaan muiden se-
lostuksia asioista ja tapahtumista, joista ei voinut olla varma 
oliko niillä mitään tekemistä hänen kanssaan. Jotain sentään 
jäi johonkin sopukoihin kummittelemaan, kuten kun hän oli 
ollut näkevinään edessään juuri hetki sitten kadonneita hetkiä 
menneestään ja vilahduksen sinne kuuluneesta ihmisestä, jolla 
oli ollut joskus kauan sitten hänelle suurikin merkitys. 

Pera muisti miten Ormu oli sanonut Wertherin suuren 
teon olleen teko periaatteellisesti onnettoman rakkauden 
keksiminen, jossa myös ilmeni nykyajan feminiininen luon-
ne, sillä tämä juuri tämä romanttinen, ei oikein mihinkään 
muuhun kuin omien perusteettomien odotusten ja haaveiden 
projisointiin perustuva rakkaus, oli yhtä tyhjä ja sisällyksetön 
kuin mitä romanttinen rakkaus, joka oli sielunveljeyden vi-
hollinen ja vastakohta, ollen rakkauden erikoisesti naisellinen 
muoto. Goethe kuitenkin itse vapautui ”Wertherissään” rak-
kaudestaan objektivoidessaan sen, tehdessään sen tavallaan it-
senäiseksi hänestä irrotetuksi olioksi. Juuri näin oli Ormu teh-
nyt ja yrittänyt opettaa sen taidon myös Simolle ja Ormulle, 
koska piti heitä suuressa arvossa ja piti heitä sielunveljinään.

”Otatko jotain muuta?”, Pera kuuli jonkun puhuvan hä-
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nen edessään ja vasta silloin hän havahtui ajatuksistaan kau-
pan kassajonossa ja vastasi ettei tällä kertaa tarvinnut kiitos. 
Kassalla seisoi tumma hymyilevä nuorukainen nyökyttäen 
ymmärryksen merkiksi päätään kääntyen sitten jo luontevas-
ti seuraavan odottavan asiakkaan puoleen. Kun Pera pakkasi 
tavaroitaan muovikasseihin, 

hän vilkuili ohimennen kassapoikaan, joka soi hänelle sa-
laa vienon hymynsä palkkioksi. Mutta hän ei nähnyt enää 
kassapoikaa vaan hänen tilallaan Simon, jolle hän alkoi hiljaa 
kuiskia liikuttuneena:

”Maatessamme nupit turvoksissa päät keskenään kolis-
ten tyhjänä ikuisista viisauksista, ajatellen vaan miten pääsisi 
eroon taukoamattomalta tuntuvasta pään jyskytyksestä, lihas-
rippeiden helvetillisestä jomotuksesta, hurjiin mittoihin kas-
vavasta jatkuvasta ja sekopäiseksi tekevästä kiimasta, kullin ja 
perseenhimosta, nussimisenpakosta, nuolemisen ihanuudesta, 
antamisen autuudesta, hulluksi tekevästä perseenpyöritykses-
tä, ja jatkuvasta voihkimisesta ja ähkimisestä, nälästä ja ja-
nosta, munat hellinä takaraivossa rummuttavasta pakonomai-
sesta hinkkaamisesta, tekemässä tätä yhdessä ja erikseen, ja 
kaikkea vähän limittäin, ja päällekkäin ei niin tietoisena, ei 
ehkä tänään vielä, mutta huomenna, aina huomenna, ja niin 
edelleen, ja aina niin, ettei ihan kaikkea voinut paljastaa ja 
muistella, eikä halua kertoa, sillä säkeetkään eivät riitä kerto-
maan miltä se tuntuu, kun saa mitä haluaa sielunsa syvyyk-
siin, pohjamutiin asti, käsi tukkapöllyllä ja persettä läiskien 
samanaikaisesti hurjasti kiihtyvällä vauhdilla.”

Simo vastasi kaukaa menneisyydestä hänelle:
”Kohti yhteisestä sanattomasta sopimuksesta kadotuksen 

tummana kutsuvaa ulappaa, missä ei ole pelastuksen mahdol-
lisuutta, ei perääntymisen kunniakasta tietä, eikä lepertelevää 
ja lörpöttelevää anteeksiantoa. Vaan suoraa eteenpäin syök-
syvää hulluutta kiihkon punaama naama, ja kirkkaan älyn 
kiillottamat säihkyvät silmät tuikkimassa tätä kovaa elämää, 



253

ja sitä raakaa tietoa, ettei tämä ainakaan tästä parane sitä mu-
rehtimalla, joten antaa mennä vaan ja lisää kullia, ja persettä, 
ja rakastetun niskaa, koko päätä, ja lopulta koko rakkaus yh-
tenä hullunmyllynä nuoltavaksi päästä kantapäähän, perseestä 
kulliin, ja sitten nieltäväksi karvoineen kaikkineen, ja lopulta 
lupa olla vain hiljaa, ja möllöttää hänen sisällään. Hän minun 
sisälläni, ja antaa ajan tappaa kaiken epäilyn rakkaudestam-
me ympäriltämme, jolloin vain me kaksi olemme olemassa, 
eikä mitään muutu. Ei koskaan. Nyt eikä koskaan myöhem-
minkään. Siksi kaipaus. Joka alkoi jo ensikohtaamisesta. 
Syvä kaipaus sinun luoksesi. Sinun sisääsi. Sinun sanoihisi, 
maailmaasi ja kokemuksiisi. Omaan yksinäisyyteesi. Siihen 
kun nukuit vierelläni mökillämme ja vääntelehdit yöt pitkät. 
Mumisit jotain itseksesi, ja sitten taas kiedoit kätesi ympä-
rilleni, jatkaen uniasi minun itkiessä hiljaista suloisuuttasi, 
ja kaivatessani joka sekunti sen menettämisen jälkeen tämän 
hetken ainutkertaista tyyneyttä hiljaisuudessa tietäen hyvin, 
että se jäisi vain saavuttamattomaksi haaveeksi, mutta siltikin 
siksi langaksi, joka pitää meidät yhdessä vielä senkin jälkeen, 
kun menetämme toisemme ja erkanemme tästä maailmasta. 
Otan vielä kerran jäähyväisiksi löysän kullisi käteeni, suutelen 
sitä, hieron sitä. Se nousee paksuksi sykkiväksi tykiksi, ja minä 
menen sen sisään ja imen sen ja sinut itseeni...”

Tämä oli sitä mistä Pera ei koskaan olisi halunnut luopua. 
Nämä hullut ja improvisoidut tarinat ilmeet, hymyt ja kat-
seet. Elämän suola ja aina yhtä arvoitukselliset kannanotot: 
”kyllä minä tiedän mikä sinä olet”tyyliin. Hyväntahtoisesti ja 
uteliaasti. Juuri nämä muilta näkymättömät hetket jättivät Pe-
raan miellyttävät merkkinsä niin, että hän usein iltaisin ennen 
nukkumaanmenoa teki päivän parhaimmista hetkistä itselleen 
palapelin ja rakensi siitä itselleen unia varten valmiin kuva-
koosteen. Puuttuvat kohdat hän korvasi kuvittelemalla tyhjän 
täydeksi oman päänsä mukaan, miten milloinkin halusi. Se 
kumma kyllä tepsi. Ne siirtyivät melkein sellaisenaan hänen 
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itsensäkin ihmeeksi uniin, eikä hän siksi nähnyt muutamaa 
poikkeuksetta lukuun ottamatta – isän kuolemaa ja Berlii-
nissä kerran vuosi sitten eläkkeelle jäämisensä kunniaksi ka-
vereidensa kanssa viikonloppulomalla ollessaan joutumistaan 
kauhukseen todistamaan sitä, miten vastapäisen talon kahvila 
räjähti sillä samalla hetkellä ilmaan terroriiskussa, kun hän 
oli nostamassa oluttuopin kavereidensa kanssa onnistuneen 
matkan ja eläkkeelle pääsyn kunniaksi. 

Tuoppi särkyi hänen naamalleen repien siihen ikävästi 
paljon verta valuneet pintahaavat, kuin verisesti irvistävän 
Halloweennaamiolle. He säästyivät, vaikkakin henkiset vam-
mat olivat suuret, kun ihmisten suolenpätkiä, verisiä sormia 
ja palasia hajonneista ihmispääkalloista levisi heidän päälleen 
kuin kranaatinsirpaleet merkiksi siitä, että heidätkin oli kuole-
malla merkitty, jos ei nyt vielä tänään tullut noutaja, niin se oli 
ollut lähellä ja seuraavaksi ehkä saattoi olla se hetki elämässä, 
kun sattumanvarainen oikullisuus puuttui ihmisen itselleen 
luulottelemiin oikeuksiin päättää mitä hänen elämälleen kävi. 
Ja se jos mikä, oli loputtoman ihmistyperyyden huipennus.

Pera muistaa hämärästi sairaalaajat pää paketissa. Hän oli 
selvinnyt mutta pahasti haavoittunut.

Ei varmasti ollut pelkkää sattumaa, että Berliiniin sairaan-
hoitajakouluun kaksikymmentä vuotta aikaisemmin Peran 
sponsoroimana palannut Ormu hoiti häntä suomenkielen-
taitoisena. Ormu ei tunnistanut pää paketissa olevaa Peraa, 
mutta Pera tunnisti hänet ja alkoi kysellä Ormun elämästä 
Suomessa. Hän kertoi oikean tarinansa ja sen, miten Simo oli 
palkannut hänet ennen Peraa kiinnittääkseen Peran huomion 
Simoon, joka aikoi Peran vastuksesta huolimatta juuri sinä 
viimeisenä yhteisenä viikonloppuna, missä Ormu oli mukana, 
kosia Peraa, elämänsä suurinta kaipausta ja parhainta ystä-
väänsä, vaikka tiesi sen turhaksi. Kaiken tapahtuneen jälkeen 
Simo kaipasi Peraa Ormun sanojen mukaan, mutta ei voinut 
eikä halunnut nähdä tätä, saati sitten olla hänen kanssaan 
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missään tekemisissä. Siksi hän oli hiljaa, vaikka asuikin mel-
kein naapurissa Vallilassa. Siksi Simo oli murjottanut koko 
kotimatkan ja pistänyt suhteen poikki, Pera tajusi.

Pera muisteli, miten Keravan mökki oli alkanut tuntua 
ikävältä ja tunkkaiselta paikalta sen jälkeen, kun Simo oli la-
kannut käymästä siellä. Ennen molemmille niin tärkeä hen-
gähdyspaikka ränsistyi käyttämättömänä vuosien saatossa. 
Ensin muutenkin hutera ja jo rakentamisvaiheessa pulaaikaan 
Peran isän kaikista mahdollisista tarvikkeista villisti inspiroi-
ma katto romahti, ja sitten avoimelta taivaalta valunut sade 
homehdutti perusrakenteet niin, että taloröttelö piti purkaa 
naapurien vaatimuksesta häiritsemästä heidän maisemiaan 
alentamassa heidän talojensa ja tonttiensa arvoa vanhalla työ-
läiskaupunkialueella, jonka hinnat olivat lähteneet hurjaan 
nousuun Lahden oikoradan ja MäntsäläLahti moottoritien 
rakentamisen jälkeen.

Kotiin päästyään berliiniläisestä sairaalasta viikon päästä, 
hän alkoi viettää iltoja Simon ikkunan läheisyydessä nähdäk-
seen tästä edes vilauksen. Mutta turhaan Simoa ei näkynyt 
tutuissa ikkunoissa. Simo oli ehkä kuollut, hän ajatteli. Mutta 
muisti hämärästi saaneensa tältä joskus kortin vai oliko se va-
lemuisto, jonka hänen rauhaton sielunsa oli keksinyt rauhoit-
taakseen häntä? Pera kysyi hiljaa itseltään: olivatko onnelliset 
homorakastavaiset kaikki samanlaisia? Ja muisti Simon sano-
neen, että eivät tietenkään, sillä rakastavaiset, joiden suhde 
särkyi, olivat kaikki erilaisia. He asettivat itsensä sekä toisensa 
ainutlaatuisiin tunteellisiin kidutuksiin; heissä oli aluksi sekä 
kaveruutta että lopuksi tunteellisen henkilön katastrofia peri-
aatteellisesti onnettomassa rakkaudessaan, ihan kuten heissä-
kin. Voi miten hän sillä hetkellä tunsikaan kaipaavansa Simoa.

”Ajatella, ettei miehestä ole kuulunut pihahdustakaan näi-
nä vuosina, vaikka asumme melkein naapurissa”, hän mumisi 
harmikseen itsekseen. Jos Simo ei ollut vielä kuollut, ainakin 
Pera oli kuollut jo Simolle. Siitä hän oli varma, ja se juuri 
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häntä risoi eikä antanut rauhaa hänen ajatuksissaan.
Kerran hän törmäsi Simon taloa vastapäätä sijainneessa 

Kkaupassa erääseen vanhaan mieheen, jonka silmät ja tuok-
su tuntuivat hänestä jotenkin tutuilta. Mies katsoi vetistävin 
silmin Peraan päin ja käänsi katseensa sitten kiireesti pois. 
Juuri kun mies oli lähtemässä kaupasta, hän etsi vielä kerran 
katseellaan yhä häntä hämmentyneenä tutkailevan ja tuijot-
tavan Peran. 

Silloin Pera oli näkevinään miehen hiljaa itkevän ja tärise-
vän samalla tavalla kuin Simo kun hän sai kohtauksen. Hän 
ei ollut varma, oliko se Simo, mutta enää sen jälkeen hän ei 
miestä nähnyt missään eikä koskaan. Pera tiesi, että oli ehkä 
nähnyt aaveen menneisyydestä tai jotain sinnepäin – ehkä 
syyllisyydestään, niin hän luuli juuri siinä kohdassa elämäs-
sään, kun se lopullisesti meni sijoiltaan ja se jyrkkä alamäki 
alkoi, mihin ei ollut pääosanesittäjällä itsellään juurikaan mi-
tään nokankoputtamista. 

Hän ajatteli, ja tuli siihen johtopäätökseen, että omatunto 
oli herännyt vuosien horroksesta muistuttamaan häntä jos-
tain, minkä hän oli jättänyt taakseen luullen, ettei sitä enää 
koskaan näkisi. Se oli tietysti oikeassa. Kyseessä oli se tuleva 
viikonloppu, joka muutti kaiken hänen elämässään.

Hän oli ollut raukkamainen sekä itseään että erityisesti 
Simoa kohtaan, kun ei tunnustanut tunteidensa olevan jo-
tain muutakin kuin vain mukavaa yhdessäoloa mökillä seksi-
hurjastelujen merkeissä, että hän kaipasi siinä missä Simokin 
vaikeissa tilanteissa hyvän ystävän olkapäätä, mihin nojata, 
kun polvissa alkoi heikottaa vanhuuden kynnyksellä. Tai että 
hän oli valmiina ensimmäisen mustasukkaisuusdraaman jäl-
jiltä hylkäämään ainoan itselleen rakkaan ihmisen, jolla oli 
vastaavanlaiset myönteiset tunteet häntä kohtaan. Mutta enää 
oli myöhäistä katua. 

Hänen olisi pitänyt puhua näistä muistoista jo vuosia 
sitten. Ei vain saanut sitä aikaiseksi. Ehkä hän odotti, että 
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tarina saisi jonkinlaisen päätöksen? Ehkä hän oli varma, että 
sellainen tulisi enemmin tai myöhemmin? Ja tänä iltana se 
hetki oli lopulta tullut. Hän muisti, miten Ormo oli kutsunut 
heitä kolmea (hän+me kaksi) Anton RimbaudPaul Verlainet-
riangelidraamaksi, ja siksi hän vastasi kuin tuuleen huutaen 
kadottamalleen Simolle sinne jonnekin muiden samanlaisten 
yksinäisten seuraksi Paul Verleinen runon, jonka Verlaine oli 
kirjoittanut nuoruudenrakastetulleen Rimbaudille:

”Näin unessani  kuin rantahiekka myllertävän myrskyn  
ratsumiehen tiimalaseineen ja miekkoineen. Hän oli kuin 
saksalaisesta balladista. Ori häntä kiidätti halki kaupungin ja 
peltojen, joen rannalta vuoristoon ja metsistä alhoihin. Ori 
oli liekinpunainen, eebenmusta ja suitseton. Hop! hop! rat-
supiiskaa ei ollut; ori koristen kiisi. Iäti! Iäti! Suurisulkainen 
kynä silmien tuiketta varjosti; kuin sumussa olisi välähtänyt ja 
sammunut aseen sinisalama. Ratsumiehen takki kahisi tuules-
sa kuin merikotkan siivet lumimyrskyssä, ja takin alta pilkisti 
hämyinen, norsunluinen selkä. Mustassa yössä kiiri kimakka 
huuto ja hohti hammasrivi.”  

Hän tiesi, ettei koskaan saisi vastausta siitä huolimatta, että 
Simo saattaisikin kohdata hänet ja vielä onnistuisi muista-
maan tai tunnistamaan hänet yli kahdenkymmenen vuoden 
jälkeen. Se portti oli heidän takanaan sulkeutunut jo iäisiksi 
ajoiksi eikä sinne ollut paluuta, ei edes unien kautta. Pera 
joutui elämään koko lopun jäljellä olevan lyhyen ikänsä tämä 
ikävän ja kaipaavaa sydäntä raastavan tiedon kanssa. Silti hän 
ei voinut ajalle, itselleen ja syyllisyyden tunteelleen mitään. 
Hän tunsi, miten kaipasi noihin aikoihin ja tuota ihmistä, 
vaikkei koskaan ollut sanonut ääneen sitä edes itselleen, saati 
Simolle. Ja mitä sillä nyt enää oli väliä, Pera ei enää saanut ja 
voinut olla hänen lähellään. Niinpä hän teki sen ainoan asian, 
jonka hän tunsi ja tiesi johtavan johonkin. 

Parempi jokin kuin ei mikään. Hän pani monen vuoden 
jälkeen koodinettiin ilmoituksen nimimerkillä ”TAAS BAA-
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NALLA KIIMAKALLET HOI!” ja jäi odottamaan vastauk-
sia, ehkä Simo olisi linjoilla ja vastaisi tai Ormu. Ehkä eivät. 
Sitä ei voinut tietää. Saattoi olla, että tällä kertaa onnistaisi? 
Tai sitten ei. Oli vain elettävä sen tiedon kanssa, ettei mikään 
ollut varmaa muuta, kuin se että nyt häntä oli alkanut himot-
tamaan kahdenkymmenen vuoden jälkeen miestenvälinen 
fyysinen kontakti ja seksi ja vieläpä ilman Viagraa:

”Olen reilusti 60+ kiimainen mies ja uudelleen kiinnostu-
nut miestenvälisestä seksistä parinkymmenen vuoden jälkeen. 
Aikoinaan olin kova panomies ja minulla seisoi jylhästi aina. 
Niin nytkin ja ilman Viagraa. Etsin vapaamielistä miehekästä 
kumppania, jonka kanssa voisin jakaa persettäni ja suutani. 
Ihan tavallinen naiminen kiinnostaa. Etsin hieman itseäni 
nuorempia panokumppaneita, jotka jaksavat rynkyttää pit-
kään. Minä ihailen miehissä kaljuja, sänkinaamoja, karvaisia 
rintoja, tatuointeja ja suonikkaita kyrpiä. Nuorukaisissa taas 
laihuutta, isokullisuutta ja sitä että kulli seisoo koko ajan ja 
jaksaa leikkiä kanssani, milloin suussa, milloin pepussa. Mi-
nulle seksi on miehekäs reipas toimenpide, jonka lopputulos 
on kiihottava kunnon erektio ja valtava siemensyöksy. Mitä 
spermaisempi sitä parempi. Roiskitaan ja pannaan spermat 
lentämään toivoo nimimerkki SEKSIPAPPA.”

Hän ei halunnut ymmärtää, ettei pysyväisyys ole mikään 
olotila. Se oli onnellisuuden harhakuva. Ainoa mikä pitää ku-
tinsa, ettei mennyttä saa takaisin, tämä päivä on epävarma ja 
huomista ei toden näköisesti ole. Ja he sattuman valitsemat, 
mukana tässä kaikessa vain hetken sattumalta, jostain oikusta 
olevat sivustakatsojat vanhenivat, väsyivät, unohtivat ja kuoli-
vat. Se oli ihmisten kierto maailmassa, mihin heistä ei jäänyt 
juuri mitään jälkiä. Se oli myös hänen elämänsä ja kadoksiin 
vaipuvien muistojen surkea kohtalo. Se oli Peran ja Simon 
tarina, jota kukaan ei enää muista.

Silti Pera ei vieläkään, yli kahdenkymmenen vuoden jäl-
keen, saanut mielestään Simoa ja Ormua, vaan kaipasi hei-
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tä enemmän kuin mitään koskaan aiemmassa elämässään. 
Tyhjyys ei helpottanut häntä tuntemasta viiltävää kipua rin-
nasta, aina kun hän ajatteli jompaakumpaa tai kumpaakin 
yhdessä, mitä hän teki, jos ei nyt joka päivä, niin ainakin 
joka toinen päivä, ja aina yhtä surumielisenä itseään kaikesta 
tapahtumista syyttäen. Siksi hän oli ymmärtääkseen parem-
min mistä tässä kaipauksessa oli kysymys, lukenut Ormun 
kertomuksen innostamana lisää Goetheä, jolla kaikkeen 
luonnon moninaisuuteen kätkeytyvä ykseys ilmaisi itsensä 
magneettisessa virtauksessa, jonka ihminen tunsi vaalihei-
molaisuutena. Goethen teoksen ensimmäinen ranskannos sai 
nimekseen Les Sympathies. Maailmankirjallisuus sai Goet-
hen Vaaliheimolaisten aatteista ilmauksen sielujen sympatia 
ja sielunveljeys, vaikka Rousseau oli jo ennättänyt kuuluisassa 
Heloiseromaanissaan kuvata tällaisten, hänen, Simon ja Or-
mun samanlaisten sielujen sukulaisuuden vastustamatonta ja 
vallankumouksellista voimaa, jolla parhaat kaverit uhmasivat 
yhteiskuntaluokkiensa kahleita ja totuttuja sovinnaisuuksia, 
ihan kuten Vaaliheimolaisissa. 

Tätä hän kaipasi. Kaipauksen kaipausta. Ja sitä kun he vain 
olivat samassa huoneessa eikä kestänyt kauan, ennen kuin he 
seisoivat tai istuivat vieretysten. Mahassa tuntui outoa jän-
nitystä, oikein kunnolla kihelmöi. Kämmenet hikoilivat ja 
naamalle nousi puna. Silloin ei siinä ollutkaan kahta ihmistä, 
vaan yksi ainoa täydellisen mielihyvän tilassa, tyytyväisenä it-
seensä ja maailmaan vailla huolta huomisesta, kun oli löytänyt 
vierelleen sielunveljen, kumppanin, joka rakasti ja ymmärsi 
ilman puhettakin toista 110 prosenttisesti; kadonneen mielen 
kaksi toisensa jälleen löytänyttä puolta rakastumassa yhteiseen 
itseensä, tulevaisuuteen yhdessä. 

Olisipa voinut pidättää toista huoneiston viimeisessä sopes-
sa: toinen olisi vähitellen liikkunut hänen luoksensa. Elämä 
oli silloin heille suuri ja jännittävä arvoitus, jonka selityksen 
he keksivät vain yhdessä hengittäen samaa ilmaa yhdessä. 
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Mutta mitään ei oltu tarkoitettu lopulliseksi eikä pysyväksi. Ei 
tätäkään eivätkä he sitä silloin tienneet, ja jos olisivat tienneet, 
eivät olisi uskoneet. Ja siksi eivät tehneet mitään, kun vaaran 
merkit eräänä tulevana viikonloppuna ilmaantuivat taivaalle. 
Paratisiin ui käärme ja sen nimi oli Ormu eli toiselta nimel-
tään ajan kuluminen, tottumus, tapa.

Hän muisti lopulta, miten Simon kertomuksen hajusta ja 
siitä Esplanadin tuntemattomasta ja tajunnut olleensa se itse. 
Simo oli näin yrittänyt kehottaa häntä vapauttamaan itsensä 
itselleen, keräämään ja pelastamaan aika, joka häneltä oli tä-
hän asti joko viety, varastettu tai mennyt menojaan:

”Monet hetket riistetään meiltä, jotkin viedään käsistäm-
me, jotkin valuvat hukkaan. Typerintä on kuitenkin menetys, 
joka johtuu huolimattomuudestamme. Edelleen, jos tahdot 
olla tarkkaavainen, huomaat että suuri osa elämästämme li-
vahtaa pahanteossa, suurin osa ollessamme tekemättä mitään, 
mutta koko elämämme tehdessämme jotakin muuta kuin 
pitäisi. Voitko osoittaa minulle ketään, joka antaisi jotakin 
arvoa ajalle, joka arvostaisi kutakin päivää, joka ymmärtäisi 
kuolevansa päivittäin? Sillä erehdymme siinä, että näemme 
kuoleman kaukana edessämme: suurin osa siitä on jo mennyt; 
kaikkea takanamme olevaa aikaa pitää kuolema hallussaan. 
Hyödynnä kaikki hetkesi; sen seurauksena tulet vähemmän 
riippuvaiseksi huomisesta, jos otat tämän päivän haltuusi. 
Kun haltuunottoa lykätään, elämä kiitää ohi. Kaikki muu, 
Pera, kuuluu toisille  vain aika on omaamme; luonto on anta-
nut haltuumme tämän yhden ainoan ohikiitävän ja liukkaan 
hetken, jonka meiltä karkottaa jokainen, joka tahtoo. Niin 
suuri on meidän tavallisten kuolevaisten typeryys, että saadak-
semme aivan mitättömiä, arvottomia ja varmasti korvattavissa 
olevia asioita, me myönnämme jäävämme niistä velkaa, mutta 
kukaan, joka on saanut aikaa, ei katso olevansa mitään velkaa, 
vaikka se kuitenkin on ainoa asia, jota kiitollinenkaan ei voi 
maksaa takaisin.”
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Oikeiden, piilossa 
olevien homojen 

mielestä
Kukaan ei enää halua kuulla puhuttavankaan tai ymmärtää 
homouden syvintä olemusta – paitsi homomiehet itse, ja pa-
rempi niin, koska suuri osa homojen näkyvistä nokkamiehistä 
oli mukana heteroiden kanssa samassa veneessä, mielistellen 
heitä yrittäessään tehdä homoudesta heteroille hovikelpois-
ta, asiallista, säännöllistä, hyväksyttävää, ja siloposkista ko-
mediaa, ansaitakseen itselleen hyväksytyn paikkansa omien 
perheidensä silmissä, sekä yhteiskunnallisessa kilvoittelu  ja 
jyrinäkoneistossa, mihin he ehdoin tahdoin olivat takertuneet 
luulleen sen olevan oikeaa ja kaikille homoille sopivaa, ja hei-
dän tavoittelemaansa elämää ymmärtämättä, etteivät kaikki 
homot ole julkisuutta yliihailevia, ja siitä eläviä parturikam-
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paajia, asiakaspalvelusta kiinnostuneita pankkineitejä, kau-
pankassoja, pienimunaisia bodareita, myyjiä, tai poliitikoiksi 
ja virkamiehiksi mieleviä ärsyttäviä epämääräisiä egosentrik-
koja, vaan että useat meistä ovat yhä edelleenkin kaapissa lu-
kossa piilottaen seksuaalisuutensa, jotka sinnittelivät vaikeissa 
olosuhteissa läpi moniongelmaisuuden heterokulissien tuolla 
puolen. Ja ovat valmiit vetämään turpaan heti kättelyssä, kun 
joku vihjaakin heidän akkamaisuutensa tai mahdolliseen ho-
mouteen, olkoot se naamioitu bihenkisyydeksi. Juuri nämä 
homomarkkinat täysin vallanneet eriasteiset henkisesti ja 
fyysisesti veltot, akkamaiset pikkuporvariällötykset typerine 
homogettojuttuineen, olivat oikeiden, piilossa olevien homo-
jen mielestä maailman suurimpia tylsimyksiä, kuin myös aina 
joka paikassa rasitukseen saakka homojen kintereillä kulkevia 
lässyttävät heteropaapojamieliharmit.
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Siinä se oli
”Heidän välillään vallitsi hienostunut, täydellinen sopusointu. He 
olivat kuin veljekset, kuin kaksoset, sopusointuun liittyi jo hiukan 
välinpitämättömyyttä, sillä luonto oli järjestänyt tuon suhteen, eikä 
heillä ollut siihen mitään lisättävää, heidän suhteensa oli osittain 
myös rakkaussuhde, vaikka he olisivat olleet hyvinkin kaukana toi-
sistaan, heidän välillään tuntui olevan yhdysside, erilläänkin he näkö-
jään kuuluivat yhteen, toinen tuntui aina ottavan toisen huomioon.”

- Peter Nadas Muistelmien kirja I

Kaikkea sitä voi tapahtua ja sitten ei tapahdu, kuten Arin 
elämässä oli tapana käydä, ja tässä tapauksessa tässä järjestyk-
sessä  siis ei käydä, tai ainakin polkea paikoillaan tyhjäkäyntiä, 
kunnes hän tajusi miksi. Eräänä syyskuun päivänä se sitten 
tapahtui. Hän muuttui vakavasta ja sisäisesti jännittyneestä 
lapsesta epäileväksi ja etsiväksi nuorukaiseksi, hän muisteli. 
Eräänä kylmänä, pilvisenä ja sateisena päivänä hän alkoi aja-
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tella asioista toisella tapaa kuin hänen ympäristönsä, jota hän 
alkanut jo karsastaa ja vihata salaa mielessään. 

Kivi oli kivi edelleenkin hänen sanastossaan, mutta sen 
merkitys ei ollut hänelle enää pelkästään järjenmukainen, 
vaan myös niin halutessaan, mahdollisuus epämääräisen häily-
vänä askeleena kohti järjestyksen ja mielen tyyneyden sekoit-
tavia intohimojen myrskyjä, joiden suloisessa sekasorrossa hän 
sai vahvistuksen omille haluilleen ja intohimoilleen: hän tunsi 
niiden kuuluvan hänen kanssaan samaan maailmaan olemuk-
siltaan haluavina, pyrkivinä ja fyysisinä olentoina eikä minään 
”ylimaallisena tajunnan voittoina  höpötyksinä ruumiista” hä-
nen tavoitellessaan eteenpäin juoksevassa tarinassaan ”kiellet-
tynä hedelmänä” nykyisyyden ihanuuden houkutusta.

Nykyisyyden ihanuuden houkutus oli hänelle omien ai-
vojen käytön sallivaa menneen kieltämistä ja kaikenlaisten 
pakkopaitojen täydellistä unohtamista. Mitä enemmän hän 
väheksyi tekojensa tarkoituksenmukaisuutta, sitä enemmän 
hän piti niitä vapaan tahtonsa ilmauksena syntyneinä sattu-
manvaraisina ja omien äkkinäisten päähänpistojensa impro-
visoimina tuloksena. Näin ajatellessaan hänestä tunti, miten 
hänestä tuli oman elämänsä herra; syvällinen, tarkkanäköinen 
ja laaja alainen kaikkeen mitä hän teki, näki ja suunnitteli 
elämässään, kuten sekä oman henkilökohtaisen vapautensa 
ymmärtäminen, mikä oli hänelle päihdyttävä kokemus, että 
uuden ajan sekä sen kasvojen kohtaaminen hänessä itsessään 
uutena olentona ja ajatuksina. 

Hänelle oli kuitenkin alusta saakka selvää, että kaikesta sii-
tä kirkkaudesta huolimatta, jota hän uusien oivallusten maail-
massa koki, sanojen kanssa hän ei päässyt, eikä tulisi koskaan 
pääsemään, samaan sopusointuun kuin mitä ajatustensa ja 
haaveidensa kanssa. Hän muisti hyvin vielä tuon päivän. Siitä 
oli tänään hänen kuolinpäivänään kulunut jo pitkä tovi. Hän 
oli istunut vanhempiensa kanssa sunnuntaipäivällisellä. Suo-
malaiskansalliseen tapaan ihmiset olivat vaitonaisia ja keske-
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nään kommunikoidessaan kohteliaan kunnioittavia varsinkin 
sunnuntaisin. 

Sitten hän ei enää muista mitään. Väliin jäi vain epäselviä 
tilanteita. Huutoa, Syyttelyä. Vihaisia mulkauksia ja ovien 
pamahtelua. Mitä silloin oikein tapahtui ja miksi, hän kysyi 
itseltään vuosien päästä. Hän halusi muistaa edes jotain, sillä 
pienetkin seikat auttoivat, ne olivat usein ratkaisevan tärkeitä. 
Jokin haju tai ääni. Mutta hän ei muistanut mitään. Tai ei 
halunnut muistaa, kunnes nyt. Nyt hän ei halunnutkaan mi-
tään niin kovasti kuin saada silmiensä verkkokalvolle jonkun 
sellaisen vihjeen, josta hän olisi voinut lähteä keritsemään auki 
tätä arvoituksen lankakerää, jonka hän oli hukannut johonkin 
teille tietämättömille.

Sitten hän muisti kaiken sen inhottavan ja epämiellyttä-
vän, jonka oli halunnut unohtaa, ja oli siksi sen pyyhkinyt 
muistoistaan pois. Ensimmäiset inhonilmeet vanhempiensa 
naamoilla. Ensimmäiset eripuran aiheet. Ja ne häntä tarkkaan 
tutkineet ilkeämieliset isän ja äidin vanhat opiskelijatoverit. 

Miten kaikki mitä he päästivät rumista suistaan, olikaan 
kuulostanut silloin tuomiolta ja viimeiseltä varoitukselta hä-
nen korvissaan. Miten lopulliselta ja ehdottomalta. Miten 
typerältä ja elämälle vieraalta. 

Ja miten hän oli sitten kesken kaiken hyvien tapojen vas-
taisesti puuttunut aikuisten puheisiin naama punaisena hauk-
kuen heidät alimpaan helvettiin tyhmine ja vastenmielisine 
mielipiteineen, jotka hänen mielestään kuuluivat kuolleille ei 
eläville: kyllä! Juuri niin hän oli sanonut ennen kuin isä oli ot-
tanut häntä korvista kiinni ja ravistellut kunnolla ennen kuin 
oli raahannut kivusta ja kiukusta ulvovan poikansa omaan 
huoneeseensa. Ja läimäyttänyt sen jälkeen hänen perässään 
oven kovaäänisesti kiinni merkiksi aikuisuuden yksinäisyyden 
ja vihan aikakauden alkamisesta hänen elämässään.

Riita oli lähtenyt liikkeelle jostain vähäpätöisestä asiasta, 
mutta riistäytynyt yhtäkkiä käsistä aiheuttaen ensimmäistä 
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kertaa Arin elämässä peruuttamattoman välirikon hänen ja 
hänen vanhempieni välille. Tästä lähin he eivät luottaneet 
Ariin enää täydellisesti. En enää hän ei ollut se helposti hy-
myllä ohjailtava isän pikkupoika, jolle äidin torumiset ja uu-
nituore pulla maitolasin kera koulun jälkeen keittiön pöydän 
ääressä jakkaralta nautittuna olivat maailman tavoitelluin asia. 

Arista oli riidan aikana kuoriutunut uhmakas ja itsepäinen 
nuorukainen, jota ei kiinnostanut enää kuulla samoja juttuja 
vuodesta toiseen, ja istua toimettomana iltakaudet, kun muut 
nuoret kulkivat kylillä mopojensa kanssa ja viikonloppuisin 
tansseissa. 

Tuo pieni muisto kävi hänen mielessään kuin välähdys, 
kun hän oli tarkoitus muuttaa elämänsä suuntaa juuri siinä 
kurvissa, johon hän oli matkalla kovaa vauhtia elämänsä yh-
tenä tavallisena päivänä, juuri kun hän oli täyttänyt 27 vuot-
ta ja tajunnut elämänsä olevan ohitse sellaisena haaveiden ja 
toiveiden tyhjänä joutomaana, jonka hän oli sen aikaisemmin 
oppinut tuntemaan polkiessaan paikallaan vanhemmiltaan 
perimänsä maatilamatkailun isäntänä vailla omaa elämää, sitä 
elämää, minkä hän halusi elää mutta ei voinut elää, koska se 
olisi ollut sitä elämää, mitä hänen ympäristönsä ei suvainnut 
eikä se olisi ollut hyväksi hänen asemalleen omassa yhteisös-
sään ja työssään. Siksi hän etsi tapoja nähdä itsensä ja asioi-
ta toisenlaisesta näkökulmasta selviytyäkseen tästä kaikesta, 
mutta säilyttääkseen ennen kaikkea kasvonsa muiden silmissä.

Elämä oli tarjonnut hänelle pintapuolisesti niin vähän, et-
tei hän viitsinyt edes siitä sen kummemmin puhua, mutta si-
täkin enemmän sisällä piilossa ja hiljaa. Mutta ei hän siitäkään 
viitsinyt sen kummempia mölyjä pitää. Hänet oli kasvatettu 
tyytyväiseksi siihen, mitä oli tarjolla ja kuuliaiseksi sille kai-
kelle perhekeskeisille perinteille, minkä ympärillä oli ollut jo 
useiden vuoden ja parinkymmenen sukupolven verran. 

Kaikki muu oli turhaa. Töitä tehtiin omassa yrityksessä 
ympäri vuoden kuutena päivänä viikossa. Vain sunnuntait 
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oli omistettu itselle paitsi kesäisin, jolloin koko tila toimi 
24/7linjalla osin tilalle kesällä töihin tulevien kaupungissa 
asuvien sukulaisten avulla. Oma elämä omine vaatimuksineen 
ja erikoisuuksineen oli hänen mielestään yliarvostettua. Ro-
mantisoitua ja sen korostaminen arvona sinänsä lohdutuksen 
sanoja niille, joilla ei ollut mitään, ja siksi elivät elämänsä 
yksin tyhjyydessä vailla muiden mielenkiintoa itseensä.

Ari oli maalaispoika, joka oli elänyt onnellisen ja turvalli-
sen lapsuuden etelän hyvinvoivassa maalaisympäristössä vain 
vähän yli sata kilometriä Helsingistä itään. Hän oli oppinut 
sekä järkeväksi että tunteelliseksi, joka osasi kysyä kiperiäkin 
asioita, kuten miksi kaikki on kuin on? 

Hän tajusi jo varhain, että ehkä kysymys saattoi ainakin 
osittain olla väärin asetettu. Entä jos asiat eivät olleet niin 
mustavalkoisia kuin aluksi vaikutti? Rehellisyys ei aina edistä-
nyt ihmissuhteita, saati hyvää tai totuutta itseään, vaan tuotti 
päinvastoin eitahdotun tuloksen.

Ari asui kotona, vaikka kävi arkisin päivittäin yli sadan ki-
lometrin päässä Helsingissä. Naapurissa asui hänen paras lap-
suudenystävänsä Kalleserkku, joka oli yhtä vanha, eleli yksin 
kuten Ari ja veti myös vanhemmiltaan perimäänsä maatila-
matkailuyritystä, pienempää tosin, sillä Kalle oli erikoistunut 
itse muotiin tulleiden ja hyvän voiton takaavien pensasmusti-
koiden viljelyyn käytyään heti lukion jälkeen puutarhaopiston 
marjalinjan ennen armeijaan menoa. 

Ari ja Kalle olivat erottamattomat lapsina ja nuorina kou-
lussa sekä vapaaajalla. Asuivathan he melkein näköetäisyyden 
päästä toisistaan rauhallisessa maalaisympäristössä, missä hei-
dän vanhempansa ja isovanhemmat sekä heidän vanhemmat 
ja isovanhempansa, olivat asuneet vuosisatoja aina jostain 
1600luvun lopulta lähtien kun näitä seutuja alettiin asuttaa 
viljelijöillä. Lapsena he olivat rakentaneet metsään yhteisen 
piilopaikan ja siksi heitä oli alettu kutsua heidän perheidensä 
keskuudessa ”metsäveljiksi”. 
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Lukion jälkeen Ari ja Kalle etääntyivät hieman toisistaan, 
vaikka pitivät yhä yhtä entiseen malliin. Poikien kiinnostuk-
sen kohteet veivät heitä erilleen toisistaan. Mutta he alkoivat 
pitää yhteyttä sähköpostitse lähes joka päivä. Tämä tapahtui 
joskus 2000luvun lopulla sen jälkeen, kun Ari oli valmistunut 
yliopistosta suoraan kortistoon kansanrunouden valmiina tut-
kijana, jolle kenellekään ei tuntunut löytyvän käyttöä. 

Hänen aineyhdistelmänsä oli vielä silloin putkitutkinnon 
maassa varsin epämuodikas ja opiskelutovereidensa silmissä 
halveksittavan epäkäytännöllinen ja aiheutti paljon kummas-
telua; pääaineen lisäksi hän oli opiskellut italian kieltä, ja mikä 
älynväläys: kasvitiedettä sekä huonekalusuunnittelua. Fiksu 
ja ennakkoluuloton opinnonohjaaja oli ollut kuitenkin sitä 
mieltä, että hän pani rahaa pankkiin tulevaisuutta varten var-
sinkin, jos hän oli perustamassa omaa yritystään, kuten hän 
oli opolle kertonut vaikkei ollut sitä tarkoittanut. 

Hän vain oli yksinkertaisesti niin utelias kaiken uuden suh-
teen, varsinkin kun pääsi vuodeksi vaihtoon huonekalusuun-
nittelun linjalle Milanon yliopiston taideteollisen tiedekun-
nan linjalle ja pääsi hetkeksi pois Suomesta maahan, joka eli 
ja hengitti täysillä yhtä aikaa sekä vanhaa ja kunnioitettavan 
arvokasta kulttuuriilmastoa, että uutta ja rohkeaa nykypäivän 
henkeä 1400luvun rohkean ja ihmistä kokeilemaan kannus-
tavan renessanssin hengessä. 

Milano olikin Arin elämän tärkein tapahtuma. Hän kir-
joitti pitkiä sähköposteja kotiin Kallelle kaupungin ihmeelli-
syyksistä ja kaikesta kokemastaan yhtä ihmeellisistä asioista, 
kuten ihmisten avoimuus, seurankipeys ja eroottinen mie-
lenlaatu. Kalle odotti näitä viestejä joka ilta ja vastaili aina 
kysellen lisää Arilta. 

Vuosi kului nopeasti ja Ari oli hullaantunut kaupungin 
henkeen ja ihmisiin. Kaikkialla hänen ympärillään tuntui ta-
pahtuvan koko ajan merkityksellisiä asioita ja Ari huomasi 
oppineensa yllättävän nopeasti ja hyvin sekä kielen että tu-
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lemaan niin hyvin toimeen italialaisten kanssa, että paluu 
takaisin Suomeen Pertunmaalle, EteläSavossa lähellä Lahtea 
sijaitsevaan vähän yli tuhannen asukkaan Pertunmaahan, 
Mansikkamäelle vanhempiensa maatilamatkailuyritykseen 
oli hänelle kuin tervanjuontia siitä huolimatta, että Kalle oli 
seillä häntä odottamassa muistuttaen Aria tulevasta kesästä, 
kiireistä maatiloilla ja siitä mitä kaikkea he voisivat yhdessä 
tehdä pitkästä aikaa metsissä ja järvessä.

Mansikkamäki oli alueen keskus ja Hartolantien varressa 
sijainnut pieni kylä, joka sijaitsi Pertunmaan kirkonkylältä 
noin 15 km Hartolan suuntaan. Ari oli tehnyt lopputyönsä 
Milanoon kylän maatilamatkailusta. Kylä oli kaunis vanhaan 
topeliaaniseen ”mäennyppylä, kiermurteleva tie”tyyliin levä-
ten avarien ja kumpuilevien peltomaisemien keskellä. Vesis-
töistä Pielivesi pisti juuri luonnonkauniiseen Mansikkamäen 
Vedenpäähän, missä Arin ja Kallen vanhempien maatilamat-
kailuyritykset sekä Kallen enon kuuluisa lihanjalostamo si-
jaitsivat. 

Koko pieni nykyaikaisen maatalouden mallikylä oli 
kunnostautunut Arin perheen tavoin maatilamatkailussa. 
Mansikkamäessä sijaitsivat mm. Arin ja Kallen vanhempien 
maatilamatkailutila ja Arin isän itse omin käsin rakentamat 
hirsiset lomamökit. Mansikkamäessä toimi myös Arin enon 
omistama savumetvurstiin erikoistunut lihansavustamo, joka 
vei erikoismakkaroitaan suoraan Milanoon vaativien herkku-
suiden markkinoille kovaan hintaan. Siitä Arin idea alun perin 
miksi hän lähti kaupunkiin vaihtoon eikä muualle. Tarjolla 
olisi ollut vaihtopaikka eksoottisimmissakin paikoissa, kuten 
Malesian Kuala Lumpurissa, Chilen Santiagossa tai Orego-
nissa Yhdysvalloissa.

Italia oli hyvä paikka Arille muistakin syistä opiksi tule-
vaa elämäänsä varten. Italialainen eli täysillä eikä antanut ah-
distavan totuuden tai kurittavien sääntöjen liikoja kuristaa, 
silloin kun kyseessä oli tämä hetki ja sen mukanaan tuomat 
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houkutukset. Ari puolusti tragedioiden tarpeellisuutta, ja sii-
nä hetkessä erityisesti puhdistavaa ja avartavaa katharsisko-
kemusta, jättää taakseen kokemus, josta ei pidä eikä halua 
sen toistuvan ainakaan sellaisenaan yllätyksenä ja järkytyksenä 
enää koskaan. 

Ari ei uskonut ihmisen voivan muuttua. Luonteella Ari 
tarkoitti ihmisen eettistä perusasennetta, ei niinkään erityisiä 
luonteenpiirteitä. Arin mielestä muiden ei pitänyt pyrkiä tois-
ten luonteen perinpohjaiseen muokkaamiseen. Kun luonne 
kerran oli muodostunut – vaikkapa väärien valintojen vuoksi 
– sitä ei enää voinut Arin mielestä kovinkaan paljon tai rat-
kaisevasti muuttaa. Mutta juuri tuon vuoksi olikin huomi-
onarvoista, miten viisaasti Ari näki sen, ettei antanut periksi 
vaikkei voinut tapahtumille mitään vaikutuksen ihmismie-
leen; ihminen oppi vasta pakon edessä.

Kun Ari palasi kotitilalleen kesällä lukukauden päätteeksi 
Milanosta taskussaan maisterin paperit, vanhemmat olivat 
täyttäneet jo aiemmin saman vuoden alussa molemmat eläk-
keelle pääsyyn vaadittavat mittarilukemat ja alkoivat suunni-
tella eläkkeelle vetäytymistä samaan aikaan, kun Arin parhaan 
ystävän Kallenkin vanhemmat, joiden äidit olivat keskenään 
siskoksia. Arin vanhemmat olivat rakentaneet kaikessa hiljai-
suudessa lähellä omistamaansa tiheään kuusimetsään itselleen 
hirsistä oman piilopaikkansa, kun sitten sen aika tulisi, että he 
saisivat olla kahdestaan. 

Ari oli perheen ainoa poika. Hänet oli kasvatettu ilman 
epäilyjäkään siitä, ettei hän jatkaisi maatilan jatkajaksi, vaikka 
hänestä näki, ettei hän itse olisi pitänyt sitä ykkösvaihtoehto-
na tulevaisuuden suunnitelmissaan. Ari oli kiltti ja sopeutu-
vainen poika, joka ei halunnut järkyttää vanhempiaan, saati 
sitten aiheuttaa heille surua kieltäytymällä hänelle koko iän 
valmisteltuun tehtävään jatkaa tilaa. 

Isä ja äiti olivat aavistanet tämän ja luvanneet hoitaa edel-
leenkin arkirutiineja tilalla, äiti keittiössä ja puutarhassa, isä 
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talonmiehenä hoitamassa tilan kuudentoista mökin teknistä 
huoltoa, saunaa sekä veneitä sekä läheisessä saaressa sijainnut-
ta maatilan omaa pientä erikoisuutta: kivikautista luolastoa ja 
maanalaista lähdettä.

Ari oli lähtiessään Milanoon elänyt siihen asti vanhem-
piensa kanssa suojatussa maaseutuympäristössä, missä kaik-
ki oli sitä miltä se näytti, yhdessä parhaan ystävänsä Kallen 
kanssa kaikki nuorten poikien elämän ilot ja surut keskenään 
jakaen. Milanossa hän oppi katsomaan eri lailla maailmaa 
muiden silmin ja uuden tavan suhtautua toisiin. 

Aiemmin kun hän oli luullut, että hänen keskustelukump-
paninsa ajatteli häntä, oli hänen keskustelukumppaninsa sen 
sijaan 78%:n todennäköisyydellä syventynyt pohtimaan ai-
noastaan omaa erinomaisuuttaan – tai vajavaisuuttaan; Ari 
huomasi miten tällainen ihminen tulkitsi keskustelukump-
paninsa tunteita ja ajatuksia käyttäen omia kokemuksiaan. 

Ari käytti tästä kommunikaatioilmiöstä käsitettä ”Siinä se 
oli”, kun ihminen oletti itsekeskeisyyttään myös keskustelu-
kumppaninsa kokevan asiat samalla tavalla kuin hän itse, vaik-
ka asia ei ollut näin, sillä ihmiset eivät ole ainoastaan taipuvai-
sia unohtamaan heille tehdyt hyvät työt tai heitä kohdanneet 
loukkaukset: vieläpä vihasivat he niitä, joille he olivat kiitolli-
suuden velkaa, ja lakkasivat vihaamasta niitä, jotka olivat heitä 
kohdelleet kaltoin; hyvän palkitseminen ja pahan kostaminen 
tuntui heistä rasitukselta, johon heidän oli vaikea alistua.

Näin hän ymmärsi, ettei joka asiaa pidä säikähtää tai aja-
tella pahimman kaavan mukaan ”Siinä se oli”ajattelun tapaan, 
sillä ihmiset eivät ajatelleet niin kuin hänestä saattoi tuntua, 
hänen itseään, vaan omaa itseään. Olimme Arin mielestä silti 
merkittävästi eläinten yläpuolella juuri siksi, että keskuste-
limme keskenämme ja pystyimme ilmaisemaan ajatuksiamme 
puhumalla, vaikka puhuminen ja muisteleminen eivät kuulu-
neet suomalaiseen kulttuurin ainakaan niin oleellisesti kuin 
Italiaan. Suomessa puhuttiin ja muisteltiin hiljaa ja yksin ihan 
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kuten Arinkin ympäristössä. 
Ari ei enää käynyt Helsingissä kuin pakosta. Mitä kaupun-

gilla oli hänelle tarjottavanaan? Ei juuri mitään muuta kuin 
viinanhuuruista rahanmenoa. Suuri ja sekava yleisö nautti 
vapaudestaan rentoutua ryyppäämällä pää sekaisin ja örvel-
telemällä sen jälkeen kuin villiintyneet siat pellolla. Viinalla 
yletön lotraaminen oli vielä aiemmin ollut pulleamasuisten 
vallasherrojen herkkuna vaarallisesti houkutteleva harrastus, 
jonka oli katsottu kuuluvan vain joutilaitten ja hyvin toi-
meentulevien kadehdittuihin ylellisyyksiin, kuten ylettömän 
viinastelun ihmisissä aiheuttamat ikävät jälkitilatkin lajissaan. 

Lyhyiden vierailujen aikana Ari oli huomannut, miten ih-
miset villiintyivät ja juhlivat kuin mielipuolet viinaa, kaljaa ja 
viinejä kitaten erityisesti kesäisin, jolloin keskusta muuttuivat 
isoiksi juottolaketjuiksi. Aamuisin, ei väliä oliko sunnuntai vai 
keskiviikko, isojen kaupunkien kaduilla näkyi ärtyisiä ja naa-
maltaan punoittavia ja kaulaltaan turvonneita ihmisiä, joiden 
oireet sopivat hyvin viikonloppujen muotitautiin: krapulaan. 

Elämysnälkänsä hän sammutti katselemalla paljon leffoja, 
sillä hänen salainen kokoelmansa erilaisia taideelokuvia oli 
siltä osin melko kattava. Hän vietti aikaa tietokoneellaan (ei 
tosin missään sosiaalisessa mediassa) ja kävi kirjastossa sillä 
hän luki paljon ja lakkaamatta ihan mitä vain luontooppaista 
elämänkertoihin ja tietenkin kaikkeen mikä liittyi Italiaan. 
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Läheisyyttä ja 
lihaksia

Se oikea homous on miehistä puuhaa oikein ymmärrettynä  
kahden pojan tai kahden miehen välistä ystävyyttä. Rakkaut-
ta. Intohimoa. Läheisyyttä. Lihaksia. Suloisen kerubimaisuu-
den, ja jämäkän kivityömiehen epäpyhä ristisiitos. Spermaa 
litratolkulla. Jatkuvaa stondista ja hipelöintiä. Koskettelua 
ja hurjia mielikuvitusseikkailuja. Spartalaisia seksifantasioi-
ta. Märkiä päiväunia. Eikä siihen silloin voi koskaan kuulua 
nämä nykyiset vaihdettavien homoidentiteettien markkina-
oheistuotteet; väriterapia, tarjoiluehdotukset, muoti, sisustus, 
pyykit, asema, valta tai nollaseminaarit tai vouhotusluennot. 
Koska siihen oikeaan ja oikeasti ymmärrettyyn, piilossa kai-
kelta homohuijaajilta visusti pysyvään todelliseen miesten 
väliseen kanssakäymiseen ja purkautumiseen, poikapoika  ja 
mieshomouteen, kuuluu aina räjähtävä erimieltä oleminen, 
salaliittolaisuus ja kapinahenki, jotka ne toteutuvat parhaiten 
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näissä ahtaissa olosuhteissa enemmänkin mielikuvissa, kuin 
todellisuudessa, tai pikarunkkuina pornoluolissa, uimahalleis-
sa, urheilupaikoilla, metsissä, puistoissa, parkkipaikoilla, ja 
kännissä hetero ja bimiesten kanssa, kuin se kamala siistiksi 
kiltiksi taputettu hyväksyntää ärsyttävästi aneleva homoudek-
si mielletty kulttuurinen asiakokonaisuus, mikä on nykyajan 
kotkotusten ja homovapautuksen, ja sen jälkeisen kaupallis-
tumisen jälkeen karannut liian kauas todellisesta pehmeästä, 
hienovaraisesti vihjaavasta alkuperäisesti viattomuudestaan, 
ja eroottisesta raikkaudestaan, muuttumalla tosimiehiä ja 
omilla aivoillaan ja kullillaan ajattelevia pikkupoikia ärsyt-
täväksi, miesten välisen ystävyyden ja keskinäisen rakkauden 
irvikuvaksi.
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Kualjkiäryle 
”Vapaus oli vahvasti eroottinen voima. Robespierre uskoi Dantonin 
haluavan pysäyttää valankumouksen valjakot bordellien eteen. Dan-
tonia epäiltiin hänen halustaan raiskata vapaus, sillä Danton rinnasti 
vapauden huoruuteen.”

- Georg Buhner näytelmässään Dantonin kuolema 

”Joo! Tätä tämä oli alusta loppuun, aamusta iltaan ja vielä 
takaperinkin kuolemasta syntymään” ajatteli TomoTom kun 
hän ajeli yksin Vuosaaren Mäkkärille viikottaiselle tapaamis-
paikalleen Andyn kanssa. Oli pimeää ja pimeämmäksi oltiin 
menossa. Niin ilta kuin hänen elämänsä. Asiat rullasivat huo-
noon suuntaan. Valo tuntui katoavan kaiken yltä kuin Mark 
Twainin ”Omaelämänkerrassa” missä parin kolmen vuoden 
aikana kylässä sattui muutama muukin katastrofi, ja Twainilla 
oli sen verran huonoa onnea, että hän sai todistaa niitä kaikkia 
melko läheltä; muuan orja hakattiin kuoliaaksi metallintan-
goilla jonkin pikkujutun vuoksi ja Twain näki hänen pääsevän 
hengestään. 

Juopunut mies puukotti nuoren kalifornialaisen siirtolais-
toverinsa pitkällä metsästysveitsellä ja Twain näki punaisen 
elonesteen purskahtavan hänen rinnastaan. Twain järkyttyi 
tästä ja alkoi nähdä maailmaa ja itsensä siinä toisin silmin. 
Asiat eivät olleet aina sitä miltä ne näyttivät ensisilmäyksellä. 
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Jotain hyvääkin pahassa oli; Twain tajusi julkisuuden olevan 
paras ihmiskunnan tähän mennessä keksimä keino korjata 
ongelmia ja oikaista väärinkäsityksiä ja virheitä aivan samassa 
määrin kuin demokratia oli paras tähän mennessä kehitetty 
yhteiskuntamuoto. Hän mietti, olisiko kaikki ollut Twainilla 
toisin, jos hän olisi saanut maistaa hänen lapsuutensa kuol-
jkiärylettä.  

Luettuaan Twainia TomTomista tuli ikävä kilteille ihmisil-
le ja ikävä tasaisuutta ja sopuisuutta korostaneelle lapsuuden 
ympäristölleen Varkaudessa. TomTomissa oli ärsyttävintä se, 
että hän kehotti meitä tutkimaan, pitivätkö meille esitetyt 
väitteet paikkansa ja oliko niitä syytä tutkia hieman tarkem-
min, vai uskoimmeko niin helposti itseämme ja muita, että 
jos joku vain sanoi asian olevan näin, olimmeko heti samaa 
mieltä? Kyseessä oli sekä kritiikki valtaa väärien olettamusten 
eli tiedon avulla käyttäviä, että sokeasti johonkin Jumaliksi 
ilmoitettuja kohtaan uskovia vastaan. TomTom ihmetteli sitä, 
rakastivatko Jumalat hurskasta siksi, että se oli hurskasta, vai 
oliko se hurskasta siksi että Jumalat rakastivat sitä? TomTom 
kysyi, miten sielu voi tavoittaa totuuden? Hänestä oli selvää, 
että jos se yrittää jotain yhdessä ruumiin kanssa, ruumis johtaa 
sen harhaan. Onnellisten ihmisten maailma oli erilainen kuin 
meidän onnettomien. 

Se oli kohtalo, jonka yritti sietää niin, ettei se satuttanut. 
Kun ikävystyminen iski, siihen kannatti heittäytyä täysin 
rinnoin, sillä ikävystymiseen sisältyi myös mahdollisuus it-
setuntemukseen. Sanottakoon asia toisin, TomTom korosti; 
kun teolla oli riittävän hyvä tavoite, ja kun tavoite oli vih-
doin saavutettu, teko oli ”oikeutettu”, saatettu tasapainoon ja 
vahvistettu, ei ennen sitä, ja juuri siitä minä itse kärsin  siitä 
samasta, minkä näin heijastuvan muiden samanlaisten muil-
ta piilossa olevien kärsijöiden silmien roihusta, missä tyhjyys 
oli tappavaa ja ikävystyminen yhtä suurta kaikkialle juurensa 
levittänyttä olemattomuutta.
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Tämän jälkeen TomTom oli pulassa eikä paluuta kivaan 
entiseen enää ollut. Hänestä tuli vastaan hangoittelija, joka 
joutui muuttamaan isompiin kuvioihin, ensin Kuopioon ja 
lopulta Helsinkiin. Elettyään elämänsä osana isoa koneistoa 
hän alkoi kaivata takaisin lapsuuden kesien hiljaisuuteen. 
Häntä ahdisti rinnasta eikä mikään maistunut entiseltä hä-
nen suussaan. Ei kevään viehätys raikkaana tuulena, ei uudet 
perunat voisulassa sillin kera kyytipoikana Olviolutta ja Savon 
Marjojen väkeviä. Eivät muikut Kuopion satamasta ostettuna, 
eikä Sonkajärven mummon valmistama perinteinen tirripaes-
ti, mikä oli talkkunan tai perunan kanssa syötävä kastike, jossa 
oli siansivua ja vettä (leivänmuruja). Puhumattakaan mum-
mon suosituista bravuureista potaattihutusta, otrahutusta tai 
ruishutusta. Kun nämä perinteiset vanhan kansan savolaisher-
kut eivät maistuneet enää hänelle eikä hän kaivannut niiden 
hajuja lapsuuden valoisista kesistä, hän tiesi kaiken olevan 
mennyttä ja hänen alamäkensä pitkän luisin kohti kadotusta 
alkaneen. 

Kun tietyn iän oli ylittänyt, mikään ei tuntunut enää mer-
kitykselliseltä ja muistot, ne haalistuneetkin, alkoivat näyttäy-
tyä oikeassa valossa katsottuna naurettavilta niin, että häntä 
alkoi hävettää oma typeryytensä. Ei se mitä tuli tehtyä vaan se, 
ettei tullut tehtyä sitä mitä oli silloin halunnut, että olisi ollut 
nyt mitä katua. Elämätön elämä joskus silloin sen alussa kun 
tunsi itsensä voimattomaksi ja liian pieneksi uskaltaa olla mitä 
haluaa ja tehdä mitä haluaa, kaiversi hänen mieltään. Juuri 
noihin aikoihin hän oli keksinyt oman elämänsä pettymyk-
sien pohjalta oman henkilökohtaisen hyvän ja pahan määri-
telmänsä; hyvä oli hänelle sitä sitä, jolla hän pystyi lähestyä 
asettamaansa ihmisluonnon mallia, siksi minkä hän varmasti 
tiesi olevan hänelle hyödyllistä. Paha taas sitä, joka esti häntä 
lähestymästä ihmisluonnon mallia, ja jonka varmasti hän tiesi 
estävän häntä itseään osallistumista johonkin hyvään.

TomTomia pidettiin järkijätkänä, joka ei vähästä säikäh-
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tänyt. Tiedon olemukseen, luotettavuuteen ja varmuuteen 
vastaan luulot, kuvitelmat, harhat ja suoranaiset valheet hän 
tarjosi kausaalilakia, jonka mukaan kaikella täytyi olla jokin 
syy. TomTomin mukaan ajatukset voivat koskea vain mielen 
sisäisiä ideoita, joten ulkomaailman olemassaololle ei ole var-
sinaista perustelua. TomTom oli kehittänyt käänteentekevän 
analyysinsä kausaalisuhteista, jossa kausaliteetti analysoitiin 
yksinomaan havaitun säännönmukaisuuden avulla. TomTo-
min skeptisyys näkyi kaikessa hänen ajattelussaan ja toimis-
saan siinä, että hän heti alkajaisiksi sanoi uskomuksen perus-
telemiseksi tai todistamiseksi tarvittavan lisää epäuskottavia, 
valheellisia ja pelkkiin jonninjoutaviin tarinoihin perustuvia 
toisia uskomuksia, jotka periaatteessa nekin vuorostaan kai-
pasivat perustelua. TomTom tiesi hyvin mistä puhui ja oli 
kirjoittanut. 

Toimittajana hän oli ollut osa tätä kuvitteluun ja luuloihin 
perustuvaa tylsyyslatteusmaailmaa, jonka ehdotonta harmaut-
ta ja vaihtoehdottomuutta oli muiden toimittajien tapaan ja-
ellut yhtä ankeille lukijoilleen. Hän muisti, kun oli 1970luvun 
lopussa kesätoimittajana Savon Sanomissa Kuopijossa, Keke 
Rosbergin äiti soitti Iisalmesta toimitukseen sunnuntaiiltai-
sin kysyäkseen, miten pojan Formula Grand Prix oli mennyt. 
Aina sille piti kertoa, että Keke oli taas keskeyttänyt – kunnes 
pääsi muutama vuosi myöhemmin voittajaauton rattiin ja kiri 
lopulta iisalmelaisäidin iloksi maailmanmestariksi. TomTom 
oli haastatellut Kekeä seuraavana vuonna interrailmatkalla 
Helsingin yliopiston Savolaisen osakunnan Susjlehteen. Hä-
nen pääkysymyksensä oli, muistaako maailmanmestari mikä 
”kaalikääryle” oli savoksi. Ei viäntynyt entiseltä iisalmelaisel-
ta kualjkiäryle tai sitten ei monacolaisena halunnut muistaa. 
Puhuikin kuin jokin ruhtinas ja katseli TomTomia kuin vie-
rasta sikaa mutustellen samalla suussaan ärsyttävällä tavalla 
purukumia.

Hän ei pitänyt tuosta maailmasta ja sen ihmisistä. Nyky-
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jään inhottavista asioista ja ihmisistä oli TomTomin mielestä 
yhtä vaikea päästä eroon niin kuin ennenkin. Mennyt maa-
ilma ei ole ollut mikään onnela. Se oli staattisen energian 
ja mekaanisen solidaarisuuden pakkoavioliitto. Ihmisten tuli 
sietää kaikkea pahuutta lähellään tietäen, ettei pääsisi niis-
tä eroon edes kuolemassa, sillä pahikset ja pahuus hallitsivat 
kaikkea ja kaikkialla hyvän kaapuun pukeutuneina. Oikea 
hyväkin muuttuu helposti sellaiseksi lyhyessä ajassa. Ilmiö on 
sama kaikkialla; se on se yliampumisen hybris, jota seuraa 
kostonjumala Nemesis kansanviisaudessa, kun nousee päähän 
ja kaverit hylkäävät ja ahneella on paskainen loppu (ennen 
roomalaiset upottivat suohon sellaiset epämiellyttävät ihmiset, 
joiden teot eivät kestäneet päivänvaloa). 

Pitää heti aluksi muistaa, että kaikki liikkuu, eikä mikään 
kestä ikuisesti. Juuri siksi ”menneiden muistelu” on sekä ty-
perää jälkiviisautta että varsin hankalaa varsinkin, jos siitä 
on tehty normi, kuten länsimaisissa yhteiskunnissa historian 
(johon on vaikuttanut Herakleitoksen kanssa samaan aikaan 
elänyt Parmenides, jonka mielestä järki osoitti, ettei mikään 
voinut muuttua) avulla TomTom muistutti, koska emme voi 
kahdesti laskeutua samaan virran vietäviksi, vaikka ihmisen 
mieli ja muistot niin haluaisivatkin, sillä laskeutuessamme 
toista kertaa sekä me että virta olemme muuttuneet ihan toi-
seksi kuin mitä aiemmin olimme. Herakleitos nimenomaan 
todisti maailman olevan täynnä vastakohtaisuuksia; sekä hy-
vällä että pahalla oli välttämätön paikkansa maailmassa. Jokai-
nen toimittaja on siinä mielessä etuoikeutetussa asemassa, että 
tietää tämän tosiasian ja osaa toimia sen mukaisesti. 

Maailma ei ole tästä näkökulmasta sen kummallisempi 
paikka kuin annettu mahdollisuus missä toimittajat ovat kuin 
Pythianimisen papittaren käsittämättömiä jolkotuksia Del-
foin oraakkelin ennustuksina kansalle tulkkaavia pappeja, joi-
den kansa uskoo selittävän tämän ajan Apollonin, joka tietää 
kaiken, viisauksia sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta, 
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ja ettei ihmisen pitäisi koskaan kuvitella olevansa enemmän 
kuin ihminen, koska hän pääse yrityksistään huolimatta koh-
taloaan pakoon. 

Siksi ”Apollonin viisauksia kansalle tulkitsevien toimittaji-
en” olisi hyvä oppia ensin tuntemaan itsensä ja sitten työssään 
ja elämässään kolme elintärkeää opetusta TomTomin milestä: 
ei pidä olla kenellekään turhan ilkeä, sillä pilkka osuu aina 
jossain vaiheessa omaan nilkkaan, ja ettei kannata valehdella 
enempää kuin on tarpeen. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin 
yrittää pitää pää kylmänä kaikista houkutuksista huolimatta 
ja itsensä nöyränä, toistaen itselleen joka aamu peilin edessä: 
älä tee tänäänkään hätäisiä päätelmiä siitä mitä näet ja kuulet 
sofisti Protagoraksen, joka oli se heppu, joka sanoi ihmisen 
olevan kaiken mitta, tavoin, sillä hänen mielestään kysymys 
hyvästä ja pahasta täytyi aina arvioida suhteessa ihmisen tar-
peisiin. 

Samana päivänä otsikot iltapäivälehdissä kirkuivat tytön 
kaapanneen 1,5vuotiaan vaunuista. Pohjoismaiden suurin 
gayuutissivusto Qx kertoi 2.2.2018 poptähti Ricky Martinin 
avautuneen maailmalle peffastaan. Ylellä pääuutinen oli se, 
miten kansallista kalakeittopäivää aletaan viettää joka vuosi 
helmikuun toisella viikolla ja ettei Youtube ajan kasvatteja voi 
manipuloida valtion tvkanavilla, koska he odottivat politiikan 
sukupolvenvaihdosta. Muissa vähäpätöisimmissä maakunta-
medioissa kerrottiin Sastamalan hinkuyskäepimedian olleen 
jo laantumassa. Iisalmen Sanomissa kesätoimittaja kertoi koko 
sivullisen verran täynnä alkeellisia kielioppivirheitä olleessa 
jutussaan, miten oli eksynyt yrittäessään päästä Pyhäjärvellä 
pidettäviin tanssifestivaaleihin. Kamalin juttu löytyi netistä. 
Britanniassa paljastui järkyttävä seksuaalirikosten sarja, jossa 
21vuotias nainen esitti teiniikäistä poikaa ja saalisti nuoria 
tyttöjä verkossa. Nainen myös tapasi uhrejaan ja käytti heitä 
seksuaalisesti hyväksi. 21vuotiaan miehen uhrit olivat britti-
median mukaan aidosti kuvitelleet tapailevansa 16vuotiasta 



281

teinipoikaa, ”Jake Watonia”. 
Tapauksesta uutisoivat muun muassa BBC ja Metro. Nai-

nen saalisti 13–16vuotiaita teinityttöjä muun muassa Insta-
gramissa ja Snapchatissa. Hän viestitteli uhriensa kanssa ja 
maanitteli ja kehui näitä viesteissään. Viestittelyissä oli vaih-
dettu myös intiimejä kuvia jo ennen tapaamista. Lontoon 
pohjoispuolella äitinsä kanssa asunut nainen matkusti eri puo-
lille maata tavatakseen tyttöjä. Brittimedian mukaan Gemma 
Watts meni täydestä jopa joidenkin tyttöjen vanhemmille, 
sillä nainen piilotti pitkät hiuksensa lippalakin alle, pukeutui 
kuin teinipojat ja käytti teiniikäisten puhetapaa ja sanastoa. 

Viranomaisten mukaan saalistajattarella saattoi olla jopa 
2050 uhria. Wattsin tapaan toimia kuului vaihtaa kohdettaan 
nopeaa tahtia. Jotkut uhreista kokivat naisen käsissä ensiihas-
tuksensa ja tulivat lopuksi hyväksikäytetyiksi ja jätetyiksi. Nai-
sen toiminta tuli ensimmäistä kertaa viranomaisten tietoon 
keväällä 2018, kun lääkäri oli raportoinut erään tytön seurus-
telleen vanhemman pojan kanssa. Poliisi puuttui tilanteeseen 
saman vuoden kesällä ja nainen tunnusti olleena seksuaalisessa 
kontaktissa kolmen tytön kanssa esiintyen Jakena. Myöhem-
min hänet laskettiin vapaaksi, mutta pidätettiin jälleen loka-
kuussa, kun poliisi löysi Wattsin yhdessä erään kadonneeksi 
ilmoitetun tytön kanssa. Kyseisessä tilanteessa naisen valeasu 
meni täydestä jopa poliisille. Poliisit olivat aluksi kuvitelleet 
naisen olevan Jakeniminen teinipoika ja lähteneet kuljetta-
maan häntä Lontooseen kotiin.

TomTomia haukotti. Tätä tämä oli: tylsää ja kurittavaa elä-
mää. Se meni niin nopeasti ohi, ettei hän ollut kunnolla ehti-
nyt huomata edes sitä, ettei ollut ollut siitä kiinnostunut kuin 
vain näön vuoksi, etteivät toisten ihmisten onnettomuudet ja 
onnet herättäneet hänen sisällään mitään nukkuvaa karhua 
murisemaan ja öykkärimään ympäristössään suomalaiskan-
salliseen tapaan, kaiken tielleen osuvan tuhoten ja siitä muita 
syyttäen. Ei! Hän koki ja suri menestyksiään mutta mihinkään 
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itsensä peilaamiseen omassa surkeudessaan hän ei mennyt ke-
rätäkseen ympäristöltään säälipisteitä. 

Kaikki ne ihmiset, joita hän oli silloin tavannut ja halun-
nut olla heidän kanssaan, kulkea hetken heidän rinnallaan 
elämien kulkiessa limittäin ohittaen ja sivuuttaen sitten toi-
nen toisensa mutta jonkinlaisen jäljen muistiin. Mutta ei. Ei 
yhtään mitään. Kaikki oli toisin. Päässä löi tyhjää tässä kohtaa. 
Ei ollut muistoja siitä mitä olisi halunnut vaan siitä mitä ei 
saanut ja se koski. Otti päähän TomTomia. Hän olisi halun-
nut puhua tästä jollekin. Ehkä siksi hän löysi samanlaisen 
toisen Andyn ja alkoi saada otetta itsestään ja hahmottamaan 
vastakuvan sille maailmalle, jota pelkäsi ja jonka otteessa hän 
kärsi. 

Siksi he olivat, hän ja Andy mitä olivat. Vain keskenään 
jutuissa. Yhden hetken kerran viikossa kahden kesken autossa 
Vuosaaren Mäkkärin pihalla tunnin pari siinä cokista juoden 
ja kananuketteja chilikastikeella mussuttaen. Silloin homma 
oli molemmilla hallussa. Piti ollakin hyeenoiden maailmassa 
ainakin tarinana ja heidän omissa mielissään kenenkään häi-
ritsemättä kertomalla ikäviä tosiasioita pelkuruudesta, väiste-
lystä, valheista ja muista surkeaa ja alisteista elämää suojaavista 
hätävarjelun liioitteluista, jotka koituivat aina lopulta niitä 
harrastavien kohtaloksi. 

Heidän juttunsa oli alkanut viattomasti netissä chattail-
len ja sitten näillä kerran viikossa tapaamisilla kyllästyneenä. 
Kaksi kiimaista kollia väsyneenä typerään tavallisuuteen mitä 
keskinkertainen maailma heille tarjosi, nimenomaan homo-
maailma, mikä oli heidän mielestään supistunut kaupalliseksi 
pedofiilivoyerismiksi. TomTom kesti tämän kaiken urhoolli-
sesti näiden viikoittaisten tapaamisten kanssa Andyn kanssa. 
Ne olivat ainoat hänen ja Andyn tähtihetket muuten niin 
tylsässä elämässä. 

”Ehkä hyvä näin”, TomTom ajatteli ”Jos etsit tälle merki-
tystä, kaikki se mikä tapahtuu TODELLA, jää sinulta huo-
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maamatta.” Näin ollen mikään ei voinut olla hänelle vierasta. 
Jos oli tylsää, hän ymmärsi sen olevan siksi, ettei hän viihtynyt 
siellä miksi ei tylsäksi olevaa asiantilaa väitettiin. Arki oli hä-
nelle tylsyydenkin keskellä jotain ainutkertaista ja pyhää, jota 
ei hänen mielestään saanut mystifioida, nostaa potenssiin sata 
tai sorkkia turhilla tulkinnoilla. Se vain oli ja se vain piti elää. 
Antaa asioiden tapahtua koska muutenkin kävi niin. Ei sen 
kummempaa. Kaikkein mukavinta oli odottelu TomTomin 
mielestä tuli mitä tuli. Luonto näytti voimansa vastaansano-
mattomasti. 

Asioiden aavistelu ja arvioiminen siitä, mitä seuraavak-
si tapahtuisi tai ei tapahtuisi, oli tämän jutun suola. Niin 
kuin nämä viikoittaiset tapaamiset Andyn kanssa. Koskaan 
ei voinut tietää mitä niissä tapahtui ja puhuttiin. Kaikki oli 
yllätyksen muodossa tapahtuvaa improvisointia, tilanteet ja 
vuorosanat ja niistä jälkimakuna syntyvät muistot. Silloin oli 
yleensä pimeää ja tunnelma oli jotenkin käsin kosketeltavana 
salaperäinen niin että hänen ohimoissaan jyskytti odotuksen 
jykevä raukeus, kun hän mennä viipotti Nissanin valkoisella 
maasturilla kohti sovittua tapaamispaikkaa mielessään vain se, 
mikä yllätys häntä tällä kertaa mahtoikaan odottaa.

Ihan samalla oli Andyllä. Voi kamalaa, jos tietäistte hänen 
tylsän ja iljettävän ammattinsa, mutta hän ei paljastanut sitä 
sen enempää meille kuin TomTomille, joka ei hänkään pal-
jastanut sitä Andylle. Miksi tekisikään niin? Mitä tekemisistä 
sillä olisi heidän tarinansa kanssa tai siinä mitä me uteliaat 
lukijat heistä ajattelimme? Ei mitään. Ja koska emme ole äl-
löttäviä toisten asioihin nokkaamme turhaan tunkevia kes-
kivertolukijoita vaan enemmänkin osa TomTomia ja Andyä 
itseään ja heidän/meidän peliämme yrittää piilottaa pienen 
selviytymispakon edestä todellisen minämme ja tunteem-
me, annamme heidän olla juuri sitä mitä he tällä hetkellä 
ehkä haluavat että ei haluavat olla, koska se on pelin henki 
ja se hinta minkä joudumme maksaman siitä, että saamme 
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seurata heidän seikkailujaan ilman seksiä tai muita tylsiä esi-
neellistäviä pollapollaleikkejä, kuten he sitä kaksimielisesti 
itse kutsuvat, tarkoittaen sillä pilke silmäkulmassa sekä tyh-
jää päätä täynnä kusipäisisyyksiä, että latteita ilmaisuja niistä 
rasittavista typeryysolettamuksista, joiden mukaan homoksi 
ilmoittautuneen/tunnustautuneen ja mikä pahinta, julkisesti 
ilmoittaneen, pitäisi kokea ja tuntea ainakin ajatuksentasolla 
tämän jälkeen seksuaalista mielihyvää tai lähentymistä toiseen  
tässä tapauksessa vain nuoreen ja kauniiseen ylihimoittavaan 
otukseen. Tämä oli TomTomin mielestä toisenlainen rakka-
ustarina ilman sääliä ja muuta surkeaa itsepetosta, koska siinä 
ei ollut rakkautta, ei ainakaan siinä ahtaan ummehtuneessa 
mielessä, mitä heidän aikansa ja ympäristönsä yritti häneen 
ja Andyyn väkisin myrkkypiikein tyrkyttää, joka ainoassa 
elämän mutkassa, mikä heillä oli edessään, kääntyivätpä he 
mihin suuntaan tahansa. 

Rakkaustarina oli jo sananakin kuitenkin sekä liioiteltu 
että toimi itseään vastaan, sillä he eivät pitäneet itse sanasta. 
Mitä rakkaus oli heille, se oli sitä mitä se ei ollut muille, ja 
muut tuntuivat määrittelevän niin ahtaasti itse sanan yleis-
ten ehtojen mukaan, ettei heille jäänyt sijaa. He olivat ul-
koruokinnassa. Ihan kaikesta he joskus keskenään vitsailivat 
ja nauroivat. Ei heitä olisi huvittanut istua tollojen seurassa 
näyttelemässä yhteenkuulumista ja kavereita sellaisten kanssa, 
joiden kanssa he eivät olisi normaalissa elämässä suostuneet 
istumaan sekuntia kauempaa tai kuulemaan heidän pöyris-
tyttävän tyhmiä kaakatuksiaan oman elämänsä surkeudesta. 

Siksi tämä kaikkia. He leikkivät olevansa ei sitä mitä olivat 
eikä sitä mitä halusivat vaan sitä mitä eivät halunneet olla ja 
miksi eivät halunneet koskaan tulla. He istuivat taas kerran 
tapansa mukaan Vuosaaren McDonaldsin autopaikalla sateen 
piiskatessa tuulilasia ja keskustelivat kaikesta maan ja taivaan 
väliltä näissä monituntisissa keskusteluissaan; kaikkea sellais-
ta, mitä he eivät koskaan edes ajatelleet yksin ollessaan, ja 
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mistä he eivät olisi koskaan kenellekään toiselle puhuneet yhtä 
avoimesti ehkä siksi, että he olivat älyllisesti ja ajatuksellises-
ti kuin kaksi samaa, saman pensaan maukasta marjaa, jotka 
syttyivät toistensa sanoista ja innostuivat katsomaan maail-
maa sen jälkeen aina uudella tavalla ja kuvamaan sen jälkeistä 
maailmaa uusilla, tässä keskustelussa syntyneillä, ihmeellisen 
kirkkailla ja raikkailla sanoilla, vaikka muuten he omissa elä-
missään pysyivät vaiti ja tyytyivät suosiollisesti vähäpätöisiin 
sivuosiinsa järjestyneen yhteiskunnan alimmilla rattailla suo-
rittaa omaa yksinkertaista ja yksitoikkoista rooliaan painella 
ennalta tarkoin määrättyjä nappeja saadakseen aikaan juuri 
sen kaikkien ennalta tarkoin määritellyn tuloksen, ettei mi-
kään koskaan muuttuisi muuta kuin vuosisadat ja ihmiset 
tässä pelissä muun pysyessä ikuisesti muuttumattomina.

Oikeasti heidän nimensä olivat – ihan totta! Pekka ja Paavo, 
mutta he osasivat käyttää mielikuvitusta ja haaveilla toisen-
laisesta elämästä. Siitä heille todemmasta ja tavoitellummasta 
kuin siitä missä he elivät. Pekka oli TomTom, aikansa menes-
tynein valokuvaaja ja eroottisten novellien sekä pornografisten 
taideelokuvien, pitsihörhöisen muoti ja vaatesuunnittelija Ja-
mes Bidgoodin vuonna 1971 valmistaman ja silloin taideho-
mojen suuressa suosiossa olleiden elokuvaohjaajien, Pasolinin, 
Fellinin ja Genetin estetiikkaa matkineen Pink Narsissuksen, 
jonka kaiken naurettavaksi tekevästä maineesta Stonewallin 
perilliset Castro Streetillä yrittivät pyristellä ehdoin tahdoin 
Advocatelehdessä eroon esittelemällä amerikkalaisen homou-
den vaihtoehtoisiksi kunniallisiksi kasvoiksi arjen ja työn kes-
kellä omiksi irvikuvikseen muuttuneet mursuviiksiset Tom of 
Finlandtyyppiset bodatut ”farkuissa pullottaa machomiehet”, 
nämä kiimaisilta merimiehiltä näyttävät ”utopistiset haavela-
kimiesrakennusmiehet” hengessä. TomTomin ikä ”jotain 30 
ja risat” – kukan ei ihan tarkkaan tiennyt oliko hän sitä mitä 
väitti 30+risat vai jo peräti 40+ ja risat, kuten ei sitäkään, 
oliko hänen viimeiset viisi vuotta samalla ilmeellä maailmalle 
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nauranut naamansa aito, maalattu vai taitavan huippukirur-
gin käsialaa.

Paavo oli tässä Vuosaaren Makkarin sateisten päivien 
haaveiluleikissä Andy, poikaystävä numero ykkönen, jonka 
kanssa hän jakoi saman asunnon ja vuoteen päätoimisesti, oli 
menestykäs 25vuotias alastonmalli ja hienostohuora varak-
kaille ulkomaalaisille liikemiehille lähtötaksana tonni käteen 
– känni toteen, tosin muiden laskuun ja tipit, jotka olivat 
usein ”liian mahtavia ollakseen ilman pakkoa annetut” päälle, 
ja jotka saattoivat joskus olla kymmenkertainen summa itse 
maksuun nähden riippuen asiakkaan ”tyytyväisyysasteesta 
(oliko hänet saatu ravisteltua pikkuporvarillisesta omaisuu-
destaan asteikolla puolet tai enemmän?  juuri sitä poliisit 
tutkivat useammassakin kuin muutamassa häneen kohdistu-
neessa petos ja kiristyssyytteessä, mutta aina hän pääsi kuin 
ihmeen kaupalla tai kauneuttaan hymyillessään vienosti oi-
keuden lautamiehille kuuluisaa ja pahimman teurastajakin 
aseet riisuvaa ”minä olen ihan pihalla”hymyään pälkähästä, 
kiitos myös erään maan parhaimman ja kieroimman sado-
masokistisen asianajajakantaasiakkaansa)” shampanjakännit 
ja gourmeeillallinen panojen jälkeen keskustan ainoassa läpi 
yön olevassa kaksipaikkaisessa viiden alamaailman nyrkin eli 
ylämaailman tähden sushiravintolassa, missä jälkiruoaksi sai 
ruoskia langanlaihoja korealaisia adrogyynipoikia, joiden pik-
karaiset kullit, jotain viisi senttiä kertalaaki, maistuivat yhdes-
sä asiakkaan kanssa kurkkuun kumotun sakeviinapullollisen 
jälkeen juuri siltä mitä tilattu olikin – makeilta nuoruuden 
tikkukaramelleiltä irstaiden porsaitten jo kaiken maistaneis-
sa ja nielleissä mädän syömissä ällökurkuissa täynnä veren-
sekaista vihaa ja kuoleman odotushuoneen keltaista paksua 
limaa, mikä haisi sille kuin hevonen olisi maannut kuolleena 
likakaivossa auringonpaisteessa kaksi viikkoa jossain Kaavin 
helluntaiseurakunnan takapihalle unohdettuna.

He eivät siis olleet sitä mitä he sanoivat toisilleen olevansa 
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eivätkä paljon muutakaan. He olivat sitä, mitä halusivat olla 
ja vaihtoivat sitäkin tuhka tiheään. Ammatit olivat sivuseik-
koja heille. Taidot ja näkökulmat eivät. Mutta millainen va-
lokuvaaja TomTom oli, kun hänellä ei koskaan ollut kameraa 
mukanaan eikä hän liikkunut omien sanojensa mukaan liina 
ahdistavissa ja ummehtuneissa taidevalokuvapiireissä, tuskin 
oli edes avannut valokuvataiteen oppikirjoja tai kierrellyt mu-
seoissa ihastelemassa muiden mukana valokuvataiteen suurien 
nimien retrospektiivisiä näyttelyitä? 

Suuret nimet, Robert Mapplethorpea lukuun ottamatta, 
eivät häntä kiinnostaneet, vaan olivat hänelle lähes tuntemat-
tomia eikä hän korvaansa lotkauttanut sellaisten suuruuksien 
perään, jotka eivät puhutelleet häntä tai joiden kuvat olivat 
pikkutarkkoja toisintoja heidän itsensä elämästä mielikuvi-
tuksettomasta ja huumorintajuttomasta maailmasta, jonka 
surkuhupaisia mutta tylsiä edustajia he olivat taiteilijan vale-
kaapuun pukeutuneina. 

TomTom ei osannut oikeasti valokuvata lainkaan ja siksi 
hän oli yksi osaavimmista ja mielikuvituksellisimmista valo-
kuvaajista, joita maa päällä oli kantanut. Hän vain näpsi kuvia 
ohikiitävässä hetkessä automaatilla. Mutta hän oivalsi, että 
oli olemassa vain yksi M, joka oli jakaantunut tasan kahden 
aikakauden väliin ikään kuin pingottaen katseensa näiden vä-
lissä tapahtuneiden kiinnostavien asioiden ja juttujen väliin 
miehen jumalaisten eroottisten muotojen ikuistajana; Miche-
langelo ja Mapplethorpe, kumpikin lajissaan aikakautensa 
turhuuksien ja valheiden läpi näkijänä muiden ihailema sekä 
kadehtima jumalainen nero, jotka molemmat loivat itsestään 
satumaisen vaaleanpunaisen divina artistan, joka elää heissä 
ja heidän taiteessaan keskuudessamme yhä voimakkaana al-
kuvoimaisille tuoksuille, intohimolle, neroudelle, ja poikkeus-
yksilöiden erinomaisuuden kääntöpuolelle, spermalle, hielle 
ja verelle lemuten juuri niissä tavoissa katsoa, mikä ärsyttää 
ja hermostuttaa – kuten on tarkoitettukin, pienisieluisia kes-
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kinkertaisuuksia, jotka haluavat olla kovasti sitä mitä esittävät 
vaikka ovat kaikkea muuta.  

Kuvitteellisen Vuosaaren autodrive MäkkäriTomTomin 
strategiset mitat: pituus 185senttiä, paino 65 kiloa. Tummat 
”benwhishammaiset” täyteläiset kiharat koristamassa poika-
maisen siroa päätä kuin ihmeellisen ihanan ja houkuttelevan 
miehisen jänteikkään kropan kruununa. Valkoinen pepso-
denthymy, kiitosta varhaisnuoruuden ehdottomuuden itsensä 
kieltäytymisille nameista, kahvista, punaviinistä ja hammas-
kiillettä salakavalasti syövyttäneistä sitrushedelmistä, ja cola-
juomista. Tiukoista housuista ulospullisteleva kulli jotain epä-
määräisen 20 senttiä, paksuus 6 senttiä. Ja kaikkea tätä ylläpiti 
hymyilevä ja suopea maailmanmiehen käsitys itsestään yhtenä 
kauniina osana sitä kauneutta, joka kaiken tämän oli joskus 
ammoisina aikoina luonut kauneudesta nauttivien ihmisten 
iloksi, ihan kuin hänen olemuksensa olisi kuiskinut nupullaan 
oleville ruusuille: virkistykää täyteen kukkaan muistamalla ja 
muistuttamalla kaikkea, ei sitä mitä on tehty, vaan sitä, mitä 
ei ole tehty, mitä olisi voitu tehdä, mitä on vielä tehtävä. 

Kuvitteellinen TomTom seurusteli vakituisesti kolmen 
kundin kanssa pannen heitä menen ja tullen, ja he häntä aa-
musta iltaan miten vaan jaksoivat muilta huoraamisiltaan ja 
riekkumisiltaan joskus kolmistaan tuntikaupalla känni ja huu-
mehöyryissä aamukuuteen saakka kuten tänä viikonloppuna 
mistä kertomuksemme on, kunnes romahtivat voimattomina 
kuka mitenkin sikinsokin toistensa päälle kullit lerppana ja 
punaisina liian pitkästä hinkkaamisesta ja pitkitetyistä sper-
maruiskutuksista nukkuakseen 12tuntisen prinssi ruusu-
sen–unen siivittämänä uuteen jännittävään ja kenties jonkun 
asiakkaan sponsoroimaan seikkailuun yölennolla Berliinin 
kuumiin homosadomasokistimestoihin tai katsomaan eläh-
täneitä possutranssuja, hieman ennen kuolemaa elähtäneen ja 
veltosti lihassaan pullistelevan sir Elton Johnin ja tähtisilmä 
David Furnishin seuraan Lontoon Sohon Madame JoJoklu-
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biin.
TomTom ja Andy puhuivat mutta eivät ottaneet kantaa 

asioihin kuten muut ihmiset. Asiat tapahtuivat ja he vain oli-
vat. Ymmärsivät toisiaan pelkästä katseesta. Sana siellä, toinen 
täällä he olivat alkaneet saada selkoa toisistaan. He eivät olleet 
mitään. Eivät tyhjiä vaan täynnä itsessään risteileviä toisten 
kuvitelmia itsestään, rooleja, vuorosanoja niin etteivät itse 
hämmästyneet puhuessaan toisilleen välillä 1800luvun dan-
dynä, toisinaan 1100luvun ottomaanirunoilijoiden kauniina 
Ahmedina, toisinaan Kallaveden 50luvun kesien laivapoikien 
suulla ja toisinaan taas 2000luvun alun sieluttomien Kuo-
pion toria iltaisin kansoittavien milleniaalien minäkeskeis-
ten juttujen siivittäminä; jotain samaa kuin Nobelpalkitun 
ruotsalaiskirjailija Tomas Tranströmerin vuonna 1959 kir-
joittamat kahdeksan haikurunoa olivat samanlaista hiljaista 
miehenkaipuun väläyttelyä, ja arabi, ottomaani ja idän suu-
rille zenbudhalaisille ulkoruokintahomorunoilijoille velkaa, 
jossa pojat uinuvat kivisen äidin sisällä yhteistä kiimaa ulvoen 
öisin sperman, väkivallan ja veren täyttämässä kiihottavassa 
huohotusten ja salaperäisyyksien nuoressa elämän aallokossa, 
jonka katkaisivat vain hekuman huipulla voihkaisut, ähellyk-
set, ja yhteiset rientämiset loppu kohden siinä tyynessä loh-
duttomuudessa lymyilevässä piinaavassa olemisen tuskassa ja 
ainaisessa hämäryydessä, jossa päättymätön vankila oli pään 
sisälle puristettu tuskallinen tietoisuus siitä, ettei saisi koskaan 
nauttia rakastetustaan kahden kesken intiimisti, vaan joutui 
jakamaan hänen kauneutensa kyyläävien vartijoiden ja mui-
den vieressä kiihottuneiden vankitovereittensa kanssa niinä 
satumoisina nuoren hekuman kuumina öinä, kun satumainen 
hetki oli pysähtynyt oman rakkaan ympärille, ja koko oma 
olemassaolon tihentyminen oli vain muutaman ruikkauksen 
päässä täydellisestä jumaluuden tavoittamisesta. Ihan kuin 
heilläkin juttuina ja TomTomilla lapsuudenmuistoina Varka-
udesta kualjkiäryleen maku suussaan.



290

Vihdoinkin vapaa
”Jos Paholainen on paha, hän ei valehtele silloin aina, vaan valehtelee 
hämätäkseen ihmistä, johtaakseen tämän harhaan, pannakseen usko-
maan valhetta totuuden asemesta. Siihen on monta mahdollisuut-
ta, yksi parhaista on sekoittaa tosi ja valhe, välillä valehdella, välillä 
puhua totta. Mutta vielä ovelampaa on valehdella viisaasti, oikeaan 
aikaan ja oikeassa paikassa. Ovela valehtelija on epäilemättä myös 
se, joka osaa antaa itsestään vaikutelman todenpuhujana. Valhe on 
tuhoisa silloin kun se otetaan totena.”

- Virolainen kirjailija Jaan Kaplinski vuonna 1995 ilmestyneessä 
esseessään ”Paholainen ja Metapaholainen” 
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Kaikella oli loppupeleissä merkitystä siksi päätin irrottaa it-
seni loppumetreillä omasta itsestäni ja kokeilla jotain uutta 
mitä en olisi itsestäni uskonut, etsiä ihmistä valheen takaa; 
niissä piilevissä sumuttavissa ja surullisissa tahattomuuksissa, 
pelkistyksien ristiriidoissa ja valintojen vaikeuksissa keskellä 
salatoiveikkuuden haparointeja, joihin olin jo alkanut tottua, 
missä luonnolla oli oma jyrkkä ja elämänviehätyksensä veren, 
sperman ja väkivallan epäpyhässä liitossa ”syö tai tule syödyk-
si” periaatteella vahvistettuna, minkä mukaan maailma pyöri 
vastakkaiseen suuntaan kaikkivaltiaasta minästä pois taistel-
len vimmaisesti epämääräisten sattumuksien sekamelskassa 
järjestystä ja järjestettyä maailmaa vastaan vanhan platonilai-
saristoteelisen ajattelun mukaan. Tällä samalla mallilla, jolla 
luonnontapahtumia selitettiin myös inhimillistä toimintaa. 

Minä olin toista mieltä, ja päätin kokeilla toimiko se. Kehi-
tin itselleni uudeksi henkilöllisyydeksi tarinan, jota kukaan ei 
olisi uskonut minusta. Kutsuin sitä ”Perjantaiksi”, sillä näytti 
siltä, että kaikki merkittävä ja merkillinen tapahtui minul-
le aina perjantaisin. Asioita alkoi palata hiljalleen mieleeni 
perjantaisin noista menneistä perjantaista: tosin pätkittäin. 
Muistini toi näppärästi esiin kaiken sen materiaalin, jonka se 
tarvitsi rakentaakseen niistä itselleen sopivan tarinan. Ehkä 
siksi perjantait pitäisi kieltää lailla kokonaan – nehän valeh-
telivat. Ja niin aloin itsekin valehdella, ja imeä valheitani vah-
vistaakseni ihmisistä lisää valheita. 

Tein tätä lähes vuoden jokaisena perjantaina Esplanadin 
puistossa Helsingissä missä parhaat valheet liikkuivat, ettei 
minulta olisi jäänyt yhtäkään sivusilmäystä, alta kulmain 
tehtyä havaintoa, silmän räpäytystä tai olankohautusta rekis-
teröimättä. Olin kehittänyt tästä harrastuksestani vakavasti 
otettavan taiteenlajin istuessani Esplanadin Kappelissa mah-
dollisimman näkymättömänä, niin etteivät tarkkailemani 
ihmiset aavistaneet minun imevän vampyyrin tavoin heidän 
valheitaan vaan luulivat minun kuuluvan luonnollisena osana 
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samaan näytelmään yhtä sivuosanesittäjänä kuin hekin. Istuin 
nimittäin silmät kiinni paikallani yrittäen arvuutella millaiset 
kasvot milläkin valheella oli. 

Ajan myötä minusta kehittyi niin hyvä arvuuttaja, että us-
kalsin aloittaa sokean esittämisen, jotta olisin vienyt taiteeni 
sen korkeimmalle huipulle sinne mistä todellinen taide syntyi; 
herkkiin aavistuksiin ja niistä yhtä herkästi syntyviin aikei-
siin, jotka eivät koskaan toteutuneet. Kuljin sokeiden kepin 
kanssa pöydästä pöytään törmäillen ja kompuroiden silmät 
teipattuna umpeen, ettei valo olisi häirinnyt minua. Silmieni 
edessä pidin silmälappua. Kaikkea tätä hurjaa näkyä komis-
tivat vielä lisäksi mustat aurinkolasit, joiden avulla peilasin 
omia kasvojani. 

Kasvoni olivat tällä kertaa täsmälleen samat kuin peiliku-
vasta heijastuivatkin silmämääräisesti tarkasteltuna. Meillä 
tuntui olevan yhdessä tarkemmin katseltuna jokin kaukainen 
salaisuus, joka erotti meidät toisistaan. Mutta peilikuva ollut 
siksi täsmällisesti sanottuna samanlainen kuin minä; siinä oli 
jotain kummallisella tavalla erikoista ja mieltäni kiihdyttävää. 
Ihan kuin tällä kaikella ja näillä kahdella eri kasvoilla olisi 
ollut tehtävänään kylmän rauhallisesti herättää minut poh-
timaan asiaa tarkemmin; erilainen tunne menneestä, mutta 
silti jotain samanlaista yhtä, joka veti niitä molempia puo-
leensa kärpäspaperin tavoin liimautuen peilissä kuvina lähes 
identtisiksi. 

Mutta ei täysin, sillä tarkemmin katseltuna sillä toisella 
kuvalla oli ivallinen hymy huulillaan. Huulet avoinna ikään 
kuin kertoakseen minulle reunoillaan, niille, josta kuva säröili 
ja hehkui omituista valoa kuvat yhteen liimaamaa tarinaa, 
mikä oli jäänyt joskus joko tarkoituksella tai vahingossa ensin 
hieman syrjään, ja sitten pikkuhiljaa lipumalla pois näkyvistä, 
kielestä ja mielestä kokonaan unohduksiin. Asia, jonka tor-
juminen mielestäni oli ensin herättänyt minussa päättäväistä 
vastarintaa, mutta jonka pauloihin olin lopulta jäänyt vangiksi 
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niin tiukasti, etten enää sen jälkeen välittänyt käskevästä rutii-
nitodellisuudesta mikä ympärilläni velloi työnteon, kaupassa 
käymisen ja pakollisten sosiaalisten suhteiden pakkopaitana. 
Tätä kaikkea pohdin vielä silloin kun elin. Nyt ymmärsin 
vasta kunnolla mikä tuo toinen kuva oli ollut minulle varoi-
tukseksi irvistelemässä ja mielenrauhaani häiritsemässä. 

Se oli ollut minun todellinen minäni, joka oli jäänyt kei-
notekoisen julkisuusminäni puristuksessa hengettömäksi ja 
syrjään. Opin elämästä tämän jälkeen sen, että tosiystävyys 
oli prosessi, joka alkoi hyvästä kaveruudesta ja muotoutui, jos 
oli muotoutuakseen, ajan kuluessa kivenkovaksi timantiksi. 
Ja että erilliset ajanhetket asettuvat aikajanalle vain siksi, että 
oma mieleni sen aikajanan tuotti. 

Minä kaduin, kun en ollut tehnyt tätä aikaisemmin. Tätä 
tunnustusta ja katumusta. Etten ollut eläessäni tunnistanut 
peilikuvastani sen sisällä kärsivää oikeaa minääni. Etten kerto-
nut muille omista tunteistani ja ajatuksistani, koska pelkäsin 
niin vietävästi sen tuhoavan samalla kaiken sen minkä eteen 
olin tehnyt koko ikäni voimiani ja itseäni säästämättä töi-
tä kuin hullu hevonen näkymätön ruoska pääni yläpuolella 
heiluen. 

Minun oli pakko, selitin itselleni, mutta eihän sitä kukaan 
uskonut  minä ehkä vähiten, sillä nykyoloissa olin heikoissa 
kantimissa, kun ei ollut yhtään kaveria  tunne jomotti vakitui-
seen takaraivossa, ja teki aina kuin pakon sanelemana sitä mitä 
ei missään nimessä olisi halunnut tehdä muita miellyttääkseen 
kerjäämällä sillä edes hiukan kunnioitusta muiden silmissä. 

Mutta se myös haastoi minua ajattelemaan yli oman tu-
tun maailmani avaten pääni sisälle lukuisia hullunihmetyksen 
huoneita, joiksi niitä silloin innoissani kutsuin; katosta roik-
kuva lamppu oli kuin suoraan jostain luksussisustuslehden 
katalogista. Matot olivat mahtipontisia lootuskuvioineen. 
Kalliilta näyttäviä itämaisia harvinaisuuksia. 

Kaikki muutkin kalusteet olivat jotenkin liian täydellisiä 
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ollakseen totta; empirepöytä tuoleineen ja kullattu sänky ver-
hoineen ja harsoineen, mahtavine sängyntolppineen ja valoi-
neen huipputuulettimet katossa, valtava peili kaikkea tätä hei-
jastamassa. Divaani huoneen keskellä toimittamassa ylellisen 
laiskanlinnan virkaa niinä hetkinä ennen nukkumaanmenoa, 
kun olisi aikaa olla jouten ilman rihmankiertämää ennen kuin 
sukelsi kutsuvan sängyn valkoisiin lakanoihin unten rauhoit-
tavaan maailmaan. 

Huone oli kuin alitajuntani ja mieleni; yhtä pelottavan 
sekava, epäsymmetrinen kuin uskalias ja yllättäväkin: alaston 
hahmo pukemassa hätäisesti päälleen hujan hajan lattialla 
myttyinä olleita vaatteitaan. Ja extrana vielä katossa peili, josta 
näin itseni makaavan alastomana ketarat levällään sängyssäni 
kaikkien niiden poikien ja miehien kanssa, joiden kanssa olin 
vuosien saatossa harrastanut seksiä; olin tullut tänne kohda-
takseni hänet, joka piti kullinsa pystyssä edessäni nähdäkseen 
itsensä minussa. Ja näin näiden huoneiden kautta näin lisää 
uusia ovia. Ja niiden takana vielä enemmän lisää uusia ovia; 
kaikki avonaisia johdattamassa lisää uusien samalla sekä eri-
laisten että jollain tavalla tuttujen ja erilaisten uusien avonais-
ten ovien salaperäisen kutsuviin maailmoihin.

Luovutin aivan liian helposti heti kun sain vastaani kovan 
palan nieltäväksi. Olin kyllä jossain vaiheessa aikeissa esit-
tää vastalauseita, mutta jätin senkin harmillisesti sikseen, en 
laiskuuttani ja mukavuudenhaluani vaan siksi, etten pitänyt 
sitä lopputuloksen kannalta tarpeellisena. Nyt olisin toista 
mieltä ja tekisin toisin. Silloin selitin ja säälin itseäni lähinnä. 
Ja annoin periksi kuvitelmilleni itsestäni. Käytin hyväkseni 
asemaani ja röyhkeyttäni, joka kasvoi sitä mukaan miten sain 
turpaan, ja kuinka kovaa. 

Olin väsynyt ja katkera. Ehkä siksi jaksoin jatkaa eteenpäin. 
Ehkä siksi valitsin kaikesta tästä suivaantuneena uhmaikäisen 
pojan tavoin mielessäni sen vaikeimman ja kohtalokkaimman 
uhoamisen ja näyttämisen tien, joka oli samalla myös oma 
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tuhoni ja ansa, johon astuin heti kun vaikeudet alkoivat syödä 
minua sisältäpäin ja jouduin turvautumaan yhä suurempiin 
elämänvalheisiin, sinnitelläkseni eteenpäin ilman että kukaan 
ulkopuolinen olisi huomannut minun vuotavan verta ja haa-
voittuneen kuolettavasti. 

Jossain vaiheessa sitten tajusin, että tein väärin. Että, kaikki 
tämä oli turhaa valhetta ja ikävää. Että, se ei enää kiinnosta-
nut minua samalla tavalla kuin silloin kun sen aloitin. Mutta 
minkäs teit? Ei tällä tiellä voinut kesken matkan peruuttaa, ja 
vaihtaa menosuuntaa ihan tuosta vaan sormea napsauttamal-
la, varsinkin kun oli antanut kasvot yhdelle maailman suurim-
mista hiljaisista vähemmistöistä, mikä rynnisti muurahaisten 
tavoin sankoin miljoonalaumoina esille koloistaan Jäämereltä 
etelänavalle. 

Olin jo oppinut olemaan hieman sivussa ja katsomaan 
asioita takaapäin. Etten kituisi ja kuihtuisi aikani näitä yk-
sin miettiessäni näillä iljettävyyksien turhilla sivukujilla, mi-
hin aina eksyin, vaikka juuri eilen täältä päästessäni vannoin 
kautta kiven ja kannon, etten enää koskaan astuisi jalallani-
kaan kyttäämään, vaanimaan ja iskemään, vain siksi, ettet 
ole antanut minulle yhtään hyvää syytä miksi eläisin täällä 
hetskuhelvetissä kiusattuna, yksinäisenä ja hyljeksittynä kul-
linpuutteessa. 

Minun ystäväni ja ainoa tosiystävä: yksinäisyys. Ja etten 
jakanut sitä kenenkään muun kuin itseni kanssa. Tämä to-
siystäväni oli sellainen, joka hyväksyi, ja jonka hyväksyin itse 
ehdoitta sellaisena kuin se ja minä olimme yhdessä ja erikseen: 
se olin minä oikealta laadultani ja mieleltäni. Siksi nimeni oli 
Yksinäisyys enkä tarvinnut muita elämääni. Halusin toki sek-
siä muiden poikien ja miesten kanssa, mutta en paljon muuta. 

Minusta oli vaivaannuttavaa kulkea toisen miehen kanssa 
käsi kädessä tai pussailla, saati sitten asua saman katon alla ja 
leikkiä kotia. Minä en hallinnut parisuhteen arkea. En ollut 
osallistuva enkä muistanut merkkipäiviä. En ollut kyläilijä 
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enkä puutarhaihminenkään. Juoruilu jonninjoutavuuksista 
ei luonnistunut minulta. Muiden huolet, perhesuhteet ja tu-
levaisuudentoiveet eivät kiinnostaneet minua.

Olin omiin menoihini mieltynyt, enkä nauttinut liiasta 
sosiaalisesta hälystä ympärilläni tai shoppailusta. Sain vaikka-
pa terassilla istuessani mainiosti aikani kulumaan vain tark-
kailemalla muita ihmisiä. Monista miehistä saattoi olla perin 
hämmentävää se, kuinka mielelläni nostin jokaisen kanssa-
keskustelijan minun mielestäni positiivisia ja mielenkiintoisia 
piirteitä esiin. Se oli erikoistaitoni siitä huolimatta, että olin 
mikä olin. Jotkut pitivät sitä enemmän tai vähemmän kiusal-
lisena, mutta onneksi enintä osaa se ei ärsyttänyt. Suhtauduin 
näet ihmisiin varauksella, mutta vilpittömän uteliaasti. 

Ja se näkyi, ja sai ihmiset olemaan vapautumaan seurassani. 
Se mikä minua joskus harmitti suunnattomasti, oli ihminen, 
joka oletusarvoisesti kohteli toisia alentuvasti ja tylysti. Väi-
tän, että olin kokenut kaikenlaista todella mielenkiintoista ja 
erikoista vähintään kahden elämän edestä. Ei mitenkään voi 
sanoa, että elämäni olisi koskaan ollut tylsää. Pakosta alkoi 
sen elettyä koko rahan edestä uskoa kohtaloon tai johonkin... 
mihin lie? En katunut mitään. Olihan elämänkokemus ol-
lut minulle kasvattava prosessi, jossa kaikki oli vaikuttanut 
kaikkeen. 

Minusta olisikin positiivinen yllätys, jos sielunelämäni ei 
loppuisi viimeiseen hengenvetooni. Luterilaiseen kristinop-
piin ja Jeesuksen palvontaan en syttynyt, enkä muihinkaan 
muotokieliltään palvonnanomaisiin tai tapauskontoihin. 
Uskonto oli yhteiskuntien päättäjien keino ohjata tyhmää ja 
laumasieluista orjakansaa haluamaansa suuntaan. Nyttemmin 
tietysti olivat media muuttanut hutun syöttämisen tapoja, ja 
TV ja päivänlehdet nykyihmisen suurimpia sumuttajia. 

Tunnustan teille salaa ja pyydän teitä pitämään tämän 
omana tietonanne nyt kun olin jo kuollut: uskoin ehkä ihan 
pikkaisen Jumalaan ja Jeesukseen, olinhan elänyt uskonnol-
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lisisänmaallisen Suomen alkuvuosikymmenet, ja imenyt kai-
ken tämän jo äidinmaidostani. Olin yliherkkä kaikelle ja niin 
tunteellinen, että itkeä pirautin aina kuunnellessaan Mozartin 
oopperan Taikahuilun Yön kuningattaren aariaa, minkä jäl-
keen Yön kuningatar antoi prinssi Taminolle tehtäväksi pe-
lastaa tyttärensä Paminan pahan Saraston vallasta (...kolme 
poikaa tulee  ahaa! nuoria, kauniita ja viisaita: ja he auttavat 
teitä tällä vaikealla matkalla!), että ajattelin itse olevani tuo 
poloinen Tamino. 

Kun kuolin, tajusin etten ollut, kun näin edessäni valkoi-
sen sumuverhon keskeltä jonkun partajepen sanovan minulle 
rauhallisella samettisella äänellään. Odota siinä ihan rauhassa, 
isä tulee kohta, kun kerkeää ja kertoo mikä homman nimi 
on. Pue sillä aikaa päällesi tuo vieressäsi penkillä oleva val-
koinen kaapu, ettet herättäisi liikaa huomiota täällä. Se on 
tämän paikan tapa. Se oli vikatikki partajepeltä ja sai minut 
ajattelemaan toisin. Toki uskonnoilla oli minusta monia hy-
viä yleishumaaneja elämänohjeita ja teesejä, mutta eivät ne 
perustaltaan uskontojen keksintöjä olleet, ja siksi sanoin tälle 
partajepelle, etten minä mihinkään valkoiseen kaapuun itseä-
ni ala mahduttamaan. 

Ja sillä samalla hetkellä huomasin istuvani jossain synkäs-
sä kolossa, missä iso pata porisi kuplien samalla kun minua 
vastaan käveli irvistellen kädet levällään punainen satyyri-
hahmo päässään pirunsarvet sanoen. Nyökkäsin sarvijaakolle 
hyväksyvästi ja ajattelin, ettei tämä nyt mitenkään hassumpi 
paikka ollut. Mentiin suoraan asiaan, ja mikä tärkeintä: ei tar-
vinnut ainakaan kuunnella mitään jeesustelua. Niin me kes-
kustelimme siinä pitkän ajan ennen kuin hän pisti minutkin 
porisemaan pataan, jossa ennen kiehumistani aloin muistella 
miten toinen osa tuttavistani oli suhtautunut minuun kuiten-
kin jotenkin hyväksyvästi. Ja kun liha vihdoin irtosi luusta, 
ruumiiseeni tarrautunut sieluni irtautui kahleistaan ja alkoi 
ajatella kirkkaasti ihan kuin lihan irrottautuessa luista se olisi 
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ollut sille totuusseerumia. 
Näin ihmeellisiä näkyjä ja asioita, joita en edes tiennyt 

aiemmin itselleni tapahtuneeksi. En tiedä ihan tarkkaan vie-
läkään mistä alitajuntani syövereistä nämä minun päässäni 
pyörivät kuvat ja ihanan oudot sanat niitä selittämään sen 
jälkeen syntyivät ja putkahtivat, mutta sen ymmärsin, että 
mielenlaatuni oli pohjoinen hiljaisuus; juuri siksi tunsin itse-
ni kuumeisen levottomaksi enkä saanut kuvien ahdisteluilta 
unta öisin, ihan kuin minua kutsuvasti kiduttaneet ankarat 
mielenmaisemat olisivat muovautuneet hätähuudoiksi hiljaa 
vuosituhansien kuluessa vuodatetuista kyyneleistä, joista syn-
tyivät ensin purot, ja sitten tuhansista niistä yhtyessään joet, 
joitten pohjilla velloi vieläkin salaperäistä virtaa; yhtä mon-
ta sivupuroja ja latvahaaraa kuin yöllisten mielenmaisemani 
rinteillä, vaikka näkyvä silmä ja umpinainen mieli ei niitä 
helpolla nähnyt. 

Kutsuin näitä näkyviä olotilojani ihmeiksi, vaikka jou-
duinkin koko ajan kysymään, ihmettelikö joku yhä ihmeitä 
kuten kuolemani jälkeistä uutta olotilaa? Minä taas en tunte-
nut mitään muuta, kun ihmeitä niinä nuoruuteni puutteen 
unettomina öinä, mitkä pystyi hyvin peräkanaa laskemaan 
molemman käden sormin: oikeastaan piti jo laskea niitä öitä 
joina olin nukkunut edes vähäsen, sillä ne olivat silloin ani 
harvassa. Tätä en ole kertonut muille kuin teille: minua pai-
noi eläessäni kovastikin se, että asuin henkilön kanssa, joka 
vihasi minua lähtökohtaisesti ja periaatteessa. ja kun olin enää 
vain laimea osa ison padan lientä, ensi kerran elämässäni piti 
tunnustaa, että elämä oli ihan oikeasti pimeintä pahuutta ja 
kuolema vapauttava kylpy. 

Monet olivat valmiita eläessäni luonnehtimaan minua 
jopa vähän, jos ei hulluksi, niin ainakin omaperäiseksi ja bo-
heemiksi. Mutta tuskin kukaan joka minut tunsi, piti minua 
ilkeänä. Siitä olinkin erityisen mielissäni  eivät nekään, jotka 
minua inhosivat tai eivät muuten tykänneet. Ikä ei tuonut 
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viisautta. Olin huomannut, että oli olemassa lupaavia älyk-
käitä ja hurmaavia nuoria, jotka osoittivat viisauden merkkejä 
jo varhain. Ja valitettavasti sitten niitä iäkkäitä ja varttuneita 
ihmisiä, joita ei oltu ”siunattu” viisauden lahjalla alun perin-
kään. Innoittavinta oli rauhoittua kuuntelemaan todellisesti 
viisaan ikäihmisen juttuja. 

Älykkyys ei ollut viisautta, mutta jos älynsä kanavoi oi-
keisiin asioihin, niin saattoi hetkittäin viisauden tuntoja 
välähdellä mielessä. Tiedemiehet olivat tutkineet maailman-
kaikkeuden rakennetta ja pohtineet ”näkymättömän aineen” 
dilemmaa. Nyt vasta pataan liuenneena tippana ymmärsin, 
että tuo mystinen pimeä aine oli tyhmyyttä. Sitä kun oli uni-
versumin massasta enin osa, vaikka sitä ei voinut visuaalisesti 
havaita. Silti sitä tuntui kummasti vain riittävän; erityisen 
traagista oli jo kasvuiässä huomata, että aikuinen ihminen 
voi olla tyhmä kuin saapas. Minua jotkut ystäväni ja alaiseni 
pitivät fiksupetterinä sekä nokkelana nokankoputtajana niin 
hyvä kuin pahassakin kun vain sille päälle satuin. 

Hyvässä seurassa sitä olinkin. Nautin äärimmäisen rajat-
tomasti nimittäin hiljaisesta tiedosta, ja siitä kummunneesta 
kanssanokkeluudesta sekä tilannekomiikasta. Sellaiset ovelat 
ja hoksanokkaiset kuoliaaksinaurattajat saivat sydämessäni 
ikuisen etusijan möllöttäjiin nähden. Jokainen ”Kodin keit-
tiöpsykologia”  kirjan lukenut tiesi nimittäin, että huumori 
oli ihmisen tärkein puolustusmekanismi. Mutta niin olivat 
myös tylyys ja itseensä sulkeutuminen. Arvostin puolustusme-
kanismeista eniten huumoria. Ja rakastin miehisissä miehissä 
loistavaa tyylitajua. 

Univormupukuisia miehiä oli mukava hypistellä ja likis-
tellä. Tosi oli, että kauniskin mies saattoi olla perkeleen ruma 
ja taas vaatimattomamman näköinen mies tarkemmin katsot-
tuna läheltä kaunis kuin enkeli. Olin joskus ollut paheksuttu 
siitä, että viihdyin muidenkin kuin oman ikäisteni miesten 
parissa. Iän myötä sekä kokemuksien kautta panostus asioihin 
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ja ihmisiin muuttui. Ihminenhän käsitti elämän arvoja enim-
mäkseen omaan kokemusmaailmaansa peilaten. Näin ollen 
oli inhimillistä, että nuorempana panosti maailmoja syleile-
vään idealismiin ja vanhempana taas soveltamiseen. 

Nuorena kaikki oli uutta ja ihmeellistä eikä osannut vielä 
erottaa ylisanoja niiden todellisesta luonteesta. Vanhempana 
tuli varovaisemmaksi kaiken suhteen, ja alkoi viisaasti epäillä 
myös itseään. Molemmat osaalueet ovat silti tärkeitä pitää rin-
nakkain. Siksi viihdyin nuorten ja heidän raikkaiden ajatus-
tensa kanssa. Muutama vuosi ennen kuolemaani laadin uuden 
elämänstrategian, jossa päätin hylätä elämästäni täydellisesti 
sellaiset asiat, tekemisen ja ihmiset, jotka eivät jättäneet mi-
nulle myönteistä jälkitilaa; päätin panostaa asioihin, tekoihin 
ja ihmisiin, jotka tuottivat itselleni hyödyllisyyden, myöntei-
syyden ja tyytyväisyyden tunteita. 

Muutoksen prosessi vei aikansa, mutta pitkäjänteisesti to-
teutettuna se toi minulle enemmän kuin erinomaisesti omaa 
elämääni takaisin muilta: sain olla rauhassa vihdoinkin. Olin 
saanut moraalisen kasvatuksen ja tiesin kirjoista, että oikeaa 
oli se, mikä tehdään hyveen tai velvollisuuden vuoksi. Sen 
alalajeja olivat viisaus, oikeudenmukaisuus, rohkeus ja itsehil-
lintä. Minä olin itsessäni pakotie tästä helvetistä. Olin myös 
se ansa, johon vetelän suon tavoin upposivat kaikki laiskasti 
oman itsensä ymmärtävät  tai ymmärtämättömät; se ei ollut 
helppo juttu. Minä olin yksinäinen, pelottava ja vaarallinen 
synnyttäen paljon pahaa ja vähän hyvää. Harvoin kiitosta tai 
päänsilitystä, paljon enemmin vihaa ja vähättelevää ilkeyttä. 
Vaikenemista. Unohtamista. Lupasin enemmän kuin annoin. 

Olin hetken hiljainen häivähdys taivaalla sekunti ennen 
kuunvaloa. Takaikkunasta välkkyvä valo. Juhlitun yön viimei-
nen himmeä muisto, joka pakeni päästä yhtä nopeasti kuin 
oli sinne ilmestynytkin. Olin helvetti ja taivas maan, jota ei 
ollut, päällä. Olin itse tämä päättymätön uneni ja unelmoit-
sijan harharetki, joka vetosi oikeudenmukaisuuteen silloin 
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kun väitin, että muita viattomia kohtaan piti osoittaa sääliä; 
hyvyyttä kohtaan taas kiitollisuutta; syyllisiä piti rangaista; 
lakeja oli kunnioitettava. 

Kiitettävää minusta oli vain se, mikä synnytti jo tekohet-
kellään ja myöhemminkin arvokkaan muiston. Muistot? Mitä 
ne olivat? Tippa valtameressä, jota kukaan ei halunnut juo-
da. Minäkin yritin aluksi muiden ihmisten tapaan unohtaa 
ja hävittää muistoni. Silti näin aina samoja painajaisia kuin 
viisikymmentä vuotta sitten. Minua painoivat samat huolet ja 
ratkaisemattomat ongelmat kuin tuolloin. Näin manan ma-
joille menneiden ihmisten kasvoja mielessäni kuin hätähuu-
toina, ennen kuin he hävisivät ja poistuivat tästä maailmasta 
irvistys naamoillaan lyötyinä ja kiusattuina. 

Ehkä kaikki se oli varoitukseksi minulle, joka en koskaan 
nuoruuteni innossa kuvitellut eläväni itse näin pitkälle, tai 
kohtaavani pitkän elämäni lopulla näin kamalan lopun. 
Kaikki oli vain omaa ajattelemattomuuttani ja syytäni. Minä 
tiesin mitä tuleman piti vaikken halunnut sitä itselleni tun-
nustaa. Syntymästäni muodostui ikään kuin valtava virta, ja 
aika oli hurja koski, mikä suhisi päässäni vastustamattoman 
viettelevänä vieden järkeni mennessään, kun altistuin omille 
nautinnoilleni, ja näkyviin tuleva oli samassa jo viety pois. 
Uutta vietiin ja toista tuotiin tilalle. Niin kävi minulle. Maan 
kuolema oli tulla vedeksi ja veden kuolema oli tulla ilmak-
si ja ilman kuolema oli tulla tuleksi ja päinvastoin. Minun 
kuolemani soti kaikkia näitä ennalta annettuja määräyksiä ja 
kohtaloita vastaan. 

Minä petin itseni ja teidät. Silmäni olivat sumeat vihasta, 
pettymyksestä ja katkeruudesta, vaikka olin jo kuollut ja kuo-
pattu, sillä eläessä minun piti pitää naama peruslukemilla ja 
mölyt mahassani. Muussa tapauksessa  jos niissä olisi vihaa ja 
rakkautta  niissä olisi ollut myös ystävyyttä ja riitaa, eripuraa 
ja sopua. Mutta niissä ei ollut mitään näistä, koska en ollut se 
mikä halusin olla tai millaiseksi te minua luulitte. Menestys 
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oli näet sisälmyksiä tuhoavaa ja rauhatonta; se teki omasta 
itsestään levotonta. Minä toki tiesin hyvin tunteen olleen ke-
hon vastaus sisäiselle äänelleni, eli ajatuksilleni. 

Tiesin myös, miten ajatukseni muuttuivat tunteeksi, ja 
tunne sai minut toimimaan niin että se tuntui kaikkialla mi-
nussa; sykkeessä, verenpaineessa, lihasjännityksessä, verenkier-
rossa, hormonituotannossa ja hermoverkoston toiminnoissa; 
en tiennyt miksi ja siksi minä en ollut mitään tästä kaikesta 
huolimatta. Vain kasa onnettomia unelmia ja toteutumat-
tomia toiveita sekä liian paljon viinaa, tupakkaa ja pakko-
mielteeksi muuttunutta itsensä tyydyttämistä yö yön jälkeen 
tuntemattomien, lähes varjomaisten miesten kanssa, joiden 
kanssa en koskaan vaihtanut sanan sanaa. 

Ei se mitään. Niin tekivät muutkin maailmassa, joka oi-
kein tyrkytti mahdollisuutta suhtautua eri näkökulmiin kier-
toteinä, jotka valaisivat kierosti epätodellisuuden eri aspekteja 
houkutellakseen ihmisiä lankeamaan niiden viehätykselliseen 
outouteen, joka oli vain ontto ansa missä odotti lopulta kylmä 
kuolema ja lopullinen unohdus yhden nuolaisun ja yhden 
hotkaisun päässä. Mutta ei hätiä mitiä, eiväthän Shakespea-
renkaan miehet onnistuneet ylläpitämään aitoja ystävyyssuh-
teita keskenään ehkä siksi, etteivät he myöskään puhuneet toi-
silleen mitään todellista ja jaksaneet oikeasti kuulla toisiaan, 
tai pohtia syvällisesti mitä oleva oli, millainen oli ihmisen mie-
len ja ruumiin välinen suhde, tai oliko maailmankaikkeus syy 
seuraussuhteiden alainen vai oliko sillä jokin tietty päämäärä? 
En minäkään. 

Enkä pitänyt puhumisesta yhtään sen enempää. Olin teon 
miehiä. Istuin jökötin hiljaa paikallani tai ravasin levottomana 
sieluna ympäri Helsingin öisiä katuja, mutta montaa sanaa 
en noina aikoina suustani ulos päästänyt edes helminä sioil-
le osastolta, sillä tunsin sanojen olevan lausuessani suustani 
ulostullessa jo kuolleita ja halveksin puhumista. Inhimillinen 
tieto oli minusta aina yhtä erehtyväistä ja epävarmaa, eikä se 
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voinut siksi perustua mihinkään pysyvään. Tietoisuuteni oli 
substanssi, joka oli erillään ruumiistani. Ja ruumiini oli kuin 
tiedoton kone, joka oli myös kaikilla eläimillä. 

Kysymys oli myös fysiikan laeista. Ja koska ruumis sai 
ihmisen kärsimään, sitä piti yrittää hallita viisaasti ja hyvin. 
Niin kauan kuin meillä oli ruumis ja sielumme oli sekaantu-
neena sellaiseen pahaan, emme koskaan voineet täydellisesti 
saavuttaa sitä mitä kaipasimme, sitä mitä sanoimme totuu-
deksi, koska ruumiin välttämätön ravitseminen aiheutti meille 
loputtomasti puuhaa. Ja jos lisäksi tuli vielä sairauksia, nekin 
olivat esteenä totuuden etsimisessä.  Järjellä ei ollut mitään 
tarjottavanaan tällaisen valmiiksi raudoitetun maailman raa-
dollisuuden vastapainoksi. Takana. Edessä. Sivuilla. Kaikkialla 
oli vain suuri tyhjyys. Pakolliset romahdukset. Häviäminen. Ja 
lopulta väistämätön unohdus. Kaikki kohtalonsa uhkaaminen 
ja vastaan pyristeleminen, oli silkkaa idealistista väärinymmär-
rystä ja ylellistä turhuutta. 

Olin omaksunut tottumuksen elää jo ennen kuin olin tot-
tunut ajattelemaan. Ruumiini ankkuroi minut maailmaan, 
johon minut oli vain heitetty. Tunsin olevani kuin Derzu 
Uzula, tuo erämaiden jalo egoisti, joka oli saavuttanut pit-
kän harjoittelun ja erämaassa rämpimisen jälkeen omalakisen 
itseriittoisuuden olotilan; ihmisyyshän lakkasi olemasta ellei 
sitä kyseenalaistettu riittävästi kukin omalla tavallaan omissa 
eristäytyneissä elämissään yhtä päättäväisesti oman olemisensa 
ongelmat siitä ulkoistaen kuin Uzula, vaikka vastaukset pää-
tyivät usein tilanteeseen, jossa kunnollista selitystä ei voitu 
antaa heittämättä itse lasta pesuveden mukana pois, tosien ja 
epätosien ajatusten erottelu ei näet ollut helppoa – ihan kuin 
yleispäteviä moraalisia periaatteitakaan ei ollut olemassa. 

Tai ihmismieli ei voinut tavoittaa todellisuuden oikeaa 
luonnetta. Siksi tulin paremmin juttuun omien salaisuuksieni 
kanssa, kohdatessani niin itseni kaikesta teeskentelystä ja har-
hakuvitelmista riisuttuna alastomana oman puhtaan himoni 
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keskellä kirjoittaessani tai piirtäessäni ne todeksi ja eläviksi, 
sillä paperille piirrettynä salainen sieluni oli mustempi kuin 
sotilassaappaat lankkauksen jälkeen ennen itsenäisyyspäivän 
paraatia nyrjähtäneessä maailmassani, mikä oli yksinäisiä ja 
sekopäisiä miehiä pullollaan, epäilijöitä ja kyseenalaistajia, jot-
ka paransivat kertaheitolla minut naiiviudestani. Ja antoivat 
elämälleni ja ajatuksilleni saman suunnan ja merkityksen kuin 
linnunpelätin siemeniä kärkkyville linnuille, kun paperille 
pysäyttämäni ilmeet hajottivat ajatukset tarkkaan sisältä sen 
syntysijoilta, sallien katseen luvallisesti samalla pyyhkiä pitkin 
kuvassa näkyviä yksityiskohtia, joita ei sanoilla tavoitettu tai 
olisi muuten havainnut maisemissa, missä uomien reunat si-
lisivät laakeaksi ahoksi ja aho vaihtui koivikkolehdoksi, jonka 
reunassa oli pyöreä tummavetinen lampi ruohoisten äyräitten 
välissä. 

Ja vähäinen puro laski lammesta tasapohjoiseen laaksoon, 
vetiseen, saramättäiden täyttämään vuomaan, jossa toinen 
puro kiemurteli honteloitten koivujen ja hirvien runtelemien 
pajupensaiden lomassa. En silti hetkeksikään lakannut kysy-
mästä itseltäni: kumpi maailma olikaan todellinen, se jonka 
näin ääritilanteissa, vai se jonka kuvittelin näkeväni äkkimuu-
toksissa? Vai ne, jotka lomittuivat ohi kaiken toisiinsa salaka-
valasti kietoutuen, antaen tahallisesti itsestään haparoinnin 
vaikutelman tässä kieltämättä hieman skitsofreenisessa ja seka-
vassa jännitysnäytelmässä? Tai oliko sillä mitään väliä nyt, kun 
ei ollut enää montaa ihmistä kenen kanssa itkeä ja muistaa 
kaikkea sitä minkä luuli kerran kuuluvan omaan elämään? 

Kaikki muuttui ja petti. Horisontit hävisivät silmänkanta-
mattomiin. Mikään ei ollut enää entisellään. Silti kehotin, ja 
kehotan edelleenkin kaikkia pienempienkin savujen ikiukkoja 
ja mökiniitoja muistamaan ja kieltäytymään unohtamasta, oli 
se sitten mitä tahansa, tai teki se sitten kuinka kipeää tahansa. 
Se jos mikä, oli arkista urhoollisuutta, ja omalla tavallaan pi-
ristävää älyllistä ajanvietettä nykyaikaisen hömpän ja henkistä 
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vireystilaa alentavan surkeilun keskellä. 
Otetaan esimerkiksi elämää suurempi kysymys rakkau-

desta. Mitä se oikeasti on? Vasta oman kuolemansa jälkeen 
näkee kirkkaasti sen, ettei rakkaus ole sitä mitä sen väitetään 
olevan. Mitä se sitten on? Ei muuta kuin narsistin pelkoa, 
ettei saa loistaa enää muiden kustannuksella. Siksi kannatin 
mitä suuremmassa määrin ajatusta ihmisen analysoimiseksi 
kuolemassa kaiken ylisanojen viljelyn estämiseksi vain hajoa-
vien atomien kokoelmaksi, jotta se olisi vapauttanut meidät 
onnellisuuttamme ja elämäämme haittaavasta kuolemanpe-
losta, kuten se teki minullekin. 

Kun tämän ymmärsin, oli jo minun kohdallani liian myö-
häistä. Jossain tässä kohdin loppui ymmärrys. Loppui elämä 
ja kaikki muu sen jälkeen. Ei ollut enää mitään. Ei käsittä-
mättömyyksiä, helppoja nakkeja tai silmissä juoksevan langan 
tavoin rasittavuuteen saakka viliseviä huonouksia, tai muita 
yhtä limbomaisia rimanalituksia. Ei mitään turhaa, tylsää, 
jonninjoutavaa ja oksettavan ärsyttävää. Oli vain ei mitään, 
eikä siinä ollut mitään sen kummempaa ihmeteltävää. 

Mikä ihana ja vapauttava ajatus. Olipa helpottava koke-
mus. Päästä vihdoinkin pitkän piinan jälkeen kertaheitolla 
eroon kaikesta tästä. Sitä oli todellinen kuolema, ja sen todisti 
näkyvästi lappu ruumishuoneella isovarpaassani. Hotelli hel-
potus sanan varsinaisessa merkityksessä. Siellä maailma vasta 
alkaa ja loppuu samaan paikkaan mistä on alkanutkin, ihan 
kuten sen pitääkin olla, eri merkityksiin vain itsensä mustel-
mille rusikoiden, ihan kuin vain piruuttaan kaiken ymmärtä-
viä selittelijöitä kiusatakseen. Ihan kuin ei olisi mitään muuta, 
kun ei mitään, kuten ei olekaan; sieluni ytimessä oli vain himo 
ja halu, ei paljon muuta sinne olisi mahtunutkaan. 

Olin luultavasti puhunut tästä aiemmin, en vain enää 
muista missä ja kuinka paljon, ehkä kyllästymiseen asti, sillä 
yksi ovi, tönäisy ja tyhjän potkaisu, etkä ollut missään ole-
vaisessa kiinni vaan lensin päättömänä kanana kuin hullu 
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houkka. Vasta nyt itsekin kuolemanjälkeisessä olotilassani 
ymmärsin, että me kaikki olimme liian samanlaisia. Ja lau-
loimme mieluummin kaipauksella kadotetuista ystävistä tai 
hirveiden surudraamojen jäljiltä tuhoamistamme ja itse ai-
heuttamistamme itserakkauksista, kuin antauduimme niihin 
todellisessa elämässä haavoittumaan huonoina peilikuvina 
vessojen haisevassa hämärässä, ja putoamaan korkealta ku-
koistuksemme kauniista pilvilinnoista alas mataliin ojiin, 
piehtaroidaksemme muiden samanlaisten toivottomien ja 
surkeiden ääliöitten kanssa siitä mitä ei ole, ei tule eikä olisi 
koskaan voinut ollakaan. 

Minä olin ihminen, verta ja lihaa, kärsimystä ja tuskaa 
täynnä. Erehtyväinen ja katuva. Ihminen, joka katosi ja nousi 
tuhkasta Fenixlinnun tavoin jo heti seuraavassa kadunkulmas-
sa aloittaakseen uuden elämän uusien ihmisten ja maisemien 
kanssa mitään katumatta tai taaksensa katsomatta. Ihminen, 
joka hävisi vain tullakseen keksityksi uudelleen kuin kiusal-
leen. Ihminen, joka ei lannistunut, kun hänet lyötiin maahan 
ja yritettiin unohtaa. Ihminen, joka eli ja itki, vaikka siihen ei 
olisi ollut mitään syytä ja mahdollisuutta. 

Ihminen, joka rakasti ja halusi, vaikka se oli kiellettyä. Ih-
minen, joka antoi ja otti. Ihminen, joka menetti mutta sai 
samalla menetyksessään tilalle kokonaisen maailman ja sen 
pellon pientareita kulkeneen veljesarmeijan omine hirvittä-
vine salaisuuksineen, joista kuiskittiin vessojen utuisessa hä-
märässä kusenhajun keskellä. Ihminen, joka ei unohtanut, 
eikä ollut hiljaa vaan halusi kertoa kaiken maailmalle, että se 
muistaisi ja ottaisi opikseen, sillä muistamattomuus oli paras 
lääke tätä tautia vastaan. 

Ehkäpä vielä se ainoa. Ja ymmärrys, että kaikki se mitä 
sinulle oli aiemmin opetettu, oli höpöhöpöä ja puppua sekä 
suurta kusetusta. Ja mikä tärkeintä: opit kaikesta tästä, ettet 
ollut mitään muuta kuin mitätön ja vaivainen maan matonen 
muiden poljettavana ja kiusattavana vauvasta vaariin elämäsi 
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tiettömillä teillä, oli ne sitten lyhyitä ja vaarallisia kinttupol-
kuja, tai pitkiä ja unettavia moottoriteitä mersun takapenkillä 
tasaisen tahtiin huristellen. Et ollut mitään tänään, et huo-
menna etkä varsinkaan tulevaisuudessa, jota sinulla ei ollut. 
Olit ilmaa, pahanhajuinen hengitys, saastepilvi rannikolta 
lähestymässä uhkaavasti viljapeltoja, mutta et se, jota elävät 
hengittivät. Olit vaarallista aliilmaa viemäreissä ja ilmanvaih-
tokanavissa kulkemassa muualle kuin mihin itse olisit halun-
nut. Tai luulit halunneesi. Mene ja tiedä. 

Seuraavassa hetkessä olit yhtäkkiä ilman jähmettänyttä jää-
tä, ja sen jälkeen tyhjiin imettynä kurppana ja yksinhylättynä 
muille ihmisille vain pelkkä sula mahdottomuus ilman päätä 
ja häntää ilman että se ketään haittasi, ja sinulta pääsi ylä ja 
alapäästä mitä sattui. Mutta ei kukaan mitään huomaa tai 
välitä vaikka huomaisikin, joten lopeta jännittäminen ja pel-
kosi. Ei kukaan välitä sinusta tässä olomuodossa. He eivät edes 
huomaa, että sinä olet nyt se, joka vielä hetki sitten olit heidän 
kirjoissaan ihmisenä. Tai ainakin melkein. Olet toivoton. Pel-
käät ja häpeät aluksi. Mutta sitten alat tottua ajatukseen. Ja 
annat asioittesi rullata omalla painoillaan, kuin mitään ei olisi 
tapahtunut, niin kuin ei olekaan. 

Ja kaikki tämä tapahtuu vain sinun päässäsi ei missään 
muualla. Kaikki tämä on ohjelmoitu sinuun niin kuin värit 
silmiisi, sillä niitä on yhtä vähän olemassa kuin sinä ihmise-
nä tai sinulla vapaa tahto, joka on vain hourupäisten hullu-
jen joutenolossa kuvittelema kummajainen, ei muuta, eikä 
se muuta sitä asiaa mihinkään, ette voi asialle suuntaan tai 
toiseen yhtään mitään, vaikka niin kovasti sitä elämässäsi oli-
sit halunnutkin, että oli valmis uhraamaan sen eteen koko 
elämäsi, erityisesti tyhmempiesi, ennen kaikkea heidän, sillä 
eihän se ole edes ihminen, joka ei nouse toisten olkapäille 
tähyilemään mitä edessä on tarjottavana, ja tekee sitten va-
linnan potkaisemalla häntä olkapäillään uhrautuen kannat-
taneita nilkkoihin. 
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Tämän sinä opit helposti, sillä kyseessä on helppo huijaus, 
taas yksi silmänkääntötemppusi, jonka olet oppinut kanta-
pään kautta, mutta autuaasti miltei heti unohtanut tarpeetto-
maksi typeryyttäsi luullen. Ja nyt äkisti muistat sitten, miten 
se aikoinaan pelasti sinut pahemmastakin pulasta. Ja alat he-
rätä tajuamaan, ettet ehkä sittenkään ollut niin elävä silloin 
kun luulit olevasi heidän kirjoissaan, vaan että pala kuolemaa 
oli silloinkin sinussa koko ajan läsnä kaikkialla valmiina kat-
kaisemaan tiesi, jos siltä näytti. Ja silloin ja nyt taas niin näytti. 

Se tie oli kuljettu ja poikki. Oli vain se mitä et aiemmin 
tiennyt, että asiat tuppasivat olemaan luonteeltaan sellaisia, 
etteivät ne sinulta lupaa kysyneet miten niiden piti olla, kos-
ka niillä oli oma lakinsa ja järjestyksensä, ja ne pääsivät aina 
keskenään sopuun lopulta siitä, miten niiden tuli olla, olihan 
niin ollut jo ammoisista ajoista lähtien, ja tuli aina olemaan 
sinusta huolimatta. Pahaenteiset varjosi vain lankesivat tyh-
jään kaupunkiin, joka ei uskaltanut kunnolla nukkua, kun 
ei oikein tiennyt miksi kaikki tämä tapahtui taas sille  ihan 
kuin ei olisi ymmärtänyt kirouksen kuuluvan samaan hintaan 
unelmien kanssa  ne olivat taas niitä riipaisevia ja levottomia 
öitä, jolloin kuvittelin itseni ja elämäni uudelleen. 

Ja tämä nyt nuorten kaupunki oli silloin minun, jos en 
väärin muista. Sen hajut, ihmiset, suunnitellut ja suunnitte-
lemattomat rikokset ihmisyyttä vastaan, ja halvat aikomukset 
hyötyä hetkellisesti jostain itseään kauniimmasta ja heikom-
masta, jolla oli vaarallinen alttius surkeiluun ja siitä luon-
nottomasti seuraava täydellinen ymmärtämättömyys itsensä 
kustannuksella. Se kaikki oli vain minun. 

Se oli oikea elämäni ja naamioni, johon joka ilta aurin-
gon laskeuduttua levolle pukeuduin kuin verenhimoinen 
vampyyri valmiina imemään kuiviin veret kaikista niistä 
tyhmänvilleistä hulivileistä, jotka halusivat uhkarohkeasti 
hetken nautintoa vastaan luovuttaa minulle palan itsestään 
yön pimeydessä tietämättä mikä heihin oikein iski, ja minkä 
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riipan he tästä saivat kannettavaksi loppuelämäkseen minussa 
ja minun kaltaisissani, kun uimme heidän sisuksiinsa kaikista 
vapaista aukoista valuttaaksemme kaiken hyvän aikomukset 
heistä samassa rytäkässä haiseviin viemäreihin ikiajoiksi muis-
tutukseksi: ettei hyvää voi rakentaa ilman pahaa, että kolikolla 
on aina kaksi puolta siinä missä kauniilla oli ruma ja kitsaalla 
höveli. 

Vedin naamion päälleni kuin näkymättömän viitan, ja 
aloin huristaa mielin määrin, minne vain meninkin tätä yhtä 
mantraa hokien: nuori mies kaipaa kauniita poikia, joilla on 
iso kulli, ja jotka haluavat lennättää koko lastin kerralla päin 
pläsiäni, niin että hukuin siihen kuin märkä rätti itseensä, po-
tenssiin miinus sata yksinäinen silliparvi ensin valaan vatsaan 
ja lopulta ulosteena valtamereen, niin että vihdoin tajuan ole-
vani hirviö vailla vertaa, ja kauhukuvani omasta hyvyydestä-
ni. Luuloteltu minäni viemäreissä paljastuen siksi mitä onkin 
vailla kaunistelevia selityksiä, lämmittävää auringonvaloa, tai 
hymisteleviä jeesilmeitä oman pahuutensa ja turhamaisuu-
tensa siloposkisena siluetteina peilistä väärän koivun kautta 
katsottuna takavasemmalla. 

Minulla oli vain yksi asia mielessäni, että taas juuri tänään 
juuri nyt ja taas heti perään jo huomenna, koko ajan tauotta 
tänään, minun oli saatava raakaa lihaa, tuoretta lihaa, viatonta 
lihaa, mitä tahansa lihaa vaikka perskuti kananlihaa, kaikkea 
lihaa mössönä hampaillani revittäväksi, mielelläni märehtien, 
koska kaikki tämä kaameus oli nyt vain minun ja minua var-
ten; se oli vain yhtä tauotta ja ikuisesti kestävää yötä varten 
tehty, jossa jokainen inahdus, rasahdus, valonsäie ja varjo oli-
vat oma hurja lavastuksensa tässä teatterissa, mihin ei ollut 
kaikilla pääsyä – ei edes pahimpien painajaistensa kautta. Ja 
minä katselin tätä kaikkea nyt typerä ilme kasvoillani lavetilla 
maaten ruumishuoneella, sisälmykseni pöydällä nuorien kan-
dien revittävänä, ja voivoteltavana miten loppuun kuluneet 
sisäelimet minulla olikaan hurjan maallisen elämäni jäljiltä. 
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Miten kalkkeutuneet verisuonet, syöpäsoluja tuhoamassa 
kuivettunutta ruumistani päästä jalkoihin. Ettekö muka sil-
loin tajunneet minua ja tätä pahemman luokan suurta hui-
jausta, jota elämäksi kutsuttiin, että se kusetti teitä ja minua 
samalla silmäniskulla yhtä tehokkaasti, ja sahasi lopulta vielä 
kaiken kukkuraksi kumpaakin pahasti linssiin mitä tuli siihen, 
että olisimme olleet muka jotenkin enemmänkin arvokkaita 
kuin painomme arvoista ulostetta. Kas kummaa, ajattelin, 
olimmepa tyhmiä, kun luulimme olevamme persoonia ja 
erikoisia luonteiltamme, yleviä, vaikka kaikki aikamme meni 
rutiinitoimenpiteisiin ruuan hankkimiseksi ja itsensä elämäs-
sä pysyttelemiseksi. Ja että se loppuosa kului sitten kaikessa 
alhaisessa puuhastelussa. Kännäämisessä ja kourimisessa. Il-
keilyssä ja pahanteossa. 

Että ruumiimme oli loppujen lopuksi vain sairauksil-
le altis taakka, eikä mitään kaunista katseltavaa silloin kun 
ulostimme, kusimme, sairastimme ja kuolimme, kun kaikki 
ruumiimme sisällä olleet elämännesteet muuttivat muotoon 
ja niistä tuli se musta virta, joka tappoi ja lahotti meidät sisäl-
täpäin vieden mukanaan kaiken sen kauniin, jota luulimme 
kerran kukoistuksemme päivänä erheellisesti tasapainoiseksi 
”jing ja jang” elämänvirraksi ja omaksi maalliseksi tomuma-
jaksemme, jota höyrypäiset runoniekat temppeliksi kehtasivat 
kutsua. Tämä kaikki oli nyt vihdoin jakamattomana minun 
eikä kenenkään muun. Minun kuolemani oli minun. Tämä 
käsiin hajoava tautinen suolistoni tässä tutkimuspöydällä oli 
minun. Minä olin aineetonta, näkymätöntä ja hengetöntä 
ajatusta liitelemässä taivaantuuliin yksinäni kenenkään välit-
tämättä, mitä sen jälkeen minulle kävi. 

Minä olin päässä jyskyttävä raivo ja purkaus aivoissa. Äkisti 
kohonnut verenpaine ja housuissa jäykistynyt kulli. Kitalaessa 
pyörivä räkäklimppi valmiina lentämään suusta ulos katuki-
vetykseen, ja hetken mielijohteesta kustu loraus vasten lii-
kennemerkkiä kostean ravintolaillan jälkeen kaveriporukassa 
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samalla puolijäykkää kullia heidän kiihottamisekseen väläy-
tellen. Minä olin nuoren pojan kaino olemus koulumatkalla 
ja miehen katse toista miestä uimahallin saunassa juuri sillä 
hetkellä, kun molempien viisari on samaan aikaan ja samasta 
syystä värähtänyt 30 astetta eteenpäin. 

Minä olin kullinkuva takarivossa. Käsi hamuilemassa 
toisen tuntemattoman samanlaisen pullottavaa etumusta pi-
meässä. Kaikkea tätä minä olin ja vähän muutakin, jos maltat-
te lukea salaisia muistelmiani loppuun saakka. Mutta minä en 
ollut kokous, julkilausuma, haastattelu mediassa, arvosana tai 
rusettiin käärittynä lahjana sateenkaaren iloisena värisuorana 
marssimassa ja julistamassa vauvankakanhajun kera elämän 
ihmeellistä kasvutarinaa jo yksistään siitä syystä, että tämä 
minä elin vain yksinäisillä sivukujilla. 

Tai puiden varjoissa kaukana sellaisilta katseilta, joita se ei 
koskettanut ja joille se ei kuulunut. Ja joilla ei todellisuudessa 
ollut mitään muuta tekemistä sen kanssa kuin kärkkyä mui-
den huomiota ja suosiot. Olla mukana siksi, että se oli cool 
ja muotia, ja suuressa huudossa kaikkien niiden keskuudessa, 
jotka halusivat olla jotain muuta kuin mitä he itse sisimmis-
sään olivat. Tai olivat mitä olivat. Minä en siitä välittänyt. En 
enää, enkä ehkä silloinkaan, kun elin, sillä tuollaiset turhat 
murheet eivät hetkauttaneet minua suuntaan tai toiseen, enkä 
menettänyt siksi yöuniani tai suistunut pahemmin raiteiltani, 
eikä minuuteni sen kummemmin kärsinyt. 

Suljin ne vain yksinkertaisesti mielestäni ja yritin välttää 
parhaani mukaan arjessa sanaa heitä. Olin sieluton ja ruu-
miiton muisto menneisyydestä, jonka oli aika hävitä näistä 
kuvioista samaan aikaan kun ikkunat avattiin vanhan um-
mehtuneen tuulen väistyä uusien raikkaiden edestä, antaa ti-
laa uudelle. Juuri sitä samaa koin ja tajusin olevani. En mitään 
muuta. En ylevien ja ihmiskeskeisten tarujen sadunhohtoinen 
sielu itämässä johonkin hienoon odotushuoneeseen odotta-
maan setä valkoisten kutsuvan minut hienostuneelle matkalle 
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loppusijoituspaikkaani, jossa kaikki olisi vähän liiankin hyvin 
ja hienosti hoidettu. 

Ja kaikki he, minä myös mukaan lukien, hymyilisimme ja 
toivottelisimme lopunelämäämme toisille hymy huulillamme 
hyviä päivänjatkoja ja tiedustelisimme kohteliain sanakään-
tein toistemme kuulumisia sokeroiduin sanoin. Minä olin 
palasina teidän edessänne koottavaksi yhdeksi aukottomaksi 
tarinaksi teidän kuulla ja ihmetellä miten ihmeellistä voikaan 
olla verta valuvana ja palana kuollutta maailmankaikkeutta 
ja tarinanloppuna. 

Ihan kuin loppua kohden olisin tämän aavistanut. Minun 
ja suhteemme laadun. Että, olimme kuin pahaisia pikkulapsia 
tönimässä toinen toisiamme. Me kumpikin tiesimme, ettei 
ollut olemassa mitään muuta kuin tyhjyys, mistä olimme ko-
toisin. Ja jota pidimme kotinamme sen ajan, kun täällä maan 
päällä vierailimme sitä hetkellisesti omilla päähänpistoillam-
me, unelmillamme ja intohimoillamme täyttämässä. 

Ja sitten yhtäkkiä sormen napsaisusta se oli poissa. Leik-
kikalu viety itkevistä käsistämme jollekin muulle, joka aloitti 
samanlaisen matkan, hieman erilaisen vain, toistaen kuta-
kuinkin sen mitä aiemmin olin minä täällä juuri hetkeä aikai-
semmin tehnyt niiden vuosien aikana, jolloin elin ja nukuin 
elämäni aikana monta vuotta, harjasin hampaitani yhteensä 
2890 tuntia. Pyyhin takalistoni  450.000 kertaa. Join vettä 
tuhansia litroja. Poltin tupakkaa muutaman neliökilometrin 
Amazonin sademetsää ilmaan savuna. Söin lääkkeitä tuhansia 
kiloja. Runkkasin ja nain kuukausikaupalla yhteen menoon. 
Näin painajaisia 660 päivää. Koin onnenhetkiä vain satun-
naisesti. 

Muistan niistä vain 3200 tuntia. Mutta sen sijaan kärsin 
ja murehdin lähes kymmenkertaisesti. Muistan niistä 28.000 
tuntia elämässäni. Elinkö oikeasti elämääni, vai olinko täyttä-
mässä vain jonkin ison kokonaisuuden vähäpätöistä tehtävää 
maailmankaikkeudessa, jossa osuuteni olisi mitä todennäköi-
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sesti jotain sadasosa miljoonan sekunnin luokkaa, jos sitä-
kään? Vai elinkö täällä jonkin toisen elämää, joka eli kauttani 
ajasta ja paikasta riippumatta aina tämän saman elämäni uu-
delleen ja uudelleen, sitä itse edes tietämättä? En välittänyt 
siitä, en nyt, enkä eläessäni, sillä olin saanut elämäni takaisin 
vaikkakin kuolleena. 

Minä olin minä ja nämä ympärilläni leijailleet hajut olivat 
minun. Sisälläni vellova musta ja vihreä neste olivat minun. 
Ainoa mikä ei ollut minun, oli se kohta tässä näytelmässä, 
jota elämäkseni muille siellä puolen istuville eläviksi itseään 
luuleville väitettiin olevan. Siinä oli se suuri ero miksi minä 
olin minun enkä kenenkään muun. Kaikki tämä näkymätön 
eiolevainen ja piilossa pysyttelevä oleminen oli vain minun. 
Olin kuollut kuin kivi enkä ollut koskaan aiemmin ollut näin 
tyytyväinen olotilaani, koska se oli minun; vain minun eikä 
kenenkään muun, eikä sitä voitu enää ottaa minulta pois ku-
ten eläessäni elämälleni tehtiin. 

Nyt oli minun vuoroni haihtua kirjaimellisesti tuhkana 
ilmaan. Ruumishuoneen krematorion kappelin seinätaululla 
vilkkui numeroni. 

Minut nostettiin arkussa krematorion liukuhihnalle kah-
den miehen voimalla, niin että lopullinen matkani takaisin 
maan uumeniin saattoi alkaa. Uunin ovet avautuivat ja läm-
min henkäys vastaanotti minut humahduksena ennen kuin 
ovet sulkeutuivat lopullisesti takanani. 

Katselin vielä uunin lasiikkunasta, miten miehet poistuivat 
huoneesta sanaakaan sanomatta yhtä koruttomasti kuin olivat 
sinne hetki sitten tuulleetkin. 

Tunsin, miten liekit imivät minut sisäänsä, ja miten minua 
ei enää ollut hetken päästä sellaisena kuin olin aiemmin kuvi-
tellut olevani  muiden maailmojen vankina. 

Olin kuollut. Olin lakannut olemasta se mitä en halunnut 
olla. 

Olin se mitä olin halunnut aina olla: vihdoinkin vapaa.
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Hymyssä suin
Muistelen nyt hymyssä suin miten minäkin yritin nuorena 
olla kovaa jätkää. Sekoiltiin, örvellettiin ja kiusattiin kaikkea 
mahdollista, ja terrorisoitiin omia kulmakuntiamme yhdessä 
kiimasta ja puutteesta sekaisen olevan poikaporukan kans-
sa. Vedin joka viikonloppu kavereitten kansa hurjat kahden 
päivän perskännit, ja jaoin heidän kanssaan krapulassa hei-
dän limaiset ja kuvottavat seksifantasiansa, kun katselimme 
yhdessä heteropornoa ja runkkailimme. Kavereilla ei ollut 
hajuakaan, että minä kyttäisin salaa heidän kullejaan, ja kii-
hotuin vain niiden katselemisesta, ja että olin vain siksi näissä 
systeemeissä mukana, että pääsin näkemään, kun he ruikkivat 
estoitta ympäri huonetta, ja huusivat kiimasta sekaisin seko-
päisiä rivouksia. Kaikki oli aluksi hyvin. Viikonlopun kaava 
oli se, että ensin perjantaina ryyppäsimme kotona. Lauantaina 
aloittelimme krapulakaljoilla, ja illalla lähdimme baanalle is-
kemään kimuleita aiheuttaen suurta pahennusta, äänekkäällä 
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ja ilkikurisella häiriköinnillämme. Sunnuntait kokoonnuim-
me aina jonkun meistä luokse makailemaan, puhumaan niitä 
näitä kiihottavia levottomuuksia, syömään pitsaa, pelaamaan 
pelejä, ja aina lopuksi katsomaan jotain superrietasta porno-
filmiä, hardcorea, jossa pantiin täysillä ja kovilla ämmiä joka 
paikkaan. Runkkasimme aina ihan kuin Fellinin elokuvissa 
kaikkea ympärillä liikkuvaa erotisoineet pikkupojat rytmik-
käästi huohottaen ja äänekkäästi laueten. Näin tapahtui 
melkein joka viikonloppu. Olin kuitenkin kovasti parhaasta 
ystävästäni Timpasta, joka alkoi maleksia luonani aina jou-
toaikoinaan. Hän istui puolihuolimattoman näköisenä sän-
gylläni ja kertoi haaveistaan ja toiveistaan sen kummemmin 
ajatuksiaan suodattamatta. Myöhemmin hän kertoi tästä, kun 
tapasimme eräässä homokapassa hymyssä suin.
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lyssä nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan näyttävät ihmiselämän 
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kuvaa mestarillisesti kaipausta ja nostalgiaa, unohtamatta terävän 
piikikästä homokulttuurin analyysiään. Seksikohtausten kuvaamises-
sa Olausenilla on oma, pettämätön tyylinsä. Ensimmäistä kertaa 
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kirjoittaa ”Seksi”- kirjassaan (Bazar 2021) Haraldin kirjoituksista: 
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