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Siinä missä kiitosta saanut queernovellikokoelma Homolulu 
kuvasi värikkäästi erilaisten ristiriitojen ja kohtaloiden 
repimiä homokohtaloita, queernovelleja II Päättyneitä tarinoi-
ta kuvaa erilaisten homosuhteiden loppuja. Kirjaa voi lukea 
joko kahdella tai yhdellä t:llä riippuen elämäntilanteesta ja 
mielenlaadusta. Monet ajelehtivat tilanteisiin ja suhteisiin, 
jotka päättyvät kummallisilla tavoilla - toisilla aikoinaan jo 
ilman aloitustakin tyyliin: eihän se ihan noin mene. Näistä 
rakennusosista on kirjan erilaiset novellit tehty - päät(t)yneis-
tä tarinoista. Viime vuonna Turun kirjamessuilla julkistetusta 
queernovellikoelma Homolulusta kirjoitti Sami Leon Eerola 
spektaakkeliyhteiskunta.worldpress.comissa: ”Harald Olausenin 
”Homolulu – Queernovelleja” on ihan hyvä kokoelma kerto-
muksia homoudesta. Tässä on huumoria, rakkautta ja erotiik-
kaa. Ehkä mielenkiintoisin havainto, mitä tässä kirjassa ei 
selitetä, on homojen kyky huomata, kuka on homo. ”Homolulu” 
on novellikokoelma, jossa saat kokea koko homouden kirjon. 
Romaanissa on aivan kaikkea; tavallisia rakkauskertomuksia, 
joissa homot käyttäytyvät samalla tavalla kuin heteroparitkin 
ja sitten sellaisia jännittäviä kertomuksia puisto-orgioista ja 
anuksen survomisesta. Romaanissa on myöskin historiallisista 
homorakkaustarinoista, joissa näkee, miten yhteiskunnan 

repressio on kohdellut heitä 
kaltoin. Lempikertomukseni oli 
kielletty rakkaustarina kahdesta 
talvisotaveteraanista. Liikutuin 
oikeasti kertomukselle, minkä 
loppu on herttainen ja kitkerä.” Kulttuuriklubi
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”Joskus luulen, että kärsin eräänlaisesta hen-
kisestä ummetuksesta. Vai onko se vain kuvi-
telma. Samanlainen kuin silloin, kun haluaisi 
oksentaa vakka ei ole enää mitään sisällä. Olen 
hyvin usein tai melkein aina täynnä ahdistusta 
ja aivoni ovat hyvin ärtyisät. Huomasin, miten 
masennuin jos ihmiset eivät olleet mistä tahan-
sa syystä hyvin ja erityisen ystävällisiä minulle. 
Kysyin, miksi olen niin äreissäni ja vastasin, 
koska olen aivan epävakaa. Sitten mieleeni 
tuli rinnastuksena, että minusta tuntuu aivan 
samalta kuin huonosta ratsastajasta hevosen 
selässä: jos hevonen on lauhkea, kaikki sujuu 
hyvin, mutta heti kun se muuttuu levottomak-
si, ratsastajasta tulee epävarma, ja hän huomaa 
epävarmuutensa ja on siten täysin hevosen ar-
moilla.”
-filosofi Wittgenstein
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Kirjan mottona on Mr. Ravelsteinin mielipi-
de Eroksesta. Nobelkirjailija Saul Bellow osaa 
kirjoittaa profeetallisen ja samalla kirpeän 
analyyttisen kirjan siitä, mitä alkuperäinen ja 
oikea Eroksen voimaan vannova homous kai-
ken nykyhössötyksen keskellä älykkään esteetin 
silmin katsottuna on kirjassaan Mr. Rawelstein. 
Ravelstein kertoo kirjassa, että ollessaan lapsi 
joskus 30-luvulla käsite ”alaston totuus” oli 
muodissa: ”Ravelsteinin ajatukset avioliitosta 
olivat minulle (Saul Bellowin Ravelstein kirjan 
minäkertoja) jo tuttuja. Ihmisten yksinäiset 
kaipuut ja sietämätön eristyneisyys kukistavat 
heidät lopulta. He tarvitsevat juuri sen oikean, 
sen puuttuvan osan jotta tulisivat ehyiksi, ja 
koska he eivät voi realistisesti toivoa löytävän-
sä sitä. Heidän täytyy hyväksyä sopiva korvike 
kumppanikseen. Kun he tajuavat etteivät voi 
voittaa, he tyytyvät. Sukulaissielujen avioliitto-
ja esiintyy harvoin. Rakkaus joka kestää tuhon 
partaalle asti ei kuulu nykyajan hankkeisiin. 
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Ravelsteinin mielestä taas mikään ei voinut 
kilpailla tämän sielun saavutuksen kanssa: 
”Tutkijat kiistivät että sonetti 116 kerto mies-
ten ja naisten rakkaudesta, ja pitivät kiinni väit-
teestään että Shakespeare kirjoitti ystävyydestä. 
”Enin mitä voimme nykyaikana toivoa ei ole 
rakkaus vaan seksuaalinen kiintymys – por-
varillinen ratkaisu boheemiuuden kaavussa. 
Mainitsen boheemiuuden koska meillä on tar-
ve tuntea olevamme vapaamielisiä.” Ravelstein 
opetti että nykyoloissa me olemme heikoissa 
kantimissa. ”Vahvat kantimet – ja tämän hän 
oppi Sokrateelta – tulevat luonnosta. Sielun yti-
messä on Eros. Olen luultavasti puhunut tästä 
aiemmin. Kun puhun siitä jälleen, syynä on se 
että minulle Ravelstein on ehtymätön, ja Ra-
velsteinille Sokrates oli ehtymätön. Sokrateelle 
Eros oli sielun keskuksessa. Jossa aurinko ravit-
see ja laajentaa sitä, sillä molemmat heistä olivat 
liian samanlaisia ja lauloivat mieluummin kai-
pauksella kadotetuista ystävistä, ja menetetyistä 
rakkauksista, kuin antautuivat niihin todellises-
sa elämässä haavoittumaan ja putoamaan kor-
kealta kukoistuksensa kauniista pilvilinnoista.”
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Vapauden 
marttyyri Markiisi 
de Saden tyyliin

Jokainen romaani on kapina todellisuutta vastaan. Tämä pä-
tee kaikkiin romaaneihin, ei tietokirjoihin, joka selittelevät 
maailmaa myötäkarvaan. Tämä sopii erityisen hyvin Harald 
Olausenin teksteihin, niin novelleja kun ovatkin – sepitettä 
joka tapauksessa. Harald luo miesten keskeistä homomaail-
maa, joka elää omaa elämäänsä tässä ja nyt, täysin keinotekois-
ta, mutta silti omalla tavallaan vakuuttavaa, rujoa ja melkein 
hellää rakkauden toiveen täyttämässä sielussa. Toki Harald 
haluaa nussituttaa poikiaan sen kun vain ehtii, siitähän täl-
laisessa rakkaudessa kuitenkin on pohjimmiltaan kysymys. 
Rakkaus vai seksi, kumpi oli ensin? Hollywoodin mukaan 
rakkaus, Haraldin mielestä seksi. Ja kaikkein ensimmäiseksi 



9

oli homoseksi. Joskus joku sitten keksi, että toistakin suku-
puolta voisi panna. Ja kun oikein hävetti ja kadutti, alettiin 
puhua rakkaudesta.

Usein Haraldin tekstin sävyt ovat eksistentialistisia:
”Mutta sinä olet ensimmäisiä, jotka ovat saaneet rakastaa 

ja elää ilman häpeää ja pelkoa? Miten sen nyt ottaa. Kukaan 
ei enää tunne meitä eikä meissä ole mitään erikoista. Kaikki 
ovat samanlaisia ja meidät on helppo sekoittaa muihin saman-
laisiin, joita asuu naapurissa ja seuraavassa rapussa. Yhdessä 
kävelemme ei oikein minkään ja näytämme ei oikein miltään. 
Me emme tunne toisiamme ja silti tunnemme. Meidän elä-
mämme tylsyys vyöryy ylitsemme muttei aiheuta sen kum-
mempaa kuin että kuolemme siihen ambulanssien viheltäessä 
öisin sydänkohtauksiemme tahdissa.”

Kaikesta on maksettava hinta, erityisesti turvallisuudesta, 
elämästä ilman häpeää ja pelkoa. Eikä sydäriltä välty, vaikka 
kuinka rakastaisi. Mutta miten rakastaa, kun mikään ei tunnu 
miltään? Kaikki rakkaus, erityisesti seksuaalinen, elää vaaras-
ta, pelosta, petoksesta ja vääryydestä. Pettäminen, aina uusi 
rakkaus ja kielletyt leikit yleensä ovat elämän suola, johon 
tottuneelle vaniljaseksi oman parin kanssa on kuolemaksi – 
paitsi sitten, kun on niin vanha, ettei enää jaksa, kun seksi on 
muisto vain, aina yhtä katkera.

Mutta joku aina jaksaa:
”Teemun vakituinen pano oli loppunut maaliskuuhun kol-

likissojen kiiman aikoihin. Nuorukainen oli yksinkertaisesti 
jättänyt vastaamatta Teemun viesteihin ja häipynyt asunnos-
taan kertomatta uutta osoitettaan. Se oli helpotus Teemulle. 
Joka vuosi näihin samoihin aikoihin hänen keväällä iskemänsä 
namupano oli alkanut oireilla kyllästymisestä, vaikka kyseessä 
oli vain hyvin maksettu yhden kerran viikkopano ilma mitään 
hempeilyjä, seurustelua tai toistensa kainaloissa kyhnäämistä 
ja peiton alla peuhaamista, orkku orkun jälkeen aamun pik-
kutunneille saakka kuin nuoret alaikäiset kiimakallet, joita 
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Teemu joskus poimi työmatkoillaan öisin hotellihuoneeseensa 
nussimaan stressin päästä ja tajun kankaalle.”

Mistä olikaan kysymys? Tästä – seuraava lainaus kuvaa Ha-
raldin metodia oikein hyvin:

”Tarinat saivat olla liioiteltuja ja uskomattomia, kunhan 
niissä oli edes hitunen totuutta ja ne olivat tapahtuneet joko 
kertojalle tai jollekin hänen ystävättärelleen, joka oli niistä 
kertojalle kertonut tai juorunnut. Omiaan sai panna niin 
paljon kuin sielu ja nousuhumala sen sallivat. Tärkeintä oli 
riekkuminen, naurut ja ”voi hyvänen aika”-puhdistavat päi-
vittelyt siitä, että se kamaluus, josta he ilkeästi juoruilivat pan-
nen kaikkea lisäpahaa ominaan, tapahtui jollekin muulle kuin 
heille, vaikka niin ei asianlaita tietenkään ollut; säännöt olivat 
sääntöjä juuri siksi, että niitä rikottiin.”

Säännön totuus on poikkeus. Sodan totuus on häviö. Rak-
kauden totuus on pano. Panon totuus on kyllästyminen – niin 
se vain on. Jokainen orkku laukeaa tyhjyyteen.

Tietysti Harald on homokirjailija, hänhän kuvaa homojen 
toimia, ajatuksia ja tunteita ikään kuin tietäisi niistä jotakin. 
Joka lukee, oppii aina jotakin, ei tietenkään todellisuudes-
ta vaan siitä, mitä Harald haluaa sanoa ja miten hän näkee 
maailman tekemänsä tekstin kautta. Lukija on aina voyeristi, 
joka kurkistaa johonkin, jonne hänellä ei pitäisi olla mitään 
asiaa. Ja Haraldin kohdalla tulos on raaka, hämmentävä ja 
lopultakin puhdistava, niin aito ja vakuuttava on tuo kerto-
mus. Harald on myös antikirjailija, uuden ajan ja sen erilai-
sen kulttuurin tuote. Mistä ostat hänen kirjojansa? Missä on 
Kulttuuriklubi, missä osoitteessa? Haluaako Harald oikeasti, 
että löydät ja luet hänen kirjojaan? Mikä kustantaja ottaisi ne 
ohjelmaansa, Otava, WSOY vai Tammi? Miksi eivät ottaisi. 
Sen tiedät vasta kun olet lukenut.

Harald luo jotakin uutta, kirjallisuutta, joka ei ole kirjal-
lisuutta vaan dokumentti yhdestä tavasta elää ja kirjoittaa. 
Ehkä kirjallisuuden pitäisi olla juuri tätä, miksi siis puhua 
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antikirjallisuudesta? Vastaus on ilmeinen: kirjallisuus sellai-
sena kuin sen pitäisi olla, on antikirjallisuutta, joka taas mer-
kitsee, että kirjallisuus sellaisena kuin se on, on pilattua kirjal-
lisuutta. Valitut Palat julkaisi romaanien lyhennelmiä. Kaari 
Utrio ilmoitti lopettavansa kirjoittamisen. Se oli sitä aikaa, 
nyt on Harald ja hänen uusi metodinsa dokumenttina oman 
aikamme rappiosta ja luovan kulttuurin ikuisesta taistelusta 
maailmaa vastaan. Jos kirjallisuus on roskaa, se ei toteuta tätä 
tehtäväänsä. Harald toteuttaa, joka tekee hänestä vapauden 
marttyyrin Markiisi de Saden tyyliin.

Sinulla on tämä kirja nyt kädessäsi, herran tähden lue se, 
ja lakkaa valittamasta! 

Professori Timo Airaksinen
Turun kirjamessuilla lauantaina 5.10.2019 KLO 17.30-

17.50, KUISTI: HARALD OLAUSEN, TIMO AIRAKSI-
NEN: Päättyneitä tarinoita: queernovelli II:sen julkistamis-
tilaisuudessa. Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian 
emeritusprofessori Timo Airaksinen haastattelee queerkirjai-
lija ja gonzojournalisti Harald Olausenia kirjasta. 
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Homoräkälän 
yllätyshääpäivä

”Onnelliset rakastavaiset ovat kaikki samanalaisia. Rakastavaiset, joiden suh-
de särkyy ovat kaikki erilaisia. He asettavat itsensä sekä toisensa ainutlaatui-
siin tunteellisiin kidutuksiin.”

 -Wong Kar Wan homoelokuvaklassikko Happy Togetherin ohjaaja.

Sami-Petteri on kyllästynyt Sörkän huumehörhöihin ja 
kansainvälisiin kerjäläisiin, mutta ei vielä tiedä että hänen 
poikaystävänsä Joakim on alkanut salaa käyttää huumeita. 
Joka arkipäivä hän tulee aamubussilla kello 08.15 Sörnäisiin 
ja vaihtaakseen siellä metroon ja mennäkseen Ruoholahdessa 
sijaitsevaan kansainväliseen it-firmaan töihin yhdeksi tavalli-
seksi ohjelmoitsijaksi, kunnes palaa töiden jälkeen taas kel-
lo 16.25 metrolla Sörnäisiin, josta hän vaihtaa bussiin kello 
17.15 päästäkseen Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevaan 
kaksioonsa syömään poikaystävänsä heille valmistavaa päiväl-
listä. Joka kerta hän näkee myös aina yhtä viehättävän ja ko-
mean kalifornialaisen teinipojan Ziggyn alastomana iso kulli 
puolijäykkänä seisomassa kadunkulmassa, nyt jo eronneen 
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perverssin homopariskunnan ottolapsen, myymässä Sörnäis-
ten Cafe Picnicin edessä kilpaa romanikerjäläishuorapoikien 
kanssa itseään vanhoille sedille, joita tulee kaukaakin saadak-
seen maistaa Ziggyn raikasta ja Suomen oloissa harvinaislaa-
tuisen ihanaa ja kiihkeää rakkautta, muutamasta kympistä 
saadakseen päivittäisen huumeannoksensa. 

Sami-Petteri on pahalla päällä nukuttuaan vain muutaman 
tunnin. Päivän keskeneräiset asiat valvottavat häntä. Hän ei 
kykene riuhtaisemaan itseään pois inhoamistaan ja vaivalloi-
sista tilanteista, vaan miettii mitä tekisi? Ei oikein tiedä. Jah-
kailee vähän liiaksi ja alkaa tympiä oma saamattomuutensa. 
Etsisikö ennen töihin menoa jonkun tuiki tuntemattoman ne-
tistä ja nussisi tämän kanssa aivot pellolle että unohtaisi pahaa 
ympärillään, itsessään ja relaisi vähän enemmän. Tekisi hyvää 
mielelle ja sielulle, hän ajattelee, jos nyt ihmisessä ja erityisesti 
hänessä sellainen ylipäätään edes on. Hermot nauttisivat siitä, 
ehkä. Ehkä hän saisi yöllä taas pitkästä aikaa unta palloon 
riittävästi, eikä heräisi kesken yötä kuten tavallisesti aina sa-
maan aikaan digikellon näyttäessä punaisia lukuja 03.40...tai 
jotain, pohtimaan avoinna olevia ratkaisemattomia ongelmia 
pikkutunneille asti. Olisi aamulla nukkuneen rukous kuten 
nyt kiroillen yötä ja uutta päivää.

”Mistä tietää, että Helsingistä oli tullut Lontooseen verrat-
tava suurkaupunki? Jos muistelee englannintuntien opetusta 
ja kirjoja. Siellähän sanottiin Lontoosta vähän samalla tavalla 
kuin voisi sanoa Sörnäisten metroaseman entisen Kansa-talon 
pysäkkien suunnalla alastomana lehtinivaska kädessään ihmis-
vilinässä kiireen keskellä kulkeneesta pojasta, tästä ihmeelli-
sestä Ziggystä, eikä kukaan vastaantulija edes katsonut häntä. 
Se on yksi varmoista merkeistä ihmisen vapautta kuristanei-
den aikojen pysähtyneiden katseiden ja tuijottavien ilmeiden 
lopullisesta katoamisesta ihmisyyttä häiritsemästä menneen 
talven lumiosastoon – ja tervetulotoivotus ihmisen nautinnon 
aikuisiälle vailla turhia moralisointeja”, Sami-Petteri runoi-
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li nähdessään ensimmäisen kerran viehättävän ja alastoman 
Ziggyn liikkuen keskellä katua kuin mustassa aukossa viaton 
enkeli.

Vasta myöhemmin Sami-Petteri kuulee Ziggyn lyhyen 
elämän olleen yhtä raiskausta, pahoinpitelyä ja lapsiporno-
kotivideoiden tähteyttä. Rakkaudennälkäisen pojan kaikki 
ihmissuhteet ovat olleet brutaalin seksuaalisia. Himo, huu-
meet, väkivalta, hyväksikäyttö ja kuolema ovat ympäröineet 
häntä kaikkialla. Mutta sitä ei Sami-Petteri tiedä, että herkkää 
Ziggyä on pitänyt pystyssä syvä rakkaus parhaaseen kaveriin, 
heroiininarkkari Calhouniin sekä Husker Dun biiseihin. Koh-
ta hänen ei tarvitse enää sietää joka päivä Sörkän hörhöjä mut-
ta hän miettii, miten Ziggylle käy? He ovat jo hyvänpäivän-
tutut keskenään. Sami-Petteri tervehtii aina Ziggya ja vaihtaa 
englanniksi tämän kanssa muutaman sanan saaden palkkioksi 
maailman kauneimman ja ujoimman hymyn Ziggyltä, jota 
hävettää selvästikin se mitä hän on tekemässä, niin Sami-Pet-
teri päättelee hänen kainosta olemuksestaan eikä voisi olla 
enemmän väärässä. Eräänä päivänä Ziggy ojentaa Sami-Pet-
terille mainoksen, missä Ziggy on levällään vuoteessa kasaa-
massa omaa lehteään, jonka nimi on ”I APOLOGIZE” lehti 
seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Lehteä on mainoksen 
mukaan myyty muutama kappale paikallisessa levykaupassa 
San Fransiscossa, jossa Ziggyn paras ystävä on töissä. Parhail-
laan hän kokoaa jo lehden kahdettakymmenettä numeroa 
täältä kaukaa Suomen Helsingistä haastatelleen ja kuvaten ro-
manialaiskerjäläishuorapoikia erikoisnumeroonsa nimeltään 
ROMANIALAISKERJÄLÄISHUORAPOJAT-EXTRA!, hän 
kertoo silmät iloisina Sami-Petterille. 

Mainoksessa, minkä hän Sami-Petterille antoi, hän on juu-
ri laittamassa lehteen omakuvaansa, joka on otettu alkeellisella 
polaroidilla, mutta jossa on siksi menneen ajan värikuvien 
holtittomien, suttuisten ja toinen toistaan nuolevien värien 
epämääräisyyden ja rajattomuuden takia perverssiä vetovoi-
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maa. Ziggy on lehden kuvassa ilman paitaa, lyhyiksi leika-
tuissa farkuissa, pää käännettynä kameraan päin ja hymy kuin 
suloisella kerubilla. Hän huomaa olevansa aika komea jätkä 
– ei oikeastaan aika vaan TODELLA KOMEA! Kaikkialla 
missä hän vain kävelee, päät kääntyvät ja hän kuulee perästä 
huokailuja ja vienoja kutsuja. Kuvatekstissä lukee englanniksi:

”Kroppa samanlainen kuin noin kuuskytprossalla koulun 
kundeista. Ehkä hän nussisi itseään, jos olisi varma homou-
destaan. Mutta hänen makunsa miesten suhteen on pahamai-
neisen alkeellinen...”

Sami-Petteriä huvittaa. Hän kaivaa taskustaan 20 euron 
setelin ja antaa sen nauraen hymyilevälle Ziggylle. Ziggy on 
saanut hänet taas hyvälle tuulelle kaikkien huoliensa keskellä. 
Niin usein Ziggy on Sami-Petterin päivien pelastus ja se ainoa 
asia, jota hän odottaa. Ziggyn valloittavaa hymyä ja kiitosta. 
”Tärkeätä ei ole se, mitä ihmiset paljastavat minulle, vaan se, 
mitä he salaavat, ja ennen kaikkea se, mitä he eivät epäile itses-
sään olevankaan”, Ziggy kuiskaa hänelle englanniksi korvaan. 

Mutta kohta hän ei enää näkisi Ziggyä, sillä Oulusta kotoi-
sin oleva Sami-Petteri ja hänen närpiöläinen poikaystävänsä 
Joakim olivat viimeistä kertaa Suomessa virallisesti asuvana 
pariskuntana. Tavarat oli pakattu aikapäivää sitten ja lähetetty 
muuttofirman toimesta uuteen osoitteeseen. Huomenna he 
olisivat jo poissa eivätkä palaisi vanhaan kotimaahan muu-
ta kuin pakollisina juhlapyhinä, kuten jouluna, pääsiäisenä, 
vappuna ja juhannuksena, jos silloinkaan. He eivät olleet vielä 
päättäneet eivätkä puhuneet asiasta kenellekään toiselle. Bus-
sissa kotiin hän katsoo ja lukee tarkemmin Ziggyn antamaa 
esitettä ”I APOLOGIZE”. 

Vaikka lehti on Sami-Petterin mielestä iljettävyyksiin saak-
ka inhorealistisen raju ja rujo kuvaus ahdistavan seksuaalisen 
hyväksikäytön vastenmielisestä maailmasta, niin että lukijan 
tekisi mieli hypätä heti ensimmäisen sivun jälkeen kirjan si-
vuille lyömään turpaan näitä sairaita ja vastenmielisiä pervo-
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setiä, niin Ziggyllä on myös Sami-Petterin mielestä varjelta-
vanaan oma sisäinen salaisuutensa. Jokaisella meillä on omat 
salaisuutemme ja omin salainen maailmamme intohimoineen 
ja haluineen ylös kirjoitettuina, kuten Sami-Petterillä ja Joa-
kimilla, ja se voi olla yhtä kamalaa luettavaa kuin se maailma, 
jota Ziggyn kuvaa spermanhajuisessa hyväksikäyttömaailmas-
saan lehdessään:  

”Jossain muualla parhaillaan Ken, Ziggyn läski hyväksi-
käyttäjäsetä, yrittää parhaillaan iskeä Robinia, kolmetois-
tavuotiasta hevimetallifriikkiä puristellen pojan tahraisten 
farkkujen peittämää takamusta ihraisilla nakkisormillaan, 
hokien itselleen sikakiihottuneena, koko ajan pakkomieltei-
sesti, miten vitun uskomattoman näköinen kundi hänellä on 
nyt hyppysissään.”

Ehkä juuri siksi Ziggy hengailee outojen tyyppien kanssa, 
Sami-Petteri miettii ja yrittää etsiä omalle elämälleen pako-
tietä ahdistuksestaan ja setiensä järkyttävästä seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Helppoa se ei ole. Hän on jo itse koukussa 
tähän mustaan ympärillä upottavan liejun tavoin vellovaan 
uneen, eikä löydä muualta maailmasta helpolla sitä oikeaa 
puuta johon nojata. Ziggyn tekstit ovat Sami-Petterin mie-
lestä ihastuttavan omintakeista katujen kieltä. Tiheämerki-
tyksisiä, iskeviä lauseita - ja omalla tavallaan hyvin kaunista 
ja runollista kieltä, jota hän ei ole kuullut missään muualla, 
niin tosia ja niin surullisia että häntä itkettää.

Ziggyllä on vaikeaa. Kaikilla muillakin on, Sami-Petteri ja 
Joakim mukaan laskettuna, yhtä vaikeaa ellei vaikeampaakin. 
He ovat ihmisiä, jotka ovat pysähtyneet johonkin tilaan voi-
matta tehdä mitään muuta kuin odottaa asioiden heidän ym-
pärillään tapahtuvan ja muuttavan heitä ja kun näin ei käy, he 
tuntevat itsensä petetyiksi ja voimattomaksi. Uusi työpaikka 
edellytti perusteellisen lääkärintarkastuksen eikä Sami-Pette-
rillä ollut sitä mitään vastaan huolimatta omista epäilystään 
omasta terveydentilastaan. 
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Hänet passitettiin Mehiläisen työterveysosastolle lääkärin 
tarkastukseen ja sieltä laboratorioon. Tulokset tulivat muu-
taman viikon päästä. Kunto erinomainen, veriarvot koh-
dallaan, mutta jokin mätti hemoglobiinissa. Ne olivat aivan 
liian alhaiset niinkin nuorelle ja hyväkuntoiselle miehelle, 
kuin mitä Sami-Petteri oli. Hänellä todettiin anemia ja hänet 
passitettiin pikaisella lähetteellä Laakson sairaalan sisätautien 
osastolle paksusuolen tähystykseen, josta ei löytynyt mitään 
hälyttävää. ”Huono uutinen on sitten se, että meidän täytyy 
tähystää seuraavaksi maha, jos syy löytyisi sieltä”, oli operaa-
tioita johtanut kirurgi sanonut hänelle kehuttuaan sitä ennen 
erinomaisen hyvin hoidetun suoliston. ”Näyttäisi siltä, että 
olet kasvissyöjä”, oli lääkäri todennut Sami-Petterin kykene-
mättä letkut suussaan muuta kuin hieman päätään nyökytel-
len vastaamaan kyllä. Mahan tähystyksestä löytyi kaksi hyvän-
laatuista polyyppiä, jotka nirhaistiin tarkistuksen yhteydessä 
suoritetussa pikaoperaatiossa pois ja Sami-Petteri oli valmis 
terveytensä puolesta lähtemään Kööpenhaminaan uuteen 
työpaikkaan parempien palkkojen ja urakehityksen toivossa.

Tulokset saanut Mehiläisen työpaikkalääkäri oli kuitenkin 
epäilevä ja Sami-Petteristä otettiin uusia kokeita ja verinäyt-
teitä. Kaikki oli päällisin puolin kunnossa lääkärin mukaan, 
mutta jokin tuloksissa viittaasi siihen, että hänellä saattoi olla 
jokin perinnöllinen tauti – hän ei vielä tiennyt mikä mutta ve-
renkuvassa oli omituisia merkkejä jostain epätavallisesta, joka 
oli kuin asennettu häneen kellon tarkkuudella laukeavaksi ja 
romuttamaan koko hänen itsepuolustusmekanisminsa, lääkäri 
yritti varovasti selittää, vaikka Sami-Petteri oli heti kotiinsa 
tullessaan googlannut lääkärin ilmoittamat lääketieteelliset 
koordinaatit ja järkyttynyt. Taudin puhkeamisen jälkeen toi-
von sai heittää. Siihen ei ollut vielä olemassa parannuskeinoja. 
Tauti johti aina varmaan kuolemaan. Eikä sen kanssa ollut 
leikkimistä. Lääkitys oli jatkuvaa ja pistokset suoraan suo-
neen kivuliaita. Sivuvaikutukset olivat yhtä järkyttäviä; hius-
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tenlähtöä, lihomista, hikoilua, keskittymiskyvyn rapautumista 
ja jatkuvaa väsymystä. Lisäksi lääkkeet olivat kalliita eivätkä 
kuuluneet taudin harvinaisen laadun takia Kelan listoilla vielä 
korvattaviin lääkkeisiin. ”Miehillä se yleensä puhkesi neljän-
kymmenen ikävuoden molemmin puolin, naisilla hieman 
aikaisemmin”, oli lääkäri ennustellut. 

Sami-Petteri oli 39-vuotta ja siinä ja siinä kiikun kaakun 
ennusteen kanssa ollako vai ei olla sairas mies. Lääkäri kirjoitti 
kuitenkin epäilyksistään huolimatta Sami-Petterin terveek-
si mutta antoi hänelle kokeita verten viisi erilaista putkiloa, 
joihin hänen oli otettava kotona tarkistusmielessä seuraavan 
viiden viikon aikana verinäytteet ja toimitettava ne sitten 
Mehiläisen labraan analysoitavaksi. Homma kävi leikiten ja 
kuuden viikon päästä lääkäri soitti ja onnitteli Sami-Petteriä. 
”Ei mitään jälki mahdollisesta anemiasta tai mistään muus-
takaan. Voidaan samalla heittää epäilyt roskiin mahdollisesta 
perinnöllisestä taudista. Onnittelut!”. Päästyään ulos sairaalas-
ta puolen päivän jälkeen, Sami-Petteri meni Sörnäisten Cafe 
Picnicin eteen etsimään Ziggyä mutta ei nähnyt häntä mis-
sään. Ja kun hän kyseli romanialaiskerjäläishuorapojilta, missä 
Z mahdollisesti oli, he sanoivat poliisin napanneen Ziggyn ja 
vieneen hänet mukanaan. Tieto teki Sami-Petterin surulliseksi 
ja ensin hän ajatteli lähteä etsimään Ziggyä, mutta ymmärsi 
pian ettei se olisi järkevä idea. Niin hän jäi odottamaan Cafe 
Picnicciin ja katselemaan ison ikkunan läpi ohiliikkuvia, jos 
Ziggy sittenkin ilmestyisi mutta häntä ei näkynyt vaikka Sa-
mi-Petteri istui kahvia juoden monta tuntia yksin kyttäys-
paikallaan turhaan odottaen. Sami-Petteri katselee ikkunasta 
miten zombienarkkarit myyvät pillereitä metsoasemalta tätä 
varten portaita ylös nousseille hyvinvointikaroille, tuleville 
zombienarkkareille ja toivoo: 

”Kuolkaa hönöillen törmäämästä ihmisiin kaduilla kuin 
vitun zombienarkkarit hytkyen kammottavan näköisinä hiljaa 
eteen, taakse, sivulle ilman päämäärä tai halua päästä mihin-
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kään selvään, selkeään maaliin, mihinkään muualle kuin ei 
mihinkään, koko ajan sätkien, potkien ja nytkien, pysähtyen 
sekunniksi: saman tien pakonomaisesti jatkaa johonkin, ei 
mihinkään selvään, kaukana siitä. Eikä pysyä ei missään, men-
nä vaan ja ohittaa ihmiset kuin heitä ei olisi eikä edes niiden 
välissä ilmaa hengitettäväksi; itse elämä ja viimeinen tilaisuus 
sataan kertaan kelattuna typerästi takaperin: vittu älä oo näi-
den kanssa Ziggy! - joka jo meni eikä kukaan muista eikä 
anna anteeksi sitten kun se lopullinen jyminä iskee ukkosen 
tavoin pääkoppaa sekoittamaan kansainvälisen kerjäläisjengin 
myymissä myrkyllisissä huumeissa niksauttaen viimeisenkin 
elämänlangan niin ohueksi, että seuraava heikko tuulenhen-
käys, pieni sadekuuro, taivaalta päähän tippuva pulunpaska 
tai väärä askel kuilun partaalla, ovat viimeinen niitti jo val-
miiksi paketoituun ihmisarkkuun, ja nirri naksahtaa laakista 
päältä pois vitun zombienarkkarit... NIIN VITUN ZOMBI-
ENARKKARIT!- ei mun Ziggyni! Yhteiskunnan tekohelvetti 
yhdestä pilleristä. Millään ei ole mitään vitun väliä, kun ku-
kaan ei välitä eikä halua välittää mun Ziggystä. On painettava 
päälle joka sekunti vielä kun voi. Ei oikein osaa päättä kun ei 
oikein tiedä. Saa hälläväliä-kohtauksen, mutta tuntee oman-
tunnonpistoksen laihojen luidensa jossain siinä osassa, missä 
on säästynyt pala tuntevaa lihaa – mitä sydämeksi sanotaan, 
vaikka osa siitä on jo sulanut myrkkyliemikemikaalien syövyt-
tämänä viimeisessä erässä lämmitettyä höyryävää pahaa oloa. 
Ehkä jäljellä on vain muisto orgaanisesta kudoksesta?”

Lopulta hän kiiruhtaa kotiin menevään bussiin masentu-
neena omista kamalista sanoistaan ja ajatuksistaan ja ennen 
kaikkea ne esille kirvoittaneesta Ziggyn poissaolosta. Hän 
kuulee masentavan keskustelun bussissa kahden vanhemman 
miehen välillä:

”Muistellaan ajan päästä vähän menneitä: mitä teistä sit-
ten tuli aikuisina? Miksi tuollaisia kysyt?Kuka nyt vanhoja 
jaksaisi muistella. En minä ainakaan. Olen ne autuaasti yrit-
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tänyt unohtaa. Eihän niissä ollut mitään erityistä. Tavallaan 
me kaikki silloin muinoin ennen, kauan sitten omien erilai-
suuksien aikojemme alussa, kun pääsimme hieman vauhtiin 
hylkäämällä ensin omat tuppukylämme, vannomalla ettemme 
koskaan enää niihin jaloillamme astu, ja valuimme suuriin 
kaupunkeihin kokeilemaan onneamme, olimme sekä toistem-
me parhaita ystäviä että samalla pahimpia vihollisia. Siinä yksi 
syy miksei tuo aika ole jättänyt meihin jälkiä tai muistoja 
ja ystäviä, joiden kanssa muistella noita aikoja. Mutta oli-
han teillä hetkenne? Tosiaan aika kultaa muistot ja aurinko 
paistaa joskus risukasaankin. Olihan meillä hetkemme mutta 
millaiset? Ei kovinkaan hääppöiset. Tai miten sen nyt ottaa, 
riippuu vähän siitä kuka ja minkä ajan päästä hän mahdolli-
sesti asiaa tarkastelee, tai jos ylipäätään on edes kiinnostunut 
muistelemaan, sillä niin moni meistä petti lopulta itsensä 
ja ihanteensa, vaihtoi maisemia heti kun oli mahdollista ja 
varmaa ettei jäänyt mihinkään pysyvästi kiinni, jumiin. Olisi 
jäänyt elämään sitä elämää, mistä oli haaveillut sen ihmisen 
kanssa, johon oli ihastunut ja jota luuli rakastavansa. Nyt se 
on mahdollista. Niin! Valitettavasti. Unelmasta tulee kuolet-
tava vankila ja hän muuttuu minuksi niin etten enää osaa 
ajatella itsenäisesti. Koko elämä valuu käsistä. En muista 
mitään muuta kuin pakkoa, velvollisuuksia, teennäistä hy-
mistelyä sukulaisten ja ystäviksi kutsuttujen ihmiskuorien ta-
kia ettei menettäisi kasvojaan ja alkaisi pelätä. Jäädä jonkun 
viereen pysyvästi kuin painajaisessa ja herätä siihen kun hän 
on vanha ja sairas. Vierellä ei nukukaan enää märkien päivä-
unien kiihottava prinssi vaan lääkkeille ja kuolemalle haiseva 
vaippojen vaihtoa kaipaava vanhus, jonka katse on sumea ja 
joka ei muista enää edes omaa nimeään saati sitten minun. 
Mutta sinä olet ensimmäisiä, jotka ovat saaneet rakastaa ja 
elää ilman häpeää ja pelkoa? Miten sen nyt ottaa. Kukaan 
ei enää tunne meitä eikä meissä ole mitään erikoista. Kaikki 
ovat samanlaisia ja meidät on helppo sekoittaa muihin saman-
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laisiin, joita asuu naapurissa ja seuraavassa rapussa. Yhdessä 
kävelemme ei oikein minkään ja näytämme ei oikein miltään. 
Me emme tunne toisiamme ja silti tunnemme. Meidän elä-
mämme tylsyys vyöryy ylitsemme muttei aiheuta sen kum-
mempaa kuin että kuolemme siihen ambulanssien viheltäessä 
öisin sydänkohtauksiemme tahdissa. Kaljussa päässä hilseilee. 
Kädet ovat täynnä maksaläikkiä. Pian jompikumpi tai mo-
lemmat kuolevat eikä kukaan välitä, muista tai halua välittää 
ja muistaa. Kuolema vaani aiemmin lähempänä? Meillä oli 
erityinen suhde siihen. Sen kanssa flirttailtiin avoimesti mutta 
sitä ei otettu vakavasti koska se piti meistä. Me olimme sen 
kultin kirkastajia ja kylttejä jatkuvalla tanssilla veitsenterällä 
tavanomaisen tylsiä kuolemia vastaan. Niitä puhtaita ja klii-
nisiä, joita tavalliseen elämään kuuluu ilman sen suurempaa 
dramatiikkaa. Meille kaikki oli yhtä suurta draamaa, kuolema 
erityisesti, varsinkin aidsin jälkeen. Siksi sen kanssa leikittiin. 
Tehtiin osaksi isoa näytelmää tai oikeastaan discoa, joka esti 
meidät näkemästä sitä, mitä se todella oli, sen jälkeen kun va-
lot oli sytytetty ja kaiken oikea luonne paljastunut; ettei siinä 
ollut mitään sen ihmeellisempää kuin muidenkaan vastaavissa 
kuolemissa tai päättyneissä tarinoissa.

Harmittaako se, että ennen niin suurella vaivalla ja mo-
nin tavoin kätketty salaisuutenne paljastui viimeistään siinä 
vaiheessa kun tavalliset ihmiset tekivät teistä yhden mukavan 
osan näkyviä isoja massoja? Ehkä vähän vaikka nyt tietää min-
kä hintainen unelma elämästä voi pahimmillaan olla. Se oli 
silloin osa elämäämme aikana, jolloin meillä ei ollut edessäm-
me avoimena häämöttäviä tulevaisuuksia. Mutta siitä ei paljoa 
pulistu, sillä se oli itseään purevan käärmeen ankea kuva, ei 
löytö ja lahja tuleville polville, vaan eräänlainen epätoivon 
virhe, joka nousi kapinaan epätoivon tietoisia pyrkimyksiä 
vastaan.” 

Hän tuli entistä masentuneemmaksi kuunneltuaan kaiken 
mitä miehet keskenään keskustelivat. Ziggy oli hänen lääk-
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keensä masennusta vastaan huolimatta siitä, että Ziggyllä oli 
asiat vielä pahemmin solmussa kuin hänelle, sillä Sami-Pette-
rin ja Joakimin asiat olleet hyvällä tolalla vaikkei asiasta pu-
huttu. He olivat kyllästyneet sekä toisiinsa että itseensä mutta 
eivät puhuneet siitäkään halaistua sanaa  ”ystävilleen”, joiden 
kanssa oli tapana kännätä ja puhua kaikkea jonninjoutavaa 
lepytelläkseen turhautunutta minäänsä ja unohtaakseen ar-
kielämän suuret typeryydet, nöyryytykset ja vankilat, joissa 
joutui selviytymisen nimissä vastoin omaa tahtoaan viettä-
mään suurimman osan valveillaoloajastaan maassa, jossa ei 
ollut muutenkaan mukava olla avoin homo saati sitten älykäs, 
osaava ja söpö sekä mukava pakkaus, kuten Sami-Petteri, joka 
ei ensi alkuun edes vaikuttanut homolta, oli, vaan enemmän-
kin näytti ja kuulosti eksyneeltä nörtiltä, joka pyyteli hassusti 
anteeksi sitä ettei löytänyt tietä vessaan vaikka WC:n kyltti oli 
aivan hänen nenänsä alla. 

Sami-Petteriä ja Joakimia huolestutti oma ahdas kahden-
keskinen umpikujansa ja ettei tunnelin päässä näkynyt kos-
kaan valoa, ihan kun sitä ei olisi olemassa tai ei heille ainakaan 
tarkoitettu. Heidän yhteinen elämänsä ei ollut kivireen ve-
tämistä, mutta ei myöskään kovinkaan kaukana siitä, jos asiaa 
katsoi tarkemmin monelta eri kantilta. Siksi he olivat ottamas-
sa isoa askelta elämässään ja muuttamassa Kööpenhaminaan 
– ehkä suhde sai siellä ilmaa siipiensä alle ja palasi takaisin 
vanhojen hyvien aikojen luottamukselliseen hellyyteen, jos-
ta he olivat viime aikoina jääneet kylmenevien väliensä takia 
molemmat paitsi. 

He päättivät yhdessä järjestää loppunäytöksenä entiselle 
elämälleen. Mutta olivatko he heidän oikeita ystäviään vai 
enemmänkin saman paskamaisen kohtalon jakaneita, omaan 
elämäänsä ja itseensä tyytymättömiä homoluusereita, joiden 
ainoa mahdollisuus sietääkseen itseään ja omia valheitaan, 
joilla kurjista elämistään jotenkuten peiliin katsomalla selvisi, 
oli istua leikkimässä yhdessä viinahuuruisessa ympäristössään 
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homokoviksia, joille mikään ei ollut mahdotonta muutaman 
väkevällä terästetyn oluttuopin jälkeen?”Vaikea sanoa”, oli 
Sami-Petteri pohtinut Joakimin kanssa. ”Mutta eihän meillä 
muutakaan ollut ja ne oli sentään sinun kotikaupungistasi 
täällä hieman hukassa olevia maalaistolloja.”

”En vittu jaksaisi kännisten iänikuisia ja tyhmiä juttuja 
enää”, Sami-Petteri ähkäisi. ”No jos vielä tämän kerran. Mitäs 
luulet että ne ajattelevat, jos emme järjestä mitään näiden ”yh-
teisesti vietettyjen vuosien jälkeen” ja katoamme yhtä hiljaa ja 
salaa kuin pieru Saharaan?”, Joakim sanoi ja sai vakuuteltua 
Sami-Petterin ideansa puoleen järjestää jäähyväisjuhlat. 

”Ihan mitä vain”, hän oli sanonut Sami-Petterille, kun he 
olivat punninneet lähteäkö vai ei, ja mitä Joakim tekisi ja oli-
sivatko he sittenkään enää yhdessä vai eroaisivatko ja muuttai-
siko Köpikseen vain toinen? ”Kunhan vain ei mistään fuckin 
paskaravintolasta”, jota hän inhosi tiskaajasta keittiöapulaisen 
kovan koulun” kautta edennyt Joakim oli toistellut moneen 
kertaan Sami-Petterille niin vetoavasti, että Sami-Petteri oli 
myöntynyt ajatukseen etteivät he vielä eroaisi ja hän ottaisi 
Joakimin mukaan ristikseen, vaikka tiesi ettei liitto enää kes-
täisi pitkään. 

Jokin oli muuttunut tai oikeammin hänen mielestään kaik-
ki oli muuttunut viimeisten vuosien aikana tyhjäksi rutiiniksi 
heidän välillään. Asiaa ei ollut auttanut se, että Joakimilla oli 
todettu parantumaton selkäreuma ja kulumia sekä nivelissä 
että lonkassa raskaan ravintolatyön jäljiltä mutta eläkkeelle 
häntä eivät Kelan vittumaiset ja aina vastoin lääkärietiikkaan-
sa työnantajien puolella olevat nipottavat asiantuntijalääkä-
rit päästäneet, olihan Joakim vasta vaivaiset neljäkymmentä 
vuotta täyttänyt ja ulkoisesti ikäistään nuoremmalta ja hyvä-
kuntoiselta näyttävä sälli, joka menisi Köpiksen homorunk-
kupaikkojen hämärissä luolissa vielä ”nuorisohomovaatteisiin 
puettuna, korvikset korvissa ja tukka vaalennettuna” kolme-
kymppiseltä munaa etsivältä kiimaiselta pojanhempukalta, 
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kun oikein yritti ja oli ”suhtkohtselvinpäin”, mikä oli hä-
nelle sula mahdottomuus ja yhtä harvinaista kuin sujuvalla 
suomenkielellä ummikkoruotsalaisten asuttamassa Närpiön 
keskustassa keskustelu Nietzschestä. Niin hän ajatteli ja tiesi 
myös Sami-Petterin ajattelevan.

Muutaman riidan jälkeen he olivat sopineet katsovansa 
aluksi miten uudessa paikassa yhdessäolo heiltä sujuisi, vaikkei 
kumpikaan ollut asiasta enää kovinkaan innostunut, sillä he 
molemmat tiesivät yhteisen taipaleensa olleen jo takana. He 
olivat kyllästyneet toistensa naamoihin ja arkisessa elämässä 
esiin tulleisiin vikoihin, ja aivan erityisesti hermoja raastavalla 
tavalla toistensa ärsyttäviin pikkuvikoihin ja etenkin rutiinei-
hin, kuten Sami-Petterin tapaan niistää koko ajan nenäänsä 
ja samalla hipelöidä valtavaa aataminomenaansa kurkustaan, 
tai Joakimin tapaan jättää vessa aina kun vain mahdollista 
vetämättä, vesihana auki lorottamaan keittiöstä tai vessasta, 
ja ikkunat auki kun he lähtivät ostoksille läheiseen kaup-
pakeskukseen, vaikka asuivat kunnan vuokratalossa ensim-
mäisessä kerroksessa, vieläpä varsin pahamaineisessa ja ul-
komaalaisten kaatopaikaksi kutsutussa slummissa Helsingin 
ja Vantaan rajalla lähellä isoja rottia viliseviä kaatopaikkoja. 
Sami-Petteri oli vanhan koulukunnan kiltti nörtti, partion 
käynyt ja koulussa juoksua harrastanut kympin lahjakas op-
pilas matematiikassa, jolle opettajat olivat povanneet hienoa 
sekä varmasti nousujohteista uraa jossain matemaattista älyä 
vaativassa esimiestehtävässä. 

Mutta parhainta hänessä oli huolimatta iästään, kol-
mestakymmenestäkahdeksasta, se että hän näytti vieläkin 
urheilullisen olemuksensa keskeltä siltä samalta pitkältä 
ja epävarmalta maalaispojalta, kuin aikoinaan lähes kaksi-
kymmentä vuotta aikaisemmin, kun hän oli jännityksestä 
sekaisin ilmestynyt Oulusta melkein heti ylioppilasjuhlien 
jälkeen monien mutkien kautta Espoon Otaniemessä sijain-
neen teknisen korkeakoulun diplomi-insinööri-tietokone-
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linjan pääsykokeisiin. Mutta nyt he olivat jättämässä jäähy-
väisiä entiselle elämälleen.”Kosteaksi viisikoksi” kutsuttua 
ystäväporukkaansa he olivat katselleet kärsivällisesti vuodet 
vähintään kerran, useimmiten kaksi tai kolme kertaa tunne-
tussa keskustan homoräkälässä sijaitsevassa takahuoneessa, 
jonka ensimmäinen pöytä siinä sohvien edessä oli kuin heille 
varattu ilman nimilappuja, sillä kapakan kantapeikot osasi-
vat kunnioittaa pöydän vallannutta porukkaa. Yleensä koste-
an viisikon juopotteluputki alkoi keskiviikosta, jolloin koko 
lössi oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kokonai-
suudessaan paikalla. Keskiviikko oli homojen pikkulauantai, 
joten silloin vedettiin kunnolla pohjanmaan kautta perseet 
olalle ja soperreltiin sen jälkeen kännissä sekavia pikkutun-
neille asti ennen siirtymistä ulkona odottaviin takseihin. 

Torstaina porukka oli vain muutaman jäsenen voimin 
koossa heti töiden jälkeen yleensä kuudesta kymmeneen 
juomassa loiventavia. Varsinaiset bileet käynnistyivät vasta 
perjantaisin ja lauantaisin, mitkä olivat muutaman päivän 
harjoituksen maksassaan kantaneelle kostealle viisikolle 
yhtä suurta juhlaa ja sekoilua kaukana hyvän maun rajoista. 
Homoräkälään ei oltu kutsuttu kuin tämä kostea viidakko. 
Tätä tänään juhlittiin tai tämän ideaa hyvästä ja onnellisesta 
elämästä vailla säröjä ikuisen rakkauden ja toisilleen täydel-
lisen omistautumisen näkökulmasta, minkä molemmat heis-
tä tiesivät yhtä suureksi valheeksi kuin heidän keskinäisen, 
kukoistavan rakkautensa, josta oli jäljellä enää vain kostean 
viisikon julkisesti muistelemat haaleat ja viinanvärittämät 
muistot sekä yhteiset kulissit Kööpenhaminan matkaa var-
ten ajateltuna. 

”Ajatella, että he olivat tavanneet toisensa sinä päivä täällä 
19-vuotiaina ja muuttaneet heti yhteen seuraavana päivänä”, 
oli yksi heistä, josta he eivät pitäneet silloin muka ihastuksis-
saan huudahtanut. ”Ei voi olla totta! Ovatko he olleet yhdessä 
20-vuotta ja silti pysyneet rakastavaisina koko ajan?”, vastasi 
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eräs toinen, josta he eivät olleet pitäneet edes edellisen vertaa. 
Sami-Petteri ei kestänyt enää vaikka juhlat olivat vasta alussa. 
Hän sulki homoräkälän oven takanaan ja käveli rautatiease-
malle ja meni metrolla Sörnäisiin. Kello oli jo paljon ja Cafe 
Picnic oli suljettu. Jo kaukaa hän näki Ziggyn seisovan tutus-
sa kadunkulmassa kaupittelemassa lehtensä I APOLOGIZE 
uusinta numeroa. Ziggystä oli tullut hänelle pakkomielle, ja 
hän koki pojan hämmentävän vetovoimaiseksi. 

”Isot huulet liikkuvat vähän liiankin nopeasti mantereen 
toiselle puolelle”, luki Ziggyn lehdessä. ”Ihan kuin setä olisi 
aavistanut Ziggyn muuttamisen maailman toiselle laidalle 
tänne kylmään Pohjolaan….ellei sitten Ziggyjä ole monta, 
joka kadunkulmassa yksi eksynyt söpö poika myymässä it-
seään?”, Sami-Petteri mietti. Lehdessä Ziggyn paras ystävä, 
narkkari Calhoun katselee Ziggyn pyynnöstä Ziggyn kotivi-
deota, jossa Ziggy runkkaa nuorta kyrpäänsä, ja yksi läskisetä 
tekee hänelle ikäviä temppuja:

”Ja siten kaiken sen keskellä on juuri Ziggy, katsoen ava-
ruuteen, tai joskus linssiin kasvoillaan varhainen versio siitä 
ole-kiltti-ja-rakasta-mua-ilmeestä, jonka Calhoun tuntee niin 
hyvin, ja jonka hän torjuu jatkuvasti. ”Jeesus”, Calhoun tyrk-
kää nivusiaan, jotka ovat yhtä pehmeät ja elottomat kuten 
aina. Sitten, rohkaistuneena, hän katoaa, no ei mihinkään...
telkkariin. Porno liittyy Calhounin näkemykseen perinteitä 
noudattavasta maailmasta.” Pyh. ”Ihmiset ovat viruksia, hän 
ajattelee. Klik. Ziggyn video kelautuu kaukana. Jeesus, he-
roiini auttaa pitämään jutut niin...” 

Sami-Petteriä naurattaa, sillä hän ei enää tiedä, mikä on 
totta, mikä kirjallisuutta ja mikä hänen haluaan tai pettymys-
tään itseensä ja Joakimiin. Hän ei voinut olla ihan varma, 
oliko hän tosissaan mistään ja tapahtuiko tämä hänelle vai 
vain hänen päässään. 

”Milloin Sami-Petteri ja Joakim erosivat ja miksi? Hyvä 
kysymys. Kukaan ei kosteasta viisikosta ei enää muistanut. 



27

Sami-Petteri tarjoaa tupakan Ziggylle, joka sytyttää sen ja 
nousee sängystä laittamaan Husker Dunin laulun I APOLI-
GIZE soimaan levylautaselle. Kappale on raivokas, palava, 
vähän sekavan kaunis valitus siitä miten maailma toimii, ja 
hyvin samanalainen kuin Ziggy itsekin. 

”Siksikö kaikki hetket ovat niin sattumanvaraisia, ettei 
niihin usko kukaan, vähiten hänen oma salainen minänsä?, 
Sami-Petteri miettii. Kun tuore aviopari herää ensimmäise-
nä aamuna uudessa asunnossa Kööpenhaminassa kultaiset 
sormukset vasemmassa nimettömässä todistamassa heidän 
yhteisen onnensa kruunaamista avioliiton satamalla ja oves-
sa uudet sukunimet, päästä keksityt molemmilla, ettei ku-
kaan – varsinkaan riippakiveksi ja heidän suhteensa kannalta 
enemmän kuin ongelmalliseksi osoittautunut kostea viisikko 
pääsisi pilaamaan pahantahtoisilla juoruillaan enempää ilmaa 
heidän välillään, kuin mitä oli tehnyt aiheuttaen epäluulojen 
kylvämisellä melkein heidän eronsakin - tavoittelisi heitä en-
tisestä kotimaastaan.

He katsovat ensin toisiaan epäluuloisesti ja puhkeavat sit-
ten iloisina helpottuneeseen nauruun ymmärtäessään selättä-
neensä ongelmansa ja selvinneensä pelissä, mikä vielä muuta-
ma kuukausi Sami-Petterin sairaustuessa oli näyttänyt tuhoon 
tuomitulta. Joakim silittää hellästi Sami-Petteriä, jonka sairaus 
on edennyt jo tuskalliseksi, mutta ei kuolettavaksi, kuten en-
simmäinen lääkäri oli Suomessa väittänyt. Hän voi elää lop-
puelämänsä kohtuullisen laadukasta elämää, jos hänellä on 
vierellään rakastava hoitaja, joka huolehtii hänestä - Joakim, 
jolla ei enää muuta olekaan kuin aikaa. 

”Kunhan vain ei mistään fuckin paskaravintolasta”, oli 
Joakim sanonut, kun he olivat yhdessä Sami-Petterin sairas-
tumisesta kuultuaan suunnitelleet etsiessään hänelle työtä. 
Nyt hänestä tuli Sami-Petterin omaishoitaja. Kööpenhami-
nan yliopistollisessa sairaalassa oli ainoana maailmassa taudin 
hoitoon erikoistunut yksikkö, jossa ei tarvitse käydä kuin kol-
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me kertaa viikossa vaihtamassa veret ja hengittämässä tunti 
puhdasta ilmaa happikaapissa. 

”Eihän se nyt ole temppu eikä mitään”, Sami-Petteri oli 
iloinnut. Joakimin oikea käsi on kuin sotilaan ansiomitalit 
täynnä mustelmia rakkaana ja ylpeänä muistona siitä, kun 
Sami-Petteri viiden viikon ajan lypsi hänestä verta pieniin 
pulloihin tarvittavaa lääkärintodistusta – heidän matkalip-
puaan tulevaisuutta varten, sillä heillä oli sama veriryhmä. Se 
laboratorion tuloksissa löytynyt kummallinen viittaus johon-
kin perinnölliseen sairauteen ei ollut muuta kuin Joakimin 
huumekokeilujen jämiä verenkuvassa. Yöpöydällä oli avoinna 
Joakimin ostama Dennis Cooperin Try-kirja, joka kertoo ko-
measta Ziggystä. Kirjan takakansi mainostaa:

”Jonakin toisena aikana, ja toisessa maassa, ystävät ja fanit 
levittäisivät Dennis Cooperin kirjoja salaisesti kädestä käteen 
piraattipainoksina. Kirjailija itse olisi hengenvaarassa, tai ehkä 
hänet vain passitettaisiin mielisairaalaan, kuten De Sade, jo-
hon häntä on verrattu (New York Times Book Review). Lue 
tämä kirja tyhjin vatsoin, ja vaikka haluaisitkin, et pysty enää 
laskemaan sitä käsistäsi (Cleveland Free Times). Try on har-
vinaista Hard Corea.”

Sami-Petteri kääntyy ja ottaa Joakimin käden syliinsä 
kuiskaten hänen korvaansa ennen kuin nukahtaa uudelleen. 
”Oma pikku Ziggyni!” Johon Joakim vastaa nauraen: ”Älä 
mielistele senkin munaa kärkkyvä Calhoun”.  Ja Ziggy hy-
myilee heille molemmille kirjan sivuilta paljain jaloin, ilman 
paitaa, yläruumis ihan kananlihalla, kaiken kokemansa kama-
luuden jälkeenkin yhtä valloittavana ja seksikkäänä kuin vain 
komea ja kaikesta lässytyksestä ja kurittajakulutusyhteiskun-
nan vankiloista vapaa ja irrallinen narkkarihomohuorapoika 
voi kaikella viattomuudellaan tehdä ennen, kuin muuttuu itse 
isoksi pahaksi paskamahaiseksi sedäksi metsästämään omaa 
kadotettua lapsuuttaan kulli jonkun lapsen suuhun tukeh-
duttavasti tungettuna.
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Huvittaiskos panna 
mun kanssa joskus?
Huvittaiskos panna mun kanssa? Minua panettaisi. Olen 
avoin niin asenteeltani kuin myös seksuaalisesti, tosin ihan 
rajuimpiin juttuihin suhtaudun vähän varauksella. Laita vies-
tiä jos kiinnostuit. Jonkinasteisessa henkisessä ja älyllisessä au-
tiomaassa tässä tuppukylässä (Tampere) koko ikänsä elänyt 
[homo]mies etsii itsensä kaltaista omantienkulkijaa, joka ei 
ole ohjelmoinut olemistaan aivan ilmeisimpien vuokaavioi-
den mukaisesti. Tarkoitan em. paitsi valtavirrasta poikkeavan 
seksuaali-identiteetin omatoimista pakerrusta ja ylläpitoa, 
myös muita elämän alueita, joilla et ole tarponut aivan tyy-
pillisen tallaajan tai systeemin säätämän suorituskeskeisen sät-
kynuken tavoin valmiiden askelmerkkien perässä turvallisesti 
muiden vanavedessä. 

Etenkin universtaan uuneista valmistuneet, kavahtakaa. 
Olen hurja homokovanaama ja muita älyllisesti piiskaava 
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ja nöyryyttävä paremman perheen hemmoteltu mammam-
poikastraddler, eli isä maksaa ja äiti meikkaa ja ostaa kalliit 
kledjut Pariisista, Lontoosta ja Nykistä, mikäli ehtii työ-
matkoillaan kansainvälisten konferenssien väliajalla, eli että 
täältä pesee koko ajan vittuilua rankemman päälle, jos olet 
luokka-asemaltasi minua alhaisempi, mitä varmasti olet, sillä 
olen myös rikkaan ja vaikutusvaltaisen suvun perijä, varaudu 
luokka-aseman ja akateemisen koulutuksen (kaksi tohtoritut-
kintoa ulkomaisissa huippuyliopistoissa) väliseen ehkä vittu-
maiseenkin ristiriitaan mielenlaadussani ja suhtautumisessani 
erinäisiin asioihin ja ilmiöihin! En vietä aikaani ”yhteisöissä”, 
enkä ryhmissä, vaan olen kutakuinkin yksinäinen susi(ko?), 
joka on kulkenut monesti elämässään toiseen suuntaan kuin 
muu lauma. 

Hieman samanlaista vastahankaista tai vastakarvaista 
arvo- ja asennemaailmaa ja elämäntapaa edellytän ja odotan 
sinultakin. (Homouttani) En ole kulttuurisesti tai sosiaalises-
ti konstruoinut, enkä presentoinut, enkä stabilisoinut, enkä 
realisoinut, enkä idealisoinut, enkä maksimoinut, enkä run-
kannut missään paikallisissa, valtakunnallisissa tai kansainvä-
lisissä ”gaybaareissa ja -piireissä”- kun ei ole onneksi tarvin-
nut, vaan itsenäisesti omilla aivoillani omien mieltymysteni 
ja mielenlaatuni mukaisesti, joten luonnollisesti oletan sinulta 
samanlaista taustaa. En siten vaadi sinulta sen enempää kuin 
itseltänikään, joten älä urputa minulle kaksinaismoralismista. 

Mutta sinun pitää olla yhtä pantavannäköinen kuin minä-
kin eli sikamakee. Minulla ei ole mitään ”kaksoisstandardeja” 
itselleni ja mahdolliselle kumppaniehdokkaalle. Jos kyseisestä 
alakulttuurista erillään pysytteleminen niin suorasti kuin epä-
suorasti, niin välittömästi kuin välillisestikin on onnistunut 
meikäläiseltä olettaisin sen onnanneen joltain muultakin. Si-
nultakin? Vietän kapitalistisessa palkkatyössä vain muutaman 
tunnin viikossa, eli vain sen verran että saan vuokra-, ruoka- ja 
sähkölaskurahat kokoon, ettei tarvitse vanhemmilta kerjätä, 
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muuhun en juuri rahaa tarvitsekaan. 
Vapaaehtoinen köyhyys ei haittaa, koska se on oma valin-

tani, ja perinhän joskus sitten ison kasan maallista mammo-
naakin - ehkä. Käytän aikani mielekkäämmin itseäni kiin-
nostaviin juttuihin, joiden aikataulun päätän itse. Jos siis olet 
etenkin korkeakoulutetulle tyypillisesti tympeä uraohjus, tai 
työnarkomaani, jonka kalenterista ei löydy tilaa työn ja uran-
muodostuksen ulkopuoliselle elämälle, älä suotta vastaa, sillä 
herätät minussa vain suurta vastenmielisyyttä, halveksuntaa ja 
vieroksuntaa. En tee elämässäni mitään miehellä jonka aikaa 
ja seuraa joudun kerjäämään, ja joka kokee jatkuvasti tekevän-
sä suuren uhrauksen, jos kykenee järjestämään viisi minuut-
tia täydestä kalenteristaan muulle kuin työhönsä liittyvälle 
”ylimääräiselle” asialle. Jatka siis yhteiskunnan tukipökkelön 
elämääsi, pakonomaista suorittamista, ja eteenpäin elämässä 
silmät säihkyen rientämistä ja pyrkimistä, sillä se ei ole minun 
uskontunnustukseni, eikä olemistani säätelevä periaate. 

Mitä sitten teen jos en raada tyypilliseen perikansallislu-
terilaiseen tapaan niska limassa ja otsa hiessä tunnollisesti ja 
kuuliaisesti palkkatyössä kituen pomon edessä pokkuroiden, 
ja sen persettä nuoleskellen tai sen kyttäämistä kyräillen aa-
musta iltaan? Katselen paljon leffoja, sillä kokoelmani on siltä 
osin melko kattava (vain nykyistä huippuvaikeaa taide-elitis-
tistä laatukamaa Abbas Kiarostamista Zeligiin, ei löydy yh-
täkään James Bondia, Poliisiopisto-sarjaa ym. suomalaista 
tv-kakkosen suomidraamaa tai muuta kamalaa ). Vietän aikaa 
laatutietokoneellani (tosin en missään saatanan sosiaalisessa” 
mediassa!). 

Käyn silloin tällöin kirjastossa, sillä luenkin joskus. Silloin 
tuolloin saatan poiketa halvoissa kulttuuritilaisuuksissa, vaik-
ka Tampere on melko köyhä kaupunki todella kiinnostavan 
tarjonnan suhteen; liikun jonkin verran vaikken yhtä innok-
kaasti kuin muutaman vuosi sitten, jolloin olin melko hyvässä 
kunnossa. Silti kuljen joka päivä omin jaloin paikasta toiseen, 



32

joko kävellen tai useimmiten pyöräillen. Periaatteessa voin 
kokeilla kaikenlaisia aktiviteetteja, jos ne eivät maksa ylettö-
mästi sillä inhoan elitismiä ja raharikkaiden kotkotuksia (eikö 
oo kummallista sillä kuulun itse tähän ryhmään), yleensä-
kin kaiken sorttista pääkaupunkimaista koohottamista, jossa 
elämykset hankitaan suurella rahalla, ja muiden kokoamana 
valmispakettina (=helsingintauti). 

Vastaa jos kiinnostaa seura - enemmän tositarkoituksella 
kuin yleensä täällä, joten kaksineuvoiset kokeilijat ja muijaan-
sa kyllästyneet vipinän kaipaajat, antakaa olla. Ota kuiten-
kin huomioon etten ole kiinnostunut mistään baari/ bailu/
bilehinttareista tai mistään bbb-pelleistä ja muista vastaavista, 
nykyisin muodissa olevista pintaliitäjistä (yksi on päässyt kan-
sanedustajaksikin saakka yli 9000 äänellä umpikonservatiivi-
selta perähikiältä, huolimatta siitä, että hänellä on turkkilai-
nen poikaystävä, asia josta hänen helluntalaiskaverinsa eivät 
olleet kovinkaan innoissaan), kuten edellä jo on kai käynyt 
selväksi, enkä vietä sellaisten parissa aikaani. 

Jos olet identiteetiltäsi ”gay”, et kiinnosta minua eettisellä 
tai ideologisella tasolla eikä teennäisellä, turhanpäiväisellä ja 
typerällä ”lifestylelläsi” ole minulle hevonvitunkaan verran 
tarjottavaa senkin ilmeisen tyhmä ja tylsä sika! Päinvastoin 
varoitan sinua: Jos lähetät mulle viestejä ja olet inhoamani 
porsasheppu helvetin alimmilta portailta, tulen ja vedän sinua 
kunnolla turpiin taksilla kuntosaliltani, joka on myös alansa 
huippua, kuten minä, jos ei se vielä vähemmällä tullut sinul-
le selväksi senkin alimman luokan luuseri, ja Antti Rinteen 
älyttömyyden tasolla liikkuva tyhmä demari! Mutta jo et ole 
kaikkea tuota edellä mainittua roskaa vaan jotain muuta pa-
rempaa niin, huvittaiskos panna mun kanssa joskus? Laita 
viestiä niin katsotaan miten, missä ja milloin.

Nimimerkki: 
-Sikamakee cuccineonpunkkari vuosimallia 1990 ja muna 

22 cm 5 cm paksu.
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Pakon saneleman 
palvelijat 

”Kissa-avaruuden kymmenen fiksukäskyä: 1. Älä nuolaise ennen kuin ti-
pahtaa 2. Älä naukaise turhaan 3. Ole valppaana ja aina valmiina 4. Muista 
olla ystävällinen ja kohtelias tuntemattomillekin 5. Muista ajatuksen muo-
dostuvan sielussa hiljalleen 6. Ystäviä voi pitää vain jos antaa kaiken mennä 
menojaan 7. Älä kuuroille korville laula 8. Tuntemattomat asiat pitää aina 
liittää tuttuihin 9. Kaikki siivekäs on lakien ulottumattomissa 10. Muistamal-
la kuljet ajan virtaa vastaan, unohtamalla jättäydyt sen vietäväksi.”

-Ohjeita avaruuskissoille Harald Olausenin kirjasta harrypotterikäisille 
queeravaruuskissaseikkaillu ”Kissojen kissa” (Kulttuuriklubi 2016)

Ensin tuli 70-luvulla ”Mennyt maailma”-niminen nuoria 
homomiehiä ympäri maailmaa villinnyt englantilainen tele-
visiosarja. Mutta ”Mennyt maailma” oli liian epätodellinen 
nostalgisuudessaan (se synnytti ympäri maailmaa nuorissa 
dandyhomoissa lyhytaikaisen ja ohimenevän kummallisen 
pikkuprinssiliikkeen, jossa pukuihin pukeutuneet alle kak-
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sikymppiset poikamaisennäköiset syötävänsöpöt miehenalut 
kulkivat eteerisen näköisinä eteenpäin haahuillen, jäljitellen 
sarjassa esiintynyttä idoliaan nallekarhut kainalossa), eikä sen 
jälkeen tullut mitään ennen kuin lopulta parinkymmenen 
vuoden jälkeen tuli kuin tilauksesta Downton Abbeyn homo-
pahis Thomas, eikä komea ja irstas Thomas ollut sen pahempi 
kuin edvardiaanisen ajan muutkaan pojista pitäneet poika-
maiset alemman luokan muut homopojat, jotka toimivat 
kuka missäkin yhteiskunnan suorittavan portaan alimmissa 
askelmissa apupoikina, kengänkiillottajina, halonhakkaajina, 
seppien apulaisina, hevosmiehinä, tallipoikina ja palvelijoi-
na ottamassa vain sitä hetkeä kun E.M. Fosterin kuuluisan 
Maurice-kirjan (julkaistiin postuumisti kirjailijan itsensä vaa-
timuksesta ”liian kuumana kamana” vasta hänen kuolemansa 
jälkeen) esimerkin tavoin joku yläluokkainen lordi poimii hei-
dät kuin heinän pellolta ja ottaa sisälle taloon sängynlämmit-
täjäkseen, opettaakseen villikon tavoille, kunnes aika heidät 
erottaa ja he palaavat omiin ympyröihinsä lordin suositukset 
ja pieni pesämuna sukanvarressa vanhuutta varten säästettynä 
ja perse ruvella yhden elämän mittaisesta panoputkesta naa-
ma iloisena siitä, että ovat saaneet kokea jatkuvan nussimisen 
ja antamisen lisäksi mitä on elämä vailla huolta, moraalia ja 
jatkuvaa pelkäämistä paljastumisesta, nälästä ja sairauksista.

Downton Abbeyn traaginen apulaishovimestari Thomas 
(1894-1944) tuli kuulumaan aina tahtomattaan niihin loh-
duttomiin kohtaloihin, jotka olivat eksyksissä koko ikänsä ja 
etsivät turhaan kaikkialta sitä mitä ei ollut, ihan kuten muut-
kin, sillä erotuksella, että muut tiesivät etteivät asiat olleet 
niin kuin he itselleen uskottelivat. Tragediaksi sen teki Tho-
maksen kohdalla se, ettei hän sitä itse tajunnut vaan jatkoi 
tuloksetonta etsimistään hamaan loppuun saakka surullisena, 
päättämättömänä ja kykenemättömänä tarttua täysillä siihen 
hetkeen, minkä silloin hän luuli olleen käsillä, kun vihdoin 
hän oli jotain vaikkei hän sitä vielä silloin itse tajunnutkaan; 
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hän ja hänen ajatuksensa siitä, mitä hänen olisi pitänyt olla ja 
mitä hänen haaveistaan olisi pitänyt tulla kaiken sen keskellä, 
missä ei ollut mitään, eikä hän olisi halunnut jäädä ihmisten 
puheiden väliin vain tauoiksi mielessään Aristofaneen sanat:

”Jokainen meistä on vain ihmisen puolikas ja olemme 
yhdestä kahdeksi halkaistuja kuin kampelat ja kukin etsii 
jatkuvasti toista puoltaan. Miespuolisista kokonaisuuksista 
lohkaistut viimein hakeutuvat miesten luo, ja koska he ovat 
osia miehistä, he jo poikaiässä rakastavat miehiä ja makaavat 
mielellään näiden kanssa ja pitävät siitä, että miehet syleile-
vät heitä. Jos sitten tällainen poikien rakastaja tai yhtä hyvin 
kuka tahansa sattuu kohtaamaan toisen puolensa, täyttää mo-
lemmat sanomaton ystävyys, rakkaus ja yhteenkuuluvuuden 
tunne, eivätkä he haluaisi olla hetkeäkään erossa toisistaan. 
Juuri tällaiset parit pysyttelevät yhdessä koko ikänsä, vaikka 
eivät edes osaa sanoa, mitä toisistaan tahtovat.” 

Nämä olivat kuin ennen syntymäänsä ylhäältä langetettuna 
kirouksena, mille hän ei voinut mitään ehkä siksi, että hän ei 
halunnut muistaa sitä mitä oli nähnyt lapsena vaan sen minkä 
kuvitteli nähneensä, kun hänen julma isänsä oli silmäillyt ensi 
kerran kuin raivo härkä vihaisesti sammuneen takan edessä 
leikkivää pikkupoikaansa, joka ei vielä silloin osannut aavistaa 
mitä tuleman piti. 

Oli vuoden 1885 alkusyksy ja ulkona oli yhtä kylmä kuin 
sisällä, vain 14 asetta, ja he palelivat molemmat hytisten ja 
hampaitaan kalistellen kuin horkassa. Se ei ollut mitään uutta 
äidin kuoleman jälkeen Thomakselle. Thomas muisteli olleen-
sa tuolloin juuri ja juuri viisivuotias. Äiti oli kuollut kuu-
kautta aiemmin onnettomissa ja epäselvissä olosuhteissa isän 
nyrkkien murjomana pitkän riidan jälkeen perheen ainoan 
huoneen nurkkaan. Äiti oli ollut kaikki kaikessa hänelle tai 
oikeammin koko muulle perheelle kuin julmalle isälle ja siksi 
hänen menetyksensä oli sattunut syvälle sydämeen ja lamaan-
nuttanut heidät. Isä ei ollut sen jälkeen kyennyt hillitä omaa 
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vihaansa omia lapsiaan kohtaan. 
Kun Thomas jälkeenpäin yritti palauttaa mieliin yksityis-

kohtaisesti kaikkea kokemaansa kauhua, hän huomasi unoh-
taneensa suurimman osan. Mutta tämän hetken hän muistaisi 
aina äitinsä kuoleman lisäksi kamalasta ja väkivaltaisesta lap-
suudestaan. Juuri kun pikku-Thomas oli suurella vaivalla ja 
aikaa käyttäen saanut kootuksi siskojensa hänelle syntymäpäi-
välahjaksi tuomista puutikuista lattialla pienen kokoon kyhää-
mänsä rakennelman, taas kerran vahvassa humalassa ollut isä 
nousi tuhahtaen ylös nojatuolistaan ja potkaisi Thomaksen ra-
kennelman hajalle nauraen vielä päälle tavaramerkikseen äidin 
kuoleman jälkeen omaksumaansa kolkkoa nauruaan. Poika 
katsoi isäänsä kauhuissaan, kuin pakon sanelemana, muttei 
päästänyt suustaan ääntäkään tai antanut kyyneleiden pudota 
silmistään, sillä hän oli jo oppinut säilyäkseen hengissä pel-
käämään äkkipikaista, väkivaltaista ja aina humalassa olevaa 
isäänsä vielä enemmän kuin naapurissa lapsiaan hakkaavaa 
teurastajanapulaista, joka oli heittänyt kolmannen kerroksen 
ikkunasta erään tappelun päätteeksi kolmivuotiaan tyttärensä, 
joka oli kuollut pihakivetykseen osuessaan. 

Thomaksesta ja hänen kuudesta sisaruksestaan huolehti 
äidin kuoleman jälkeen virallisesti heittiömäinen isä, joka oli 
kuin isokokoinen ja vaarallinen jättiläinen, 190-senttiä pitkä, 
140-kiloa painava mies, jolla oli 45-numeron kokoinen jalka 
ja kämmenet kuin karhulla. Isä inhosi enemmän lapsiaan kuin 
itseään eikä uhrannut lapsilleen sen enempää aikaansa kuin 
mitä joutui viettämään varsinaisessa läävässä laitakaupungilla 
tullessaan öisin humalassa räkälöistä nukkumaan kohmeloaan 
jatkaakseen aamulla siitä, mihin oli edellisillan hurjissa juo-
potteluissaan jäänyt. Ja jos jotain Thomas inhosi, oli se hänen 
isänsä ja pakon sanelemat ehdot, joiden mukaan hän syntyi 
tähän kurjuuteen, ja siksi hänen oli kestettävä tätä häpeää 
pakon sanelemana koko lopun ikänsä.

Isä oli varsinainen kiusankappale ja ilkimys, ei jättänyt 
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käyttämättä pienintäkään mahdollisuutta kiusata heikom-
piaan ja terrorisoida ympäristöään, kuten nyt kun hän kiusasi 
ainoa poikaansa, kuulaan valkean ihon ja pörröisen mustan 
tukan omannutta Thomasta. Niin hän oli tehnyt kaikille 
muillekin, jotka olivat hänen lähettyvillään tavalla tai toisella 
jo siitä lähtien kun oli itse viisivuotiaana nähnyt oman isänsä 
musertuvan humalapäissään hevosrattaiden alle jääden or-
voksi muiden samanlaisten kiusattavaksi ja armoille, kunnes 
tulisi hänen aikansa kostaa muille - eikä hän aikonut kätkeä 
pahuuden kynttiläänsä vakan alle lyhyen mutta sekavan ja 
pahaa aikaansaavan elämänsä aikana.

Siitä lähtien koti ei ollut enää se sama koti Thomakselle, 
mikä se oli ollut vielä kun hänen äitinsä eli ja keittiön hella oli 
lämmennyt joka päivä talon täyttyessä lasten äänistä ja ruu-
antuoksusta. Ja vaikka he olivat köyhiä, heidän huoneensa oli 
ollut aina siisti ja tuoksunut puhtaalle. Nyt sen ikkunat olivat 
rikki ja tyhjää aukkoa seinässä yritti huonosti peittää pikaises-
ti kokoon kyhätty pahvin ja puupalojen sekainen kokoelma, 
mikä istui huonosti tehtäväänsä. Keittiötä ei enää ollut vaan 
perheen ainoan huoneen täyttivät lumput ja patjat, joilla isä 
ja lapset nukkuivat vuoron perään. Huoneessa haisi pahalle 
ja ilma oli tunkkaista huolimatta ikkunan virkaa tekevästä 
kyhäelmästä, mikä oli täynnä reikiä. Entisestä kodista teki 
sietämättömän paikan isän humalaiset riehumiset, jolloin lap-
set karkasivat ulos. Pikku-Thomaskin alkoi viettää enemmän 
aikaansa Lontoon kaduilla, kujilla ja puistoissa oppien isojen 
poikien pahoille tavoille tavoitteenaan tulla joksikin, nousta 
ylös jonakin tyhjästä olemattomuudesta ja löytää oma paik-
kansa isosta maailmasta.

Lontoo oli varsinainen läävä köyhälistölle sen perustami-
sesta lähtien, ja aivan erityisen vaarallinen paikka sen köyhim-
mille lapsiasukkaille, jotka olivat kaiken pahan sivustakatsojia 
ja viattomia uhreja. Lapsikuolleisuus ja rikollisuus oli korkea. 
Lapsia tehtiin, synnytettiin ja kuoli kuin sieniä sateella. Ai-
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kuiset eivät välittäneet hygieniasta eivätkö terveydestä, saati 
sitten toisista tai itsestään senkään vertaa, että olisivat katso-
neet lapsiensa perään. Keski-ikä Lontoossa oli pahimmillaan 
alle kolmekymmentä vuotta. Kulkutaudit tappoivat suojaton-
ta kansaa. Ja niitä, jotka pelastuvat taudeilta, vaani nurkan 
takana joko väkivalta tai juoppous ellei sitä ennen joutunut 
onnettomuuteen. 

Vanhemmat muistivat vielä, miten heidän vanhempansa 
kertoivat vielä hurjemmista ajoista, jolloin koettiin erityisen 
vakava lama joskus yli sata vuotta aiemmin. Kansainvälinen 
kauppa kuihtui ja työttömyys oli yleistä samaan aikaan kun 
maaseudun kurjalisto köyhtyi entisestään kulkutautien takia 
ja liikaväestö alkoi muuttaa sankoin joukoin Lontooseen pa-
remman leivän toivossa. Kaiken lisäksi ongelmia lisäsi ilmas-
ton yleinen huononeminen, kun ilmekehään tuli epätavalli-
sen paljon hiiltä. Tätä aikaa kutsuttiin ns. pikku jääkaudeksi, 
jolloin Thamesjoki jäätyi Lontoossa ja sen jäällä paistettiin 
kokonaisia härkiä. Englantia kuritti vielä kaiken lisäksi suuri 
ruttoepidemia. 

Lisäksi Lontoo oli rappioalkoholistien pääkaupunki. Kau-
pungin 350.000 asukkaasta katsottiin olevan rappioalko-
holisteja, joista monet lapsia ja vanhuksia, peräti 150.000. 
Juoppoja kuoli kärpästen tavoin kaduille ja koko kaupunki 
haisi kilpaa jätteille, viinalle, paskalle sekä kuolemalle. Iljet-
tävät räkälät mainostivat: puolella pencyllä kunnon kännit. 
Koko pencellä perskännit. Perusviina oli silloin gini niin kuin 
nytkin paitsi että olut oli tullut ginin rinnalle työväenluokan 
suosikkijuomaksi sen halpuuden ja helpon saatavuuden takia. 
Ja kun ihmisillä ei ollut mitään muuta edessään kuin ratkai-
semattomia ongelmia ja kasapäin epätoivoa, seksistä haettiin 
lohtua eikä mitään sen alalajia väheksytty. 

Homoille oli mannermaiseen tapaan kehittynyt Lontoos-
sakin oma muilta piilossa oleva alakulttuurinsa iskupaikkoi-
neen ja rattopoikineen. Thomaksesta, joka oli nuoresta iästään 
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huolimatta hyvin kehittynyt alapäästä, notkea ja lihaksikas, 
eikä ollut naismainen – tärkeä etu poikamaisella mieshuoralla 
läpi historian, kuten monet feminoideiksi kutsutut naisen ja 
miehen välimaastossa niin ulkonäöltä, tavoiltaan, ääneltään 
ja olemukseltaan olleet hermafrodiitit, tuli muiden kulma-
kunnan poikien tavoin hyvin ansaitseva ja haluttu lontoolai-
nen rattopoika, joka ei kaihtanut keinoja ansaitakseen yhdet 
ryypyt, sauhut tai peräti päivällisen jonkun vanhemman ja 
rikkaamman herran toimesta, sillä hänellä ei ollut paljon mah-
dollisuuksia valita elämässään. 

Hän tiesi että oli vain ajan kysymys, milloin hänen ja isän 
tiensä eroaisivat lopullisesti, ja että se olisi parasta sekä hänelle 
itselleen että hänen tulevaisuudelleen. Isä, josta hän ei enää 
välittänyt mutta ei pelännytkään, käytti häntä kaikin mahdol-
lisin tavoin hyväksi siihen asti, kunnes Thomas kymmenvuo-
tiaana Piccadillyllä maleksiessaan muiden rattopoikien tavoin 
ja kärkkyessään vanhempien miesten huomiota ja kiihottu-
neita katseita, tapasi ihmeellisen nuorenherran nimeltään 
Ernest, joka oli kamaripalvelijana eräälle rikkaalle nuorelle 
herralle Piccadillyn lähellä Green Parkissa sijaitsevassa kome-
assa kolmikerroksisessa herraintalossa, jossa Ernestillä oli pieni 
ikkunaton huone palvelijoiden siivessä, ja johon Ernest alkoi 
ensitapaamisesta lähtien iltaisin salakuljettaa Thomasta muun 
taloväen tietämättä aluksi asiasta mitään. 

Ernest oli komea ja pitkä vaaleaverikkö, jolla oli turkoosin-
siniset ihmettelevät isot silmät ja valkoinen pörröinen tukka 
kuin pikkulapsella, vaikka Ernest oli jo melkein 16-vuotias 
aikuinen mies. Hänen maidonvalkea salskea kroppansa oli 
kuin graniitista tehty, Ernest kehuskeli nuoren isäntäherran 
sanoneen hänelle sinä yönä kun he olivat kohdanneet Sohon 
eräässä pahamaineisessa, vain miehille ja pojille tarkoitetussa 
juottolassa eräänä perjantaina, ja nuori isänherra oli mielisty-
nyt Ernestin ulkonäköön ja sulavaan käytökseen niin, että oli 
siltä istumalta palkannut hänet kamaripalvelijakseen. 
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He olivat siitä lähtien erottamattomat ja kuin kaksi samaa 
marjaa. Ja kun tarkkaan nuorta isäntäherraa katsoi, olisi häntä 
voinut pitää Ernestin veljenä sillä erotuksella, että hänelle oli 
hiilenmustat hiukset ja tummanruskeat palavat silmät kuin 
mustalaisilla. Ja vaikka hän oli Ernestiä viisi vuotta vanhempi, 
hän näytti nuoruuden kukoistuksessaan lähes samanikäiseltä 
Ernestin kanssa. Nousu tavallisesta itseään herroille myyväs-
tä katupojasta rikkaan nuorenherran kamaripalvelijaksi oli 
jokaisen katupojan unelma ja erityisen satumoinen onnen-
potku Ernestille varsinkin kun nuori isänherra oli sanonut, 
ettei hänestä tehty tavallista kamaripalvelijaa, niitä hänellä oli 
riittämiin – ja vieläpä ykkösluokan ammattilaisia, niin sekä 
hänen kaupunkiasunnossaan että hänen vanhempiensa maalla 
sijaitsevassa kartanossa.

Tästä kaikesta Ernest oli päätellyt aivan oikein nuoren 
isäntäherran olevan jonkun ylhäisen perheen itsenäistymis-
tä ja seurapiirielämää pääkaupungissa aloitteleva perijä, josta 
jonakin päivänä tulisi joko arvovaltainen herttua tai merkit-
tävä markiisi, ja jonkun pienen kreivikunnan johtaja sekä ku-
ninkaan paikallinen edustaja, joka tuntisi henkilökohtaisesti 
koko englantilaisen eliitin ja menisi naimisiin jonkun ladyn 
kanssa ja saisi paljon lapsia, joista vuorollaan tulisi hienon 
sukupuun ansiosta oman aikansa nokkamiehiä - vaan hänen 
oma yksityinen ja erityistehtävää suorittava kamaripalvelijan-
sa, jonka tehtävä oli viihdyttää häntä öisin ja kierrellä hänen 
kanssaan Sohossa seikkailemassa samoissa tarkoituksissa kuin 
he olivat tavanneetkin, mikä sopi paremmin kuin hyvin Er-
nestille, yhdellä lisäehdolla, mikä oli enemmänkin käsky; hä-
nen oli etsittävä isännälle ja hänen ystävilleen nuoria, hänen 
ikäisiään tai vieläkin nuorempia kauniita rattopoikia aina kun 
Ernestillä oli omaa aikaa ja isäntä ei itse päässyt iskemään 
heitä Lontoon kaduille, puistoihin ja Sohon näitä tarpeita 
varten perustettuihin herrain eli isäntien ja nuorukaisten eli 
palvelijoiden tupakansavuisiin seksisalakapakoihin, mitkä ei-
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vät olleet mitään muuta kuin homobordelleja.
Maitopojan apulaisena työuransa aloittanut Thomas oli 

tottunut pakon sanelemana pikkurahasta ottamaan suihin 
vanhoilta homoilta ja runkkaamaan yön hämärässä heitä puis-
toissa, yleisissä vessoissa ja Sohon sumuisilla kujilla, mutta 
ei ollut itse koskaan kokenut mitään seksuaalista nautintoa 
tyydyttäessään vanhempia miehiä suullaan, käsin ja anusau-
kollaan. 

Kauniille rattopojille seksi vanhempien miesten kanssa oli 
lompakko eli käytännöllinen tapa ansaita elantonsa ei muuta. 
Se ei ollut keskinäistä kiintymystä tai seksuaalista kiihtymys-
tä, jotkut rattopojista pitivät tytöistä vapaa-ajallaan. Suurin 
osa heistä kuitenkin jakoivat yhteisen vuoteen keskenään ja 
salaliittolaisuuden tai liikkuivat tiiviisti yhdessä kuin avioparit 
konsanaan toisistaan huolehtien ja toisiaan vaikeina aikoina 
tukien ja auttaen. Thomaksen oli helppo nuoresta iästään 
huolimatta iskeä miehiä kuin kärpäsiä missä vain liikkuikin. 
Hän näytti vielä nuoremmalta, mitä oli; kuin pieneltä en-
keliltä eivätkä vanhemmat miehet voineet vastustaa hänen 
viatonta naamansa ja anelevaa katsettaan. Ja kun he sitten is-
tuivat puistonpenkillä hänen vieressään, he eivät voineet pitää 
näppejään erossa hänen kutsuvasta maidonvalkeasta ihostaan, 
vaan veivät kätensä hänen paitansa alle rintojen kohdalla ja 
silittelivät hänen nuorta ihoaan ja maanittelivat häntä huna-
jaisilla äänillään kolikot käsissään suutelemaan ensin heitä ja 
sitten imemään heidän limaisia kullinpäitään loppuun saakka 
mehut suussa vaahdoten. 

Vuonna 1906 kaksitoistavuotias Thomas, josta oli kehkey-
tymässä ajan myötä harvinaisen kaunis ja lihaksikas adonis, 
ei ollut vielä puhjennut täyteen kukkaansa eikä löytänyt it-
sestään eroottisia riemuja ennen kuin tapasi Ernestin, joka oli 
lapsellisen leikkisä, kiihkeä ja joskus jopa raju otteissaan, ihan 
kuin vain esimaistaakseen kunnolla poikaa ennen kuin luo-
vuttaisi tämän eteenpäin nuorelle herraisännälleen ja tämän 
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vanhemmille ystäville leikkikaluksi, ja joka kokeneemman ja 
vanhemman pojan velvollisuutta tuntien opetti Thomakselle 
irstailun kaikki riemut a:sta ö:hön niin.

Jo muutaman kuukauden kuluttua heidän ensimmäisestä 
yhteisestä panosessiostaan Ernestin kapeassa palvelijansängys-
sä ullakkohuoneessa, hän oli täysinoppinut homo valmiina 
lentämään ulos pesästään muiden samanlaisten nautittavaksi 
ennen kuin vanhenisi, kuluisi käytössä ja rupsahtaisi joskus 
kymmenen vuoden sisällä ja menettäisi mielenkiinnon mui-
den miesten silmissä haluttuna seksikumppanina, ihan kuten 
nuoriherra Cyril myöhemmin luki hänelle ääneen Alkaiosin 
runoa muistutukseksi kaikesta tästä väistämättömästä kuin 
kehotuksen nauttia täysillä ennen kuin se olisi liian myöhäistä 
ja hän olisi ketään kiinnostamaton vanha ja rupsahtanut mies:

”Pohkeesi Nikandros alkavat karvottua. Varo! Kohta käy 
perseellesi huomaamattasi samoin ja huomaat, miten rakas-
tajiesi jonot lyhenevät. Mutta jo nyt, ajattele nuoruutesi pa-
lautumattomuutta.”

Kauniit ja poikamaiset rattopojat olivat ikuisen puutoksen 
ja vaimojen nirppanokkaisuuden kyllästyttämillä heteromark-
kinoilla haluttua ja tavoiteltua tuoretta lihaa muutoin niin tyl-
sää arkielämää piristämään. Nuoria ja kiimaisia pikkupoikia, 
joista kauneimmat ylsivät pitkälle päästyään oikein isäntäher-
ran suosioon. Mutta poikamaisilla rattopojilla oli omat luon-
nolliset vihollisensa ja kilpailijansa kymmenisen vuotta van-
hemmissa vartiokaartin uljaissa lihaskimpuissa, tallimiehissä 
sekä kaupungin lukuisissa vahtimestareissa ja miespuolisissa 
tarjoilijoissa ja näyttelijöissä, joilla oli aikaa eikä turhia yh-
teiskunnallisia asemia rasitteinaan tai pikkumaisia moraalisia 
sääntöjä esteinään, ja jotka olivat aina kroonisessa rahapulassa 
juopoteltuaan ja pelattuaan työllään ansaitsemansa rahat. 

Nämä varteenotettavat kilpailijat tarjosivat kilpailukykyi-
seen markkinahintaan kovan vastustuksen kauniille ja poika-
maisille rattopojille, puhumattakaan maalatuista ja naisellisis-
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ta pikkuhuorapojista, joiden ympärillä leijaili keinotekoinen 
eleganssi ja halvan parfyymin tuoksu, ja jotka myivät suurella 
menestyksellä 24/h-happuhour-hintaan sulojaan kaikille ha-
lukkaille miehille melkein jokaisessa keskustan kadunkulmas-
sa silmää vihjailevasti iskien niin, ettei kenellekään halukkaal-
le, jolla oli vähänkin ylimääräisiä kolikoita taskussaan, olisi 
jäänyt epäselväksi pienen pikapanon mahdollisuudesta vaikka 
keskellä päivää ihmisvilinässä torilla, jossain silmille näkymät-
tömässä paikassa samaan aikaan, kun halukkaan herran rouva 
mahdollisesti teki muutamankymmenen metrin päässä taval-
lisia arkiostoksiaan tietämättä tuon taivaallista irstaan miehen-
sä riettaista puuhasteluista.

Joka ilta he hiipivät käsi kädessä Ernestin asuntoon (tässä 
vaiheessa Ernest oli sopinut nuoriherra Cyrilin kanssa siitä, 
että pikku-Thomas saa kasvaa miehisiin paheisiin rauhassa 
keskinäisen kunnioituksen ja romanttisen rakkauden kaut-
ta Ernestin hellässä huomassa kuin pentu emonsa rinnoilla 
ennen kuin vieroitettiin oikeaan elämään samalla, kun oppi 
kaikki homomaailmassa sen jälkeen selviytyäkseen miesrak-
kauden tekniset temput). 

Thomas ei ollut kokenut aikaisemmassa elämässään mitään 
vastaavaa tunnetta, kuin mitä hän koki ollessaan alastomana 
munat vastakkain Ernestin kanssa tämän vuoteessa ennen ja 
jälkeen sen kun he olivat ensin pikaisesti riisuuntuneet toisen-
sa ja sitten suudelleet ja imeneet toisiaan joka paikasta himok-
kaasti kuin nälkäiset siihen asti, kunnes Ernest kävi makaa-
maan hajareisin hänen päälleen ja rynkytti munia vastakkain 
siihen saakka kunnes molemmilta tuli ja pääsi pieni ähkäisy, 
ja he jäivät makaamaan toistensa syleihin kietoutuneina siihen 
asti, kunnes hengitys oli tasaantunut ja he saattoivat jatkaa ra-
kastelua, seuraavaksi vaihtaen asentoa mukavammaksi, missä 
molemmat ottivat toisiltaan samanaikaisesti hellästi nuollen 
suihin. Lopun yötä he makasivat naamat vierekkäin hiljaa toi-
silleen kuiskien. Joskus he eivät tehneet mitään muuta kuin 
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vain kerran runkanneet toisiltaan mällit. 
Ajan myötä Thomas päätteli tästä kaikesta erheellisesti Er-

nestin rakastavan häntä ja omistautuvan vain hänelle, vaikka 
hän alitajuisesti pelkäsi ettei näin ollut, että tämä kaikki oli 
vain unta, mistä hän heräisi jonakin kylmänä aamuna tava-
rat kainalossa pakotettuna palaamaan isänsä luokse Ernestin 
löytäessä itselleen nuoremman uuden leikkikaverin, niin kuin 
sitten kävikin ja hän menetti aluksi elämänilonsa, masentui ja 
alkoi hautoa ikäviä asioita raskaassa mielessään. Hän ei tiennyt 
mitä varten häntä kasvatettiin. Joka aamu nuoriherra Cyril 
halusi kuulla Ernestiltä kaiken sen mitä he olivat edellisen päi-
vän aikana Thomaksen kanssa tehneet, kaikkia yksityiskohtia 
myöten vaikka siihen olisi kulunut kuinka paljon aikaa tahan-
sa ja hän olisi myöhästynyt päivän tärkeistä tapaamisistaan. 

Pelastuksekseen Thomas huomasi myöhemmin, että Ernes-
tin nuori isäntäherra, jolla oli sattumoisin sama etunimi kuin 
homoudesta vuonna 1895 skandaalinkäryisessä oikeudessa 
tuomitun Oscar Wilden kirjan ”Herra W.H:n muotokuvan” 
päähenkilöllä Cyrilillä, oli Wilden tavoin mielistynyt hänen 
laisiinsa kauniisiin ja poikamaisiin rattopoikiin, joista oli tul-
lut viktoriaanisen kaksoismoralismin aikakaudella haluttua 
kauppatavaraa yläluokkaisten rikkaiden miesten omina pikku 
lemmikkeinä ja leikkikaluina kamaripalvelijan suojakaavussa, 
siitä huolimatta että tällaisia epäsäätyisiä ja saastuttavia suhtei-
ta pidettiin erittäin epäsuotavina vallassa olleissa perienglanti-
laisissa moraalisissa säätely- ja valvontapiireissä, sillä ollakseen 
hyveellinen, ihmisen oli heidän maailmansa tiukkojen kristil-
listen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti pystyttävä pitämään 
kurissa intohimonsa, villimmät ja salaisimmatkin, kiinni jää-
dessä tällaisista rikoksista saattoi nimittäin maksimirangais-
tus olla jopa kymmenen vuotta vankilaa, jos tarve eli yleisen 
moraalin suojeleminen niin sitä vaati.

Tiukasti ylhäältä alaspäin valvotussa englantilaisessa sää-
tyläisyhteiskunnassa homoutta kuitenkin siedettiin jotenku-
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ten verhojen takana piilossa kun siitä vain ei puhuttu julki-
sesti. Tavalliset ja kunniallisina itseään pitäneet yhteiskunnan 
tukipylväät eivät suoranaisesti inhonneet homoutta vaan sitä, 
että siitä puhuttiin ja sitä piti ajatella. Skandaaleja yritettiin 
välttää mutta jos sellainen oli tulossa, syntipukiksi, jos vain 
mahdollista, etsittiin yleensä alemman säädyn edustaja ja si-
jaiskärsijä, jolla ei ollut mitään hävittävää. 

Ylemmän säädyn pojat ja miehet saivat tehdä yksityiselä-
mässään, mitä halusivat eikä kenelläkään ollut nokankoput-
tamista siihen lukuun ottamatta lähisukulaisia, joiden piirissä 
perheen sisäiset skandaalit hoidettiin. Yhteiskunta oli heidän 
ja heidän kavereidensa ja tukijoidensa varmoissa käsissä, ja 
moraali ja sen vartiointi sen mukaista. Thomas oli jo kuul-
lut miespuolisilta palvelijoilta Sohossa, että jos aatelinen jäi 
verekseltään kiinni miespalvelijansa kanssa makaamisesta, 
mikä oli, syy oli yleensä miespalvelija, joka erotettiin heti ja 
lähettiin matkoihinsa ilman suosituksia, koska hän oli sala-
kavalasti vietellyt ylemmän säädyn edustajan harrastamaan 
paheita kanssaan. 

Eräänä päivä koitti se väistämätön hetki, kun Thomaksen 
tietämättä hänen salaisimmat ajatuksensa ja temppunsa perin 
juurin tunteva nuoriherra Cyril astui itse verhon takaa mu-
kaan kuvioihin ja otti ohjakset tukevasti käsiinsä. Thomaksen 
koulutus oli päättynyt Ernestin ohjauksessa ja hän sai muut-
taa omaan huoneeseensa Ernestin naapuriksi. Thomas luuli 
olevansa edelleenkin rakastunut Ernestiin ja odotti siksi kär-
sivällisesti joka ilta hänen vierailujaan huoneessaan- turhaan, 
sillä Ernest oli löytänyt jo uuden pojan, pienen walesilaisen 
pojankoltiaisen pyöreä naama täynnä pisamia ja naurava suu 
valkoisten hampaiden keskellä valmiina sylkemään ulos käsit-
tämättömät määrät törkeyksiä.

Alussa Thomas oli mustasukkainen mutta hänen uusi ja 
jännittävä asemansa nuoriherra Cyrilin kamaripalvelija avasi 
hänelle kokonaan uuden oven ihmeellisen loiston ja nautin-



46

non salaiseen puutarhaan, jonne vain harvoilla ja valituilla 
kauniilla ja nuorilla pojilla oli mahdollisuus päästä, joten hän 
unohti pian Ernestin ja hänen uuden leikkikalunsa – olihan 
hän noussut heidän yläpuolelleen arvoasteikossa nuoriherra 
Cyrilin lähimmäksi ystäväksi ja ensimmäiseksi vuoteenläm-
mittäjäksi sekä kaikkialle häntä seuraavaksi uskolliseksi seu-
rapiiripiskiksi, söpöksi ja pantavaksi sellaiseksi, kuten nuo-
riherra Cyrilin keikariystävät häntä kutsuivat, joka toimitti 
tarvittaessa pieniä, joskus ikäviäkin, asioita isäntänsä puolesta 
- ja alkoi pienen epäröinnin jälkeen itsekin nauttia omasta 
erikoisasemastaan nuoriherra Cyrilin vanavedessä liikkuessaan 
sujuvasti Lontoon sen ajan gaymaailmassa yhtä sulavasti ja 
nauttien täysin siemauksin kuin isäntänsäkin. 

Sen jälkeen Thomaksen kalenteri oli aina täynnä huvituk-
sia ja nautintoja. Ja heti aluksi nuoriherra Cyrli kertoi Tho-
makselle, millaisia nuorukaisia hän oli öisillä retkillään Lon-
toossa tavannut. ”Kaikenlaisia”, hän sanoi ”Yhtään pettymystä 
en ole kokenut, oli sitten kyseessä venäläinen, kiinalainen, 
italialainen, ruotsalainen tai vaikkapa perienglantilainen. Aina 
ne ovat olleet yhtä kiimaisia ja komeita kun ovat nuoria ja 
haluavat itse laueta. 

Mutta parhaita olivat marokkolaiset kauniit ja sutjakkaat 
nuorukaiset valkoisen hammasrivistön hymyillessä kauniisti. 
Tummia. Kauniita kuin taatelipalmut. Lihaksikkaita. Tiuk-
kaperseisiä. Vietteleviä ja vihjaavia. Suloisia namuja. Pienet, 
kauniin muotoiset käteen mahtuvat päät. Öljytyt ja aurin-
gossa kiiltävät ja hyvälle tuoksuvat, lyhyeksi leikatut käkkärä-
hiukset. Jäntevät niskat ja suloiset kaulat. Silmät tummat tuik-
kivina kuin tulessa lemuavat kekäleet, isoina ja ihmetteleviä, 
ystävällisinä, leikkisinä ja kiimaisina kysymässä ja kutsumassa; 
Ahmed 17, Mohammed 16, Magdu 20, Ismael 22, Ibrahim 
15, Ali 21, Said 23, Martin 25, Anwar 28, Faruk 18, Khan 
20, Ashua 16, ja parikymmentä muuta poikaa pyörivät hie-
nostohotellien ympäristössä tässä ihan lähelläkin puistoissa ja 
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pensaissa aina valmiina pientä maksua vastaan runkkaamaan, 
ottamaan suihin ja panemaan tai olemaan pantavana, kuin 
pienet apulaiset tarjoamassa auliisti hyviä ja rentouttavia pal-
velujaan. Hyväilyä. Suutelemista. Kullit vastakkain hinkkaa-
mista. Ryhmäseksiä kolmen nuorukaisen kanssa. Arabialaista 
syvähierontaa. Eri asentoja. Erikoisuuksia. Missä ja mitä vain, 
Thamesin rannoilla, vessoissa, puistoissa ja hotellihuoneessa. 

Ja ne kullit. Ne ihmeelliset arabialaiset paksut ja käyrät 
kullit nuorukaisten aina seisovat kiimakullit. Kun olet niitä 
kerran päässyt maistamaan ja niiden makuun, et muuta enää 
haluakaan etkä niitä koskaan saa päästäsi. Ne pureutuvat sy-
välle sinuun, ja haluat niitä siitä lähtien kuolemaasi saakka 
enemmän kuin mitään muuta. Usko minua! Se oli arabialais-
ten öiden kirous.” 

Päivät olivat nukkumista varten ja illat täyttyivät salaisista 
juhlista suljetuilla miesten klubeilla shampanjan ja alastomien 
arabinuorukaisten seurassa, yöt nuoriherra Cyrilin sängyn-
lämmittäjänä, ja myöhäiseen iltapäivään asti nukuttujen yöu-
nien jälkeiset hetket vierailuista nuoriherra Cyrilin hengen-
heimolaisten, nuorien ylimystökeikareiden luona juomassa 
teetä ja juoruilemassa mitä herkkuja Lontoon gaymaailman 
laajasta tarjonnasta kukin oli edellisiltana saanut poimituksi 
saaliikseen ja mitä tehnyt sen kanssa, tai mitä he aikoivat illal-
la tehdä; teatteriin, konserttiin, kutsuille, kävelylle, Sohoon, 
miesklubeille vai oman kamaripalvelijan kanssa viettää hellä 
koti-ilta lakanoiden välissä, vai kaikkea tätä kun hieman kii-
rehti ja sen ajan uuden muotivillityksen mukaan ”piipahti” 
jokaisessa paikassa että olisi ehtinyt illan mittaan käydä koke-
massa mahdollisimman paljon erilaisia nautintoja?

Noihin aikoihin homoudesta alkoi tulla suuren yleisön 
tuntemaa erilaisten skandaalien kautta. 1871 Ernest (Stella) 
Boulton ja Fred (Fanny) Park pidettiin ja vietiin oikeuteen, 
koska he olivat esiintyneet naisten vaatteissa ja kaupitelleet 
itseään miehille kauppakujilla sekä teattereiden ulkopuolella 
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poliisin mukaan. Heitä epäiltiin myös sodomiasta, termi joka 
kuului 1800-lukuun ”rikolliseen Jumalan edessä” alkoi muut-
tua 1900-luvun alussa homoseksuaaliksi, sairaaksi, perverssik-
si ja rappeutuneeksi, joka teki väärin yhteiskuntaa vastaan. 

Cleveland Streetin skandaalissa vuosina 1889-1890 oli 
kysymys miesten bordelleista. Mukana oli yhteiskunnallista 
korkeinta kastia, mm. aristokratiasta kuten Albert Victor, 
Walesin prinssin poika sekä muutama lisätuloja hankkinut 
lennätinpoika. Oscar Wilden oikeudenkäynti vuonna 1895 
oli käänteentekevää sen ajan homoille. Monet homot pakeni-
vat heti oikeudenkäynnin jälkeen ulkomaille – mieluiten aina 
homouden alkulähteille Kreikkaan tai Italiaan pakoon kohun 
aiheuttamaa inhoa ja vainoa homoja kohtaan.

Myös itse silminnäkijänä Cleveland Streetin skandaalis-
sa mukana ollut nuori aristokraatti, nuoriherra Cyril oli si-
vistynyt mies, Etonin hienostokoulun sekä miesten välisen 
homoeroottisen halun myönteisenä nähneen hellenistisen 
Oxfordin kasvatti, joka oli yhtä kiinnostunut Shakespearen 
soneteista kuin Oscar Wilde aikoinaan kirjoittaessaan no-
velliaan ”Herra W.H:n muotokuva”, missä Erskine-niminen 
vanhempi taiteentuntija kertoi nuorelle ystävälleen kauhis-
tuttavaa tarinaa poikkeuksellisen kauniista yliopistoteatterissa 
Shakespearen naisosia esittäneestä ystävästään Cyril Graha-
mista, joka yritti epätoivoisesti ratkaista yhtä Englantia yhä-
kin vaivaavista suurista mysteereistä; kirjoittiko Shakespeare 
kuuluisat sonettinsa miehiselle rakkaalleen, ja jos kirjoitti, 
niin kenelle ja miksi?

”Ehdottomasti! Kyllä kirjoitti”, siitä ei ole enää kenellä-
kään epäilystä nuoriherra Cyril väitti. Hän tiesi mistä puhui. 
Olihan hän perehtynyt aiheeseen Oxfordissa tutkiessaan ara-
bialaisen kirjallisuuden kulta-ajan runoutta 800-luvulta aina 
1800-luvulle, mihin liittyi vahva homoeroottisuus, jossa ra-
kastettuna oli aina nuori poika. Sekä aivan erityisesti muuatta 
nuorukaisiin rakastunutta runoilijasuuruutta nimeltään Abu 
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Nuwas, joka oli yksi ensimmäisistä länsimaissa tunnetuista 
poikarakkaudesta arabiaksi kirjoittaneista runoilijoista. 

Hän innostutti seuraajansa luomaan suoraa puhetta syvältä 
sielun syvimmistä sopukoista, joissa puhdas homohimo syn-
tyi. Koko tuo aika oli hyvin homoeroottinen ja eläväinen. 
Ihmiset elivät lyhyen, mutta kiihkeän ja eroottisesti rikkaan 
elämän; hurjia sattumuksia, polttavia tunteita ja suoraa toi-
mintaa nuoriherra Cyrilin mukaan. Nuoriherra Cyril oli hy-
vin vapaamielinen omassa ajattelussaan ja toiminnassaan ja 
oli tunnustanut läheisilleen olevansa joko biseksuaali tai pan-
seksuaali. Hän mukaansa omatunto oli ihmisen ensimmäi-
nen pyöveli. Tällä hän tarkoitti, että ihminen rankaisi itseään 
omista pahoista teoistaan. Tämän ajatuksen hän lainasi suo-
raan La Mettrien kirjasta ”Ihmiskone”(1747)-kirjasta. Cyril 
löysi siitä jopa ironiaa kysymällä kuuntelijoiltaan: 

”Eikö ole omituista, että tekijä rankaisee itseään? Pitää 
kääntää ajatus nurin kysyen: onko omatunto on ihmisen va-
pauden este? Mutta miten pystyy nauttimaan paheen iloista, 
jos katuu koko ajan? Omatunto on siis sammutettava. Tässä 
on turvauduttava Aristoteleen oppeihin. Suuri Filosofi oli 
kysynyt, kuinka tulla hyveelliseksi ja vastannut itselleen, te-
kemällä hyveellisiä tekoja. Jos väännämme tämä kysymyksen 
ironisesti näin: Kuinka tulla paheelliseksi? Tietysti tekemällä 
paheellisia tekoja. Lopuksi omantunnon ääni vaikenee ja ih-
minen vapautuu. Vapaan, ja tällä tarkoitan siis seksuaalisesti 
”täydellisen” vapaata ihmistä, on oltava todellinen rajoista 
piittaamaton ja uskalias tiennäyttäjä omissa nautinnoissaan, 
joka myös uskaltaa sanoa todellista nautintoa onnen ainoaksi 
lähteeksi. Ja pahe oli suurin nautinnon lähde – eikä hän ole 
tässä aivan väärässä.”

Ihminen oli nuoriherra Cyrilille siis biseksuaalinen, tai 
paremminkin panseksuaalinen olento. Hänen ihannemaail-
massaan ihminen oli vapaa toteuttamaan itseään nautinnon 
ei velvollisuuksien täyttämässä maailmassa oman mielensä 
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mukaan lentäen kukasta kukkaan vielä silloin kun siihen itse 
kykeni ja halusi, antaen luonnon määrät hänen tiensä siitä 
eteenpäin lakastumiseen:

”Rajattomasti vapauksia ja vähän sääntöjä pitää himonliek-
kiä yllä ja innostaa meitä ilta illan jälkeen uudestaan samojen 
himojen äärelle hakemaan tyydytystä, jota janoamme syvällä 
sielussamme!”.

Mutta muna oli koko ajan näkyvillä, mielessä ja sillä teh-
tiin muutakin kuin pissittiin tai pantiin pilluun vain lapsia 
saadakseen. Sillä sohittiin kaikkialle kaiken aikaa niin että sen 
takia syttyi välillä melkein oikeita sotia. Koko hässäkkä ku-
vasi osuvasti sitä millainen salaperäinen, itseään täydentävä, 
julma ja oikukas alakulttuuri homojen maailmassa silloin ja 
edelleenkin vallitsi. 

Nuoriherra Cyril oli joistain asioista samaa mieltä Os-
car Wilden kanssa, johon oli hänen mielestään myös esiho-
moeroottiset runoilijat ja kynäilijät tehneet suuren vaikutuk-
sen, mutta ei siitä kenelle Shakespeare oli sonettinsa oikeasti 
omistanut nuoriherra Cyril ei ollut samaa mieltä. Siitä huoli-
matta, hän piti erityisen tärkeänä sonetteja siksi, että se näytti, 
millaista kahden kerroksen rakkautta maassa oli tapana melko 
avoimesti harrastaa ”säädyllisten” kulissien takana sekä kar-
maisevan paljastuksen tunteista.

Sokrateelta Cyril oli lainnannut ajatuksen siitä, että jos 
sielu yritti jotain yhdessä ruumiin kanssa, ruumis johti sen 
aina yhtä taatusti harhaan. Onnellisten ihmisten maailma oli 
hänestä erilainen kuin meidän onnettomien. Se oli kohtalo, 
jonka yritti sietää niin ettei se satuttanut. Kun ikävystyminen 
iski, siihen kannatti heittäytyä täysin rinnoin, sillä ikävystymi-
seen sisältyi myös mahdollisuus irtiottoon kaikesta totutusta 
tylsyydestä, joka ihmisiä ympäröi kuin vankilan muurit; sitä 
oli homous hänelle – jotain muuta kuin sääntö, tapa, muodi-
kas keskustelun aihe, politiikka, estetiikka; se oli luonnonva-
lintana teko eli panna niin kauan kuin jaksoi ja sai, ei mitään 
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muuta. 
”Ja kun teolla oli riittävän hyvä tavoite, ja kun tavoite oli 

vihdoin saavutettu, teko oli ”oikeutettu”, saatettu tasapainoon 
ja vahvistettu, ei ennen sitä, ja juuri siitä minä itse kärsin - siitä 
samasta, minkä näin heijastuvan muiden samanalaisten muil-
ta piilossa olevien kärsijöiden silmien roihusta, missä tyhjyys 
oli tappavaa ja ikävystyminen yhtä suurta kaikkialle juuren-
sa levittänyttä olemattomuutta. Ihminen ei voinut luottaa 
mihinkään muuhun kuin omaan järkeensä, joka pohjautui 
siihen että hän osasi ja haluaa elämässään erottaa oikean ja 
väärän toisistaan. Vain järkemme oli se arkkitehtoninen kyky, 
jonka ansiosta löysimme yksityisestä yleisen ja pystyimme 
erittelemään asioita ja ihmisiä ympärillämme.”

Tunne oli Cyrilistä jotain muuta kuin auktoriteetit sen 
meille väittivät olevan. Tunne oli hyödyllinen jos se vain oli 
kohtuullinen. Mutta näin oli vain, jos se oli luonnostaan hyö-
dyllinen eikä alistunut järjen määräiltäväksi. Mitä vähemmäk-
si tunne tuli, sitä vähemmän se onnistui Cyrilistä tekemään 
meille vahinkoa:

”Kohtuullinen tunne voi siis olla yhtä harmitonta kuin 
kohtuullinen järjenkäyttö. Ymmärsin, että omat sieluni arvos-
telmat eivät olleet sielun tunteita, vaan niihin liittyivät järjet-
tömät kutistumiset, kaventumiset, puraisut, laajentumiset ja 
hajoamiset. Ikään kuin tunteeni syntyisivät jostain innokkuu-
den ja halun välisestä maastosta missä piilotteli yllätyksellisesti 
ja ylhäinen jatkuvasti käsikynkkää vuorohypyin edeten.”

Siksi tarvittiin Wildeä, joka ei suinkaan ollut Cyrilistä 
mitenkään erehtymätön. Oikeilla jäljillä hänestä Wilde oli 
siinä, ettei sonetteja oltu osoitettu maan harvoille ja valituille 
ylhäiselle, sillä muutenhan 25.sonetissa hän ei olisi asettanut 
itseään vastakkain ruhtinaiden suosikkien kanssa sanoessaan 
suoraan:

”Kopeilkoot tähtiensä suosimat ylväistä titteleistään, kun-
niastaan, nuo voitot kieltää osani ja suo odottamatta ilon, 
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kunniani.” 
Oppineet ja kriitikot olivat nuoriherra Cyrlistä olleet vuo-

sisatoja täysin väärillä jäljille mitä tuli siihen, kenelle Shakes-
peare sonettinsa omisti. Se kuka oli tuo salaperäinen W.H. 
todella? Se ei ollut sen enempää lordi Pembroke kuin lordi 
Southamptonkaan. Kuka se sitten oli?, hän pohti. Sonettinsa 
lopuksi Shakespeare paljasti rakkaansa olevan samanlaista al-
haista säätyä kuin hän itsekin:

”Vain rakkauden-onneni ei horju, en tule torjutuksi enkä 
torju.”

”Cyril sanoi, että tämä sonetti olisi tyyten käsittämätön, jos 
kuvittelisimme sen osoitetuksi Pembroken tai Southamptonin 
jaarlille, jotka molemmat olivat Englannin korkea-arvoisem-
pia miehiä ja joita ilman muuta sopi kutsua ”ruhtinaiksi”; 
ja kantansa vahvistaakseen hän luki minulle sonetit CXXIV 
ja CXXV, joissa Shakespeare sanoo, ettei hänen rakkautensa 
ole ”loiston lapsi”, ettei se ”vaurioidu loiston hymyilystä” ja 
”rakentunut ei se sattumalta”. Kuuntelin häntä sangen kiin-
nostuneena, sillä en usko, että asiaan ennen oli kiinnitetty 
huomiota; mutta vielä merkillisempää oli, mitä sitten seurasi, 
ja sen perusteella minusta silloin näytti täysin varmalta, ettei 
lordi Pembroke tullut kysymykseen. Meres on osoittanut, että 
sonetit on kirjoitettu ennen vuotta 1598, ja sonetti CIV:stä 
käy ilmi, että Shakespearen ystävyyttä W.H:n kanssa on kestä-
nyt jo kolme vuotta. Mutta lordi Pembroke, joka oli syntynyt 
vuonna 1580, ei saapunut Lontooseen ennen kahdeksatta-
toista ikävuottaan, siis ennen vuotta 1598, ja Shakespeare ja 
W.H:n tuttavuuden on täytynyt alkaa jo 1594 tai viimeistään 
1595. Shakespeare ei siis voinut tuntea lordi Pembrokea en-
nen sonettien kirjoittamista”, nuoriherra Cyril luki ääneen 
Thomakselle tärkeimmän katkelman Oscar Wilden kirjasta 
Herra W.H:n muotokuva: ”Wilde oli tavallaan oikeassa mutta 
ei ottanut huomioon sitä, että Shakespeare oli saattanut tavata 
William Herbertin eli tulevan lordi Pembroken salaa jo tämän 
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ollessa viisitoistavuotias maaseudulla kierrellessään. Seurasi-
han ylimystä teatteria pitkienkin matkojen takaa, ja varsinkin 
kun kyseessä oli sen ajan ykkösnimi ja kiinnostavimmat näy-
telmät eli Shakespearen tuotanto. Sitä paitsi ei ollut kenel-
lekään epäselvää, että teatteriseurueet koostuivat homoista, 
jotka myivät hyvästä hinnasta esitysten jälkeen palveluksiaan 
viininhöyryjen keskellä täysin avoimesti”, nuoriherra Cyril 
jatkoi:”Ongelma oli vain se, ettei lordi Pembroken isä ollut 
kuollut enne kuin vuonna 1601 ja sonetissa sanotaan ”...et 
ollut isää vailla: sanokoon poikasikin sillä lailla”. W.H:n, jolle 
sonetit on omistettu, isä oli näet kuollut jo vuonna 1598...”

”Mistä sitten oli kysymys tässä mysteerissä nimeltään W.H? 
Ainakin siitä, että ajan tavan mukaan Shakespeare osasi taita-
vasti piilottaa todellisen minänsä ja tunteensa sen ajan julki-
suusmyllyltä”, nuoriherra Cyrli sanoi samalla kun sulki pois 
toisen ylimyksen, Lordi Southamptonin pois, koska tämä ei 
ollut Cyrilin mukaan riittävän kaunis ja kiinnostava ollak-
seen kauneuteen ja nuoruuteen rakastuneen Shakespearen 
lemmitty. 

Thomas ei osannut sanoa mitään vaan kuunteli tarkal-
la korvalla, mitä hänen isännällään oli sydämellään. Näitä 
eroottissävytteisiä yksinpuheluja hän kuunteli öisin heidän 
yhteisten rakastelujensa jälkeen, kun nuoriherra Cyril tarttui 
sulkakynään ja alkoi tutkia keräämäänsä aineistoa kirjoittaak-
seen siitä omat kommenttinsa jälkipolville saamatta koskaan 
tietää, että hänen arvionsa siitä kenelle sonetit oli omistettu, 
sattui osumaan oikeaan: 

”Lordi Southampton ei ollut kaunis eikä muistuttanut äi-
tiään niin kuin se W.H, jolle Shakespeare omisti sonettinsa 
” Äitisi sinuun katsoo: olet peili, hän näkee kukkakuunsa, 
huhtikuun”, nuoriherra Cyril luki ääneen muistiinpanoistaan 
”Mutta mikä tärkeintä, hänen kutsumanimensä oli Henry, 
kun taas sonettien CXXXV ja CXLIII sanaleikki todisti Sha-
kespearen lemmityllä olleen sama nimi kuin hänellä itsellään 
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– Will!”. 
Shakespearen ratkaisematon mysteeri ja Wilden avoin ho-

moseksuaalisuus olivat tärkeitä asioita harvinaisen sinnikkääl-
le ja älykkäälle nuoriherra Cyrilille – jopa joskus tärkeimpiä 
kuin ravinto ja seksi kun hän kahdestaan aamun pikkutun-
neille asti Thomas kuuntelijanaan kävi taistelua siitä kuka tuo 
salaperäinen W.H. oli, joskus jopa niin uuvuttavasti, että sam-
mui kesken lauseen Thomaksen odottavaan syliin nukkuen 
yhteen soittoon kaksitoista tuntia ja heräten vasta seuraavan 
päivän iltaan. 

Thomas tiesi, että nämä hetket olivat häneltä loppumassa 
ja siksi hän nautti niistä kuin viimeiseen hengenvetoon niin 
intohimoisesti samalla tavalla kuin huolettoman poikamie-
selämän ja nuoruuden viimeisistä päivistä huolettomaan, 
vapaana ja eroottisena kuin aina valmiina pieniin kepposiin 
ja seksileikkeihin oleva yllätyksellinen mielensä, sillä nämä 
päivät olivat luettuna ja takanapäin. 

Edessä häntä odotti ylhäisen asemansa takia pakollinen jäy-
kistyminen säätynsä kahleisiin; pakkoavioliitto jonkun yhtä 
ylhäisen ja rikkaan perijättären kanssa, iso ja kylmä kummi-
tuslinna Skotlannissa tylsiä metsästysretkiä, vielä tylsempiä 
perhetilaisuuksia ja juhlia varten, arvostettu tyhjäntoimitta-
janpaikka ylähuoneessa sekä ylellinen kaupunkiasunto Lon-
toon parhaassa osoitteessa Belgravessa kymmenine henkilö-
kohtaisine palvelijoineen sitten kun sen aika tuli, mutta mikä 
pahinta, kaikki hänen aiemmat seikkailunsa uteliaan intohi-
mon maailmaan olisi siitä lähtien kiellettyä historiaa, josta ei 
saanut edes puhua. 

Niinpä hän paneutui viimeisinä vapaina hetkinään ennen 
jäykistymistään instituutioksi mahtavan arvonimensä suojin 
täyspäisesti suuren intohimon vallassa sonettien mysteerin rat-
kaisuun ja ratkaisi itse tietämättään lopulta mystisen arvoituk-
sen siitä, kuka tuo salaperäinen Will oli, jolle Will Shakespea-
re oli rakkaussonettinsa niin suurella intohimolla omistanut. 
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Sitä ennen hän muistutti Thomasta, että tästä kirjoituksesta 
ja että omalle ajalleen epäsoveliaasta Wildestä ylipäätäänkin 
alkoi Englannissa laajasti levinnyt ja yhä enemmän jalansijaa 
saava ”vankiloistaan vapautettujen sielujen”, ylhäisten ja al-
haisten miesten epäsäädylliset seksisuhteet, missä vanhempi 
rikas ja ylhäinen mies otti itselleen nuoremman ja alhaisen 
köyhän miehen suoraan alimmista luokista elättääkseen tätä, 
kasvattaakseen tämän ja antaen hänelle kunniallisen suojan 
pahoja puheita vastaan omassa taloudessaan joko kamaripal-
velijana tai tallipoikana säännöllisiä seksipalveluja vastaan 
siihen asti kunnes pojasta kasvoi aikuinen mies ja hänestä oli 
hävinnyt nuoruuden suloinen viehätys, ja hän siirtyi jonkun 
toisen ystävän palvelukseen tavallisena palvelijana erinomai-
silla suosituksilla varustettuna. Alaston Thomas kuunteli yhtä 
alastonta nuoriherra Cyriliä ilmeettömänä tämän kainalossa 
sängyllä samalla kun nuoriherra Cyrilillä jäykistyi haarojen-
välissä hänen normaalia paksumpi kullinsa – halkaisijaltaan 
lähes viisi senttimetriä. Thomas otti sen käteensä samalla 
tavoin kuin aina ennekin, hellästi, hiveli sitä ja suuteli sen 
ruusunpunaista päätä ennen kuin istuutui sen päälle ja alkoi 
ratsastaa se sisällään. 

Myöhemmin hän painoi jokaisen nuoriherra Cyrilin sanan 
tarkasti mieleensä, sillä tästä puheesta hän ymmärsi, että tuli 
aika - eikä se ollut niin kaukana enää kuin hän oli kuvitellut, 
jolloin hänelle kävisi nuoriherra Cyrilin hetki sitten puhees-
saan kuvaama tilanne, ja hänen oli valmistauduttava pakolli-
sena tähän peliin kuuluvaa hylkäämistä ja yksinäisyyttä varten 
– mitä hän ei ymmärtänyt eikä vielä kokemattomuuttaan ja 
lapsellisuuttaan hyväksynyt, jos halusi selviytyä sen jälkeisestä 
elämästä kunnialla ja hengissä kaikista vaaroista joutumatta 
muiden hylättyjen entisten kauniiden poikien tavoin ansait-
semaan elantonsa homoalamaailman vastenmielisissä räkälöis-
sä myymällä itseään alennushintaan vastenmielisille rumille 
öykkäreille, tai putsaamalla kunniallisia perheenisiä Hyde 
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Parkin vessoissa ja puskissa, kiristämällä ja uhkailemalla kir-
konmiehiä ja tappamalla käskystä ikäviksi käyneitä vastustajia, 
vihollisia ja entisiä ystäviä, jotka olivat vaihtaneet puolta, ja 
joskus jopa ylhäisiä, joista haluttiin päästä eroon käyttämällä 
houkutuksena hänenlaisiaan alaspäin helvettiin matkalla ol-
leita nyrjähtäneitä homosyöttejä.

Arvoitus Shakespearen sonettien ympärillä oli nuoriherra 
Cyrilistä kutkuttavan jännittävä, jopa vielä tänäänkin – kuin 
umpimähkäinen ja päättymätön salapoliisipeli, jossa roistot 
eli historian tahalliset väärentäjät, joille ei sopinut että itse 
Shakespeare olisi ollut sen ajan muodikas kiikkulauta, suun-
taan jos toiseenkin kallellaan, joka sekunti vain suuntaansa eli 
kiinnostuksen kohdetta vaihtaen mielensä mukaan tiukkojen 
rajojen määrittelijöiden – puhumattakaan kirkon suureksi 
mieliharmiksi- vain omaa mielihyväänsä, ja housuissa aina 
kauniin pojan nähdessään nousevan pullotuksen innostamana 
välittämättä mitä muut hänestä sanoivat. Ne muut välitti-
vät, mitä hän sanoi, ajatteli ja oli vasta kun hänestä oli tullut 
kansakunnan kaapin päälle kuuluisuus tekstiensä herättämän 
ihmisenkaipuun, rakkauden ja vihan ansiosta, jotka olivat 
paikka paikoin yhtä arvoituksellisia ja monin piiloviestein 
ahdettuja, kuin se kuka oikeasti oli W.H.? 

Ne muut, joita vastaan Shakespeare oli koko ajan aske-
leen edellä, ovat niitä ei Willin kavereita, jotka eivät häntä 
tunteneet ja jos olisivatkin, eivät olisi hyväksyneet saati sitten 
pitäneet hänestä ja hänen metkuistaan puhumattakaan hänen 
rakkauselämästään, näitä totuutta peitelleitä ja siksi muuta 
väittäviä etsijöitään, tässä salamyhkäisessä piilottelumysteeris-
sä, jota käytiin nuoriherra Cyrilin mukaan kuin umpikännissä 
siteet silmillä vihjeinä vain satunnaiset arvailut, salaperäiset 
arvoitukset vailla päätä ja häntää sekä monitulkintaiset ja kak-
simieliset jutut ja juorut, joista suurin osa oli joko tahallaan 
tai väärinymmärrysten sekamelskassa tahtomattaan väärin 
tulkittuja vihjeitä, ja vievät harhaan ja kauas siitä tosiasiasta, 
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että kaikkea ei oltu tässä pelissä vielä sanottu tai paljastettu. 
Nuoriherra Cyrilin mielestä oli ilmeisintä ettei kumpikaan 

esitetyistä lordeista tullut kuuloonkaan, koska kyseessä oli sit-
tenkin painovirhe: 

”W.H. on kirjoitettu joko tahallaan harhauttamismielessä 
tai vahingossa kännipäissään väärin oikean rakastajan, joka 
oli kirjoitushetkellä alasti hänen kanssaan sängyssä, pyynnös-
tä, ettei hän paljastuisi, sillä kaikki toki tunsivat hänet tuona 
aikana, tuon joka paikkaan uskollisesti koiranpennun tavoin 
mestarinsa William Shakespearen perässä kulkeneen William 
H:n, jonka sukunimeä emme vielä tiedä mutta olemme saa-
neet vainun. Vaihtoehtoja oli siksi jäljellä vielä yksi pohdit-
tavan arvoinen: ehkä oikea omistuskirjoitus puuttui kirjasta, 
koska William Shakespeare ei ollutkaan traagisten ja vakavien 
runojen omistuskirjoituksen kirjoittaja vaan kohde”, nuori-
herra Cyril keksi eräänä yönä ja hihkaisi ääneen:”Miksi minä 
en ollut tätä aiemmin keksinyt. Tämähän näyttää ilmeiseltä!” 

Ja kun Thomas oli kysynyt mikä? Hän oli vastannut:
”Ei se, että näistä kummastakaan väitteestä olisi oikeaksi 

loppupäätelmäksi, vaan että sinä olet ratkaisun ydin.” 
Thomas oli häkeltynyt nuoriherra Cyrilin yllättävästä syn-

teesistä vielä senkin jälkeen kun nuoriherra Cyril oli kerrannut 
moneen kertaan ja huolella kuin alleviivaten kaikki tosiasiat ja 
virhepäätelmät niiden ympäriltä, mitä oli Thomaksen kanssa 
käynyt aiemmin tapaus W.H:n ympäriltä. Thomas oli surul-
linen kun ratkaisu oli lopulta enää vain yhden oivalluksen 
päässä. 

Se merkitsi lopun alkua hänen ja nuoriherra Cyrilin muka-
vasti menneelle suhteelle ja nuoriherra Cyrilin aikuistumista, 
”lentämistä himokkaasta ilottelupesästään” pois ja kohti va-
kavaa ja yhtyeiskunnallisesti arvostettua perhe-elämää lapsien 
sekä sukulaisten ja oman yhteiskuntaluokkansa keskelle kauas 
näistä hämäristä ja epämääräisistä ruumiillisten paheiden al-
haisista pesistä, joita hän ajan takaa pitäisi vain sekavan nuo-
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ren mielen harmittomina erehdyksinä, jotka unohtaisi koko-
naan kymmenen, kahdenkymmenen tai kolmenkymmenen 
vuoden päästä. 

Mutta ei. Siinä Thomas ei voinut olla enempää väärässä. 
Nuoriherra Cyril oli rakastanut Thomasta juuri niin kuin sa-
toja muitakin, vain yhteisten hetkien ja hekuman huipussa 
juuri niin kuin nuori intohimoinen romanttinen rakkaus te-
kee kaikissa kun sen lyhyen kukoistuksen aika on; ajatellen 
vain koko ajan häntä ja hänen kanssaan olemista oli sitten 
itse missä ja millaisessa tilanteessa tahansa niin, että hänen 
sanansa muistuttivat Wilden kirjoituksessaan kirjoittamia sa-
noja Shakespearesta, joka kirjoitti sonettinsa hänen mukaansa 
”sydämensä katkeruudesta ja olivat makeat hänen huuliltaan 
tiukkuvasta hunajasta”. 

Hän poti jo nyt mielipahaa ja syvää omantunnon kriisissä, 
vaikkei voinut sitä ääneen kertoa Thomakselle, joka ei olisi 
sen jälkeen sallinut hänen hylätä itseään miettiessään, miten 
vastenmielisesti ja luonnonvastaisesti hänet oli pakotettu va-
litsemaan kaikista mahdollisista esillä olevista vaihtoehdoista 
kaikkein epämieluisin, jättämällä kenties ikuisesti taakseen se 
elämä, jota varten hänet oli mitä ilmeisemmin luoja luonut, 
ja jopa tuomitsemaan se kovaäänisesti vahingollisena, ei hän-
tä koskettavana, mutta hänen tietämänä, jos tarvetta tuli ja 
hänen piti pitää kiinni perheensä – siis ei itsensä – maineesta 
ja kunniasta, jotta olisi selvinnyt menettämättä kasvojaan ja 
tulevaa asemaansa aikuisena ylimyksenä yhtenä Englannin ar-
vovaltaisimmista aatelisista, joka oli vielä hyvin läheistä sukua 
hallitsevalle kuningashuoneelle.

Ja kun se aika tuli vuonna 1910 kun Thomas oli juuri 
täyttänyt kuusitoista vuotta, että hänet oli vieroitettava lap-
senomaisesta kiinteästä rakkaudesta, jatkuvista keskinäisistä 
hellyydenosoituksista, nuoriherra Cyril ratkaisi lopulta häntä 
ja Thomasia vaivanneen mysteerin siitä, kuka oli Shakespea-
ren salainen rakastettu, jolle hän oli sonettinsa omistanut, 
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ja jonka ihanan suloisen hehkun tähden Shakespearen mieli 
näkyi jostain syystä joutuneen kauhistavan ilon ja yhtä kau-
histavan epätoivon valtaan: 

”Sinä olet ratkaisun ydin”, nuoriherra Cyril oli Thomak-
selle sanonut eräänä iltana, kun hän oli ollut ensimmäisen 
kerran oikeilla urilla lähellä loppuratkaisua ja löytämässä 
sen viimeisen johtolangan, joka oli johdattava hänet oikean 
W.H:n jäljille – mutta oli lisännyt heti perään Thomaksen jo 
nukahdettua hänen syliinsä: 

”Ettet sillä tavalla kuin luulet. Et siis henkilönä vaan mie-
huuden ihanteena ja kauneuden henkenä. Juuri sellaisena kun 
olet minulle ollut, mitä myös W.H. oli ollut Shakespearelle 
niinä tärkeinä hetkinä kun hän oli yksin ja maailma oli hä-
net hylännyt, jos ymmärrät, mitä tarkoitan? Hyvin tärkeänä 
puuttuvana palasena siitä, mitä oikein ymmärrettynä ihmisyys 
kaiken epäinhimillisen ja pakottavan väärän ympärillä oival-
lettuna oikeasti oli...”. 

Thomas ei ollut vielä täydessä unessa. Hän tiesi, että nuori-
herra Cyril ei enää puhua pukahtaisi asiasta sen enempää kuin 
mitä nyt tulisi tekemään paljastaessaan W.H:n henkilöllisyy-
den. Ja siksi hän kuunteli taas kerran tarkalla korvalla, tällä 
kertaa vielä tarkemmalla, kuin evääksi sille pitkälle matkalle, 
minkä aavisti aloittavansa yksin ja hylättynä ilman suojele-
vaa rakastaan ja yhteisiä kokemuksiaan tämän yksinpuhelun 
jälkeen.

”Tällä tavalla raivattuaan tien selväksi Cyril kehotti mi-
nua tyhjentämään mielestäni kaikki ennakko-oletukset, mitä 
minulla kukaties aiheesta olisi, ja kuuntelemaan selkeästi ja 
ennakkoluulojen kahlitsematta teoriaa, jonka hän nyt esit-
täisi. Ongelma, jonka hän otti tarkasteltavaksi, oli seuraa-
vanlainen: Kuka oli tuo nuori mies, joka ei ollut jalo syn-
typerältään eikä edes luonteeltaan, mutta jolle Shakespeare 
osoitti runoissaan niin intohimoista ylistystä, ettemme voi 
kuin ihmetellä tätä merkillistä palvontaa ja miltei pelkääm-
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me kääntää avainta runoilijan sydämen salaisuuksien lukossa? 
Kuka oli mies, jonka ruumiillinen kauneus oli niin erityinen, 
että se tuli Shakespearen taiteen varsinaiseksi kulmakiveksi, 
Shakespearen varsinaiseksi innoituksen lähteeksi, Shakespea-
ren unelmien varsinaiseksi ruumiillistumaksi? Jos piti häntä 
pelkästään muutamien rakkausrunojen kohteena, ymmärsi 
väärin runojen koko todellisen merkityksen; sillä taide, josta 
Shakespeare soneteissaan puhuu, ei ole itse sonettien taide, 
hänelle itselleen niin vähäpätöisten ja salaisien, vaan taidetta. 
Ja mies, jolle Shakespeare sanoi ”Minulle olet itse taito: teet 
moukasta pystyvän kuin oppineet, jolla hän lupasi kuolemat-
tomuuden ”Niin elät siellä, missä eniten hengittää henki, 
suussa ihmisten” ei varmastikaan ollut kukaan muu kuin se 
naisosia näyttelevä poika, jota varten hän loi Violan ja Imo-
genin, Julian ja Rosalindan, Portian ja Desdemonan, itsensä 
Kleopatrankin. Tällainen oli Cyril Grahamin teoria, suoraan 
ja yksinomaan soneteista johdettu, kuten näet, eikä sen hy-
väksyttävyys niinkään riipu toteen näyttämisestä eikä muo-
dollisesta todistusaineistosta kuin tietynlaisesta henkisestä ja 
taiteellisesta sisällyksestä, joka Cyrilin mukaan on ainoa avain 
runojen tosi merkitykseen. Muistan kuinka hän luki minulle 
tuon hienon sonetin: ”Aihetta puuttuisiko Muusaltani, kun 
sinä hengität ja valat runoon suloisen teeman? Se on liian ylväs 
jokaiseen panna halpaan paperiin. Jos jotakin luon katseen 
kestävää, lukemiskelpoista, niin kiitos sinun. Ken sinulle ei 
pysty kirjoittamaan, kun sepitelmän itse valaiset? Kymmenes 
muusa ole, kymmenesti jalompi riimiseppäin yhdeksää, ken 
sinuun vetoaa, niin auta häntä, ikuiset säkeet kauan eläkööt”, 
luki nuoriherra Cyril nukkuvaa teeskentelevän Thomaksen 
korvaan viimeisiksi sanoikseen hänelle. 

Ja ennen kuin hän nukahti, hän kuuli, miten nuoriherra 
Cyril itkuisella äänellä kuiskasi hänen korvaansa hyvästiksi: 
”Ne on omistettu juuri sinunlaisille epäsäätyisille villikoille 
ja kerran huumaavasti ja valtoimenaan kukkineille ruusu-
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kimpuille, joiden rajattomasta rakkaudesta ei jäänyt kukaan 
joka sitä halusi paitsi, jos oli mieli avoinna oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan”. Thomas ei enää seuraavana päivänä eikä kos-
kaan sen jälkeen nähnyt nuoriherra Cyriliä, joka oli herätetty 
yöllä kesken uniensa ja viety kauas skotlantilaiseen linnaansa 
isänsä kuolinvuoteen äärelle. 

Ja kun aamu vihdoin valkeni 1910, heidän tiensä erkanivat 
lopullisesti, eivätkä he enää tavanneet, eivätkä olisi voineet 
tavatakaan tosiaan – Thomas lähettiin muutaman päivän jäl-
keen loistavin suosituksin kamaripalvelijaksi Downton Ab-
beyhyn, ja nuoriherra Cyrilistä tuli isänsä äkillisen kuoleman 
johdosta mahtava ja vaikutusvaltainen Northumberlandin 
herttua ja kuningasperhettä lähellä oleva ”Hänen ylhäisyy-
tensä kuninkaallinen ratsumestari”. 

He eivät enää koskaan loppuelämässä olleet yksinkään 
yksin tai suruissaan onnettomia, koska heillä oli yhteisessä 
seikkailussaan ollut kerran molemmilla käsissään taito, joka 
oli tehnyt heistä pystyviä kestämään tulevien pettymysten ala-
mäen, minkä päässä oli kaikille, niin ylhäisille kuin alhaisille 
kuin petturille, varattu vain käsittämätöntä surua ja kuolemia 
korkeaksi hinnaksi siitä, etteivät saaneet elää elämäänsä niin 
kuin olisivat halunneet, vaan niin kuin pakko heitä ikävällä ta-
valla säesti vieden kaikelta siltä, mitä he joutuivat kokemaan, 
ilon ja merkityksen mennessään, alentaen heidät vain pakon 
saneleman palvelijoiksi.

Hänen päähänsä paukutettiin tärkein sääntö millä hän sel-
viäisi kunnialla lopunelämäänsä, jos muisti yrittää toteuttaa 
sitä: ”Tärkeintä Downton abbeyn palvelustehtävissä oleva 
sääntö oli kunnioitus itseään vanhempia ja korkea-arvoisem-
pia henkilöitä, erityisesti lordia ja ladya sekä heidän perhet-
tään ja lähiystäviään. Eikä talon tapahtumista saanut hiiskua 
sanaakaan muille”.

Kamalinta Downton Abbeyssä olivat varhaiset herätykset, 
joista Charles Carson, Granthamin jaarlin hovimestari oli 
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kirjoittanut uusille palvelijoille tarkoitettuun ohjekirjaansa, 
missä hän korosti varhaisen heräämisen olevan palveluskun-
taan kuuluville ehdoton edellytys, sillä sen ansiosta oli muka 
mahdollista suorittaa vaativammatkin tehtävät isäntäväen 
vielä nukkuessa. Ja jotta voisi hoitaa tehtävänsä hyvin, ne oli 
suoritettava oikeisiin aikoihin. Ja jos taas järjestyksestä ei pi-
tänyt kiinni, päätyi hänen mukaansa ”kiireen ja sekaannuksen 
tilaan”. 

Thomasta nauratti moinen pikkumainen säntillisyys, mut-
ta oppi noudattamaan sääntöjä. Alussa hänen erikoisasemansa 
pikkulordin henkilökohtaisena ystävänä ja sängynlämmittä-
jänä oli koitua hänen tuhokseen Downton Abbeyssä. Sitä 
paitsi hänestä juoruiltiin ja liikkui ilkeitä huhuja. Hän oli 
tottunut olemaan juonikas, laiska, määräilevä, ylimielinen, 
julma ja kaikkea sitä mihin joutelias yläluokkainen naustis-
kelijamaailma rohkaisi omia poikiaan siitä huolimatta, että 
se oli houkkamaista ja hävytöntä. Mutta ei häntä; ei missään 
nimessä häntä, ja mihin hänellä ei olisi ollut varaa alhaisen 
säädyn miespalvelijana, joka heitettiin jo ennen roskatunkiolle 
kun oli edes lakastunut. 

Thomaksella ei ollut muita vaihtoehtoja. Hänen täytyi pe-
lata muiden pelejä ollakseen paljastamatta itseään. Läheltä piti 
tilanteita oli paljon – ehkä hieman liikaakin. Pahin se, kun 
hän luuli Jimmyn ihastuneen häneen, komean ja nuorem-
man miespalvelijan. Hän pelasi, joi, valehteli ja varasti ihan 
kuten oli tehnyt koko ikänsä niin vanhoja miehiä ryöstelevänä 
katupoikana, kuin pikkulordin yksityisenä munalutkuttajana 
mutta enää se ei hänen yllätyksekseen toiminut, ihan kuin hän 
olisi kadottanut varkaan hyvän tuurinsa. 

Downton Abbeyssä hän huomasi kantapään kautta ole-
vansa kaukana siitä huolettomasta ja vapaasta lontoolaisen 
gayeliitin rajattomien vapauksien ja vähien sääntöjen onne-
lasta, keskellä nyt sitä vihaamaansa isänsä ”pakon sanelemaa 
maailmaa”, missä tärkein palvelustehtäviä koskeva sääntö oli 
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pelkkää henkistä perseen nuolentaa, ja siksi hänen luontonsa 
vastainen: kunnioittaa itseään vanhempia ja korkea-arvoisem-
pia ääliöitä, rumiakin vielä. 

Kurkkua kuristi, hiki nousi hänen otsalleen ja sydämestä 
pisti. Hänestä tuntui kuin hän olisi iskeytynyt kallion seinä-
mää vasten vailla pakomahdollisuutta, sillä hänellä ei ollut 
mitään mahdollisuuksia valita elämässään, juuri sitä mitä 
hän oli eniten pelännyt ja inhonnut ja luullut jo kertaalleen 
päässeensä siitä lopullisesti eroon, antaessaan ensin pikkusor-
mensa ja sitten koko käden pikkulordin salaisen maailman 
nautinnoille. Ja kaiken tämän keskellä hän oli vihdoin löytä-
nyt uudesta miespalvelija Andysta ”oman mustakäkkäräpäisen 
marokkolaisensa” - vahinko vain, että muu palvelusväki oli 
ehtinyt varoittaa Andya ryhtymästä liian ystävällisiin väleihin 
hänen kanssaan. 

Ja kun Thomas hetkeksi palasi myöhemmin muistoissaan 
taaksepäin aikaan menneeseen ja Shakespearen tarkoin var-
jeltuun sydämen salaisuuteen, hän näki puhtaan nuorukaisen 
intohimoisin silmin juuri silloin kun hän oli vuosikymmen-
ten etsimisen jälkeen tuntenut asettuneensa taloksi Downton 
Abbeyssä ennen itsemurhayritystään, miten rouva Patmore - 
mitä kumma kyllä kukaan ei pitänyt perverssinä tai pahiksena 
Thomaksen tavoin koska oli nainen, vaikka hän koko ajan 
flirttaili oman pikku-Daisynsä kanssa kyläopettajalesbojen ta-
paan pullantuoksuisena kuola suustaan valuen aina kun hänen 
vetiset ja punakat silmänsä osuivat Daisyn hentoon nuoren 
tytön varteen ja maukkaisiin appelsiinin kokoisiin kiinteisiin 
rintoihin - tuhahti Downton Abbeyn keittiössä omaan muka 
ystävälliseen tapaansa jalkojenväli kosteana muustakin kuin 
keittiön höyrystä ja valtoimeen pullean vartalonsa päästä jal-
koihin kuumuudessa valuvasta hiestä: 

”Voi ei noita kulhoja Ivy! Kylmä keitto on lusikallinen ma-
kuja, ei ämpärillinen vesivelliä!”. 

Mutta oliko rouva Patmore sittenkin sarjan oikea pahis, 
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joka pakottaa lamppujen sammuttua nuoret piiat nuolemaan 
öisin väkivalloin parhaat päivänsä nähnyttä tusberoaan? Do-
wnton Abbey loppuu vuoteen 1925 ja on kirjoitettu niin, 
että sille on pakko tulla jatkoa jossain vaiheessa. Ehkä sitten 
emansipaation edetessä, rouva Patmore alkaa jahdata hullun 
lesbon kiilto silmissään uusia taloon tulevia keittöpiikoja, jot-
ta laajalevikkisellä naistenlehdistöllä riittäisi puputettavaa vie-
lä 2020-luvullakin. Rouva Patmore on oman aikansa ensim-
mäinen edelläkävijänainen ja ennakoi lempeällä esimerkillään 
koko aikakauden muuttumista naismaiseksi uusien ohjeiden 
maailmassa, jota ei enää miehinen mies kurittaisi väkivaltai-
sella kämmenellään, vaan ohjailisi hellästi naisellinen lempey-
teen kääritty hirttosilmukka, joka on kuin tekopyhä neitsyt; 
lupaa vaikkei antanutkaan. 

Seuraavalla vuosisadalla ei todennäköisesti puhuttaisi mis-
tään muusta kuin naisista ja heidän oikeuksistaan Thomaksen 
mielestä, jota nauratti hyväntahoisen makeasti pitkästä aikaa 
muut hänen laillaan pakon sanelemat lohduttomat kohtalot, 
sillä hän ei voinut olla tuntematta rouva Patmoren sanojen 
siivittämänä rinnassaan pientä pistosta, jonka hän olisi voinut 
tulkita, jos olisi tyytynyt yleisesti pakotettuun tavanomaisuu-
teen, koti-ikävän ja rakkauden välimastossa liikkuvaksi tun-
netilaksi, tai jos hän olisi itse joskus tuntenut jotain muuta 
sisimmissään kuin valtavan halun panna ja tulla pannuksi 
– kaipuuksi, johonkin mikä häviää sillä samalla sekunnilla 
kun sitä alkaa ajatella ja toivoa ja sitä saa suun ja perseen 
täydeltä - ihan kuten itse William Shakespeare soneteissaan, 
jotka oli omistettu W.H:lle, Shakespearen näyttelijäseurueessa 
näytelleelle kauniille nuorukaiselle nimeltä Willie Hughes, eli 
todellisuudessa nuoriherra Cyrilin sanojen mukaan: 

”Juuri hänenlaisilleen epäsäätyisille villikoille ja kerran 
huumaavasti ja valtoimenaan kukkineille ruusukimpuille, joi-
den rajattomasta rakkaudesta ei jäänyt kukaan, joka sitä halusi 
paitsi, jos oli mieli avoinna oikeassa paikassa oikeaan aikaan”.
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Nautinto on 
onnen ainoa lähde

Minä markiisi de Sade olin vangittuna Bastiljin vankilassa 
Pariisissa vuonna 1789 kuninkaan käskykirjeellä, jonka anop-
pi oli hankkinut päästäkseen eroon skandaaleja aiheuttavasta 
vävystään. Onnistuin silti kirjoittamaan Sodoman 120 päivää 
Bastiljissa liuskoille, jotka liimasin yhteen pitkäksi rullaksi ja 
piilotin koloon sellini seinässä. Vangit siirrettiin pois juuri 
vallankumouksen alla ja rulla jäi selliin. Uskoin kirjoituksensa 
hävinneen ikiajoiksi mutta se pelastuikin onneksenne. Niin 
elämässäni kuin taiteessanikin kokeilin vapauden äärimmäisiä 
rajoja: jos vaatii vapautta, vaatii rajatonta vapautta. Puhe va-
pauden rajoista oli vapauden vastakohta, sidos ja alistumisen 
merkki. Olin vangittuna kaksikymmentäneljä vuotta elämäs-
täni. Minut tuomittiin kuolemaan rakkaan miespalvelijani 
Latourin kanssa harjoittamastamme homoseksistä ehkä osin 
myös siksi, että huomasin omatunnon olevan ihmisen ensim-
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mäinen pyöveli; ihminen rankaisee itseään omista pahoista 
teoistaan. Löysin ajatuksesta myös ironiaa: eikö ollut omi-
tuista, että tekijä rankaisi itseään? Käänsin vain ajatuksen nu-
rin sanoen, että omatunto oli ihmisen vapauden este. Miten 
pystyi muka nauttimaan paheen iloista, jos katui koko ajan? 
Omatunto oli siis sammutettava. Tässä turvauduin Aristote-
leen oppeihin. Suuri filosofi oli kysynyt, kuinka tulla hyveelli-
seksi ja vastannut, tekemällä hyveellisiä tekoja. Väänsin tämän 
ajatuksen näin: Kuinka tulla paheelliseksi? Tietysti tekemällä 
paheellisia tekoja. Lopuksi omantunnon ääni vaikenee ja ih-
minen vapautuu loppupäätelmällä: nautinto on onnen ainoa 
lähde. Ja pahe on suurin nautinnon lähde – ehkä en ole tässä 
aivan väärässä? Minut voit nähdä perverssinä, vailla moraalia. 
Vai olinko sittenkin ihmisen vapauden suurin profeetta? Tul-
kinta on lukijan. Ateismi merkitsi vapautta taivaallisista kah-
leista ja oli tärkeä osa vapauden filosofiaa. Kielsin sukupuolten 
eron ja vapautin naisen, joka yhtä hyvin kuin mies pystyy 
nauttimaan elämästä aivan kuten haluaa ja mikä tärkeintä: ih-
minen on biseksuaalinen, tai paremminkin panseksuaalinen, 
senkin minä kerroin ensimmäisenä suurelle yleisölle. 
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Bi-henkiset piilo-
homokesäleski/
kesäläskibileet

”Jullit on meidän elämän tarkoitus, jullit on sonneja, humalaisia sonneja, rah-
vaanomaisia äijiä, karjuja, korstoja, joita joskus kulkee puiston poikki, makaa 
kännissä ojassa tai aseman penkillä tai jossain missä vähiten osaisi odottaa. 
Meidän humalaisia Orfeuksia. Katsos ei siskot toisten siskojen kanssa lesboile! 
Me tarvitaan heterolihaa!”

-Puolalainen Michel Witkowski esikoisromaanissaan Hutsula

Oli tiistaiaamu. Edellisenä iltana Teemu oli valvonut, miten 
erään ison siivousfirman viisi filippiiniläistä lähinnä metsä-
sisseiltä näyttävää siivoojaa olivat tuntikausia jynssänneet hä-
nen omakotitaloaan perheen maalle lähdön jälkeen katosta 
lattiaan millimetrin tarkkuudella niin, että huusholli hohka-
si täydellistä puhtautta, juuri sitä mitä hän oli aina kaikessa 
olemisessaan ja tekemisissään tavoitellutkin ”priimaa”, ihan 
kuin hänen kunniakseen kiiltäen julistaen, kuten koko talon 
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kaiuttimista kiertävä Verdin Aida-ooppera, mikä oli hänen 
mielimusiikkiaan tai niin hän sanoi, sillä hän tiesi sen olevan 
vain klassista musiikkia. Mutta jos joku olisi soittanut hänelle 
täysin erilaista klassista musiikkityyliä edustanutta Brahmsia 
tai Purcelliä, hän olisi nyökännyt hyväksyvästi, jos se joku olisi 
väittänyt soitetun musiikin olleen Beethoovenia tai suomalais-
kansallista Toivo Kuulaa tai Oskari Merikantoa. 

Se hänen sivistyksensä syvällisyydestä ja samalla epärehel-
lisyydestä mitä tuli siihen, että hänellä oli pakottava tarve 
olla jotain muuta kuin oli, kuten kaikilla meillä muillakin. 
Teemu oli tyypillinen nousukas, joka ei mahtunut kunnolla 
uusiin lainavaatteisiinsa eikä ehtinyt millään kuroa umpeen 
sitä vuosisatojen kulttuurisen ylemmyyden matkaa, minkä 
asemansa yläluokassa tai sivistyneessä keskiluokassa toi syn-
tymäetuna sen jäseniksi syntyneille onnenpekoille, jotka eivät 
osanneet arvostaa tätä syntymälahjaansa sen enempää kuin 
Teemu kadehtia heitä siitä; heille ei tuottanut vaikeuksia erot-
taa Schönbergiä Bachista – lisäksi he pystyivät asiantuntevasti 
puhumaan tuntikaupalla heidän sävellyksistään, siihen liitty-
västä kulttuurihistoriasta ja vieläpä tarvittaessa vertailemaan 
eri sävellyksiä asiantuntevasti enemmän kuin mitä suppea 
yleissivistys edellytti muiden säveltäjien sävellyksiin, vaikka he 
eivät olisi koskaan nauttineet pikkupakolla heidän elämiinsä 
kuuluneista musiikillista hetkistä.

Teemu oli aina ollut omasta mielestään erinomaisen (kaikki 
mitä hän sanoi itsestään ja osaamisestaan oli aina ”erinomais-
ta”) omaperäinen epäilijä, joka tällä kertaa tuli erehtymään 
pahemman kerran, ja se oli maksaa hänelle koko se elämä 
minkä hän oli siihen asti elänyt, ellei Kana-Ansua olisi ollut. 
Teemu ajatteli olevansa erinomainen siksi, ettei hän tiennyt 
mitään muuta syytä, miksi hän oli niin hyvin onnistunut elä-
mässään. Vai oliko? Se oli hänen ensimmäinen virheensä ja 
suurin elämänvalheensa, sillä sitä hän ei epäillyt vaikka tunsi 
ettei kaikki ollut kohdallaan, eikä hän viihtynyt itsessään niin 
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hyvin kuin hänen olisi erinomaisena pitänyt.
Hän oli lähtenyt siitä, että terve epäily sekä järjen että ais-

tien suhteen oli tauti, jota ei voinut koskaan parantaa, vaan 
sen täytyi palata hänen luokseen jatkuvasti ettei hän vain 
kivettyisi ja tulisi sokeaksi elävälle elämälle. Hän tiesi, että 
uskomuksen perustelemiseksi tai todistamiseksi tarvittiin toi-
sia uskomuksia eli suoranaisia valheita- vaikka ei ollut valmis 
hyväksymään itseään ja elämäänsä osaksi tätä valhetta, ja se 
teki ne ikäviksi, vaikeasti hallittaviksi, koska nekin vuorostaan 
kaipasivat perusteluja, joita ei koskaan esitetty ettei valhe olisi 
paljastunut.

Tämä oli hänen mielestään hänen syväosaamistaan: nähdä 
valheen läpi todellinen valhe. Hän osasi tämän, katsella elä-
mäntarinaa valheena ulkopuolisen silmin samalla pohtiessaan, 
miten jokainen muista oli sekä valehtelija että törmännyt joka 
päivä valheisiin ja valehteluun, kenties jopa niin vakavaan, 
että se tuntui petokselta ihmiskuntaa kohtaan. Tällainen valhe 
oli voinut vaikuttaa heidän elämiinsä vuosien ajan ja aiheut-
taa epätoivotun elämänmuutoksen, jota oli enää myöhäistä 
yrittää korjata. 

Mutta Teemu ei halunnut pohtia syntyjä syviä nyt keväällä 
odottaessaan kesää, sillä hänen mielestään tulevassa kesässä 
parhainta oli vähäpukeiset nuorukaiset, ja se kun hän näki 
edessään jotain sellaista mitä ei ollut pitkän talven aikaan näh-
nyt tai ollut pannut jostain kumman syystä merkille tavalli-
sen harmaan arkensa keskellä rientäessään kellontarkkuudella 
ohjelmoituna töihin, kauppaan, harrastuksiin, kokouksiin ja 
edellisenä kesänä eräästä discosta bi-henkistä piilohomokesä-
leskit/kesäläskit-aikaa viettäessään poimimansa maksullisen 
pikkupojan luokse iltaisin ja viikonloppuisin viettämään ren-
toa vapaa-aikaa: iloisen ja eloisan nuorukaisen hymyilemässä 
hänelle tuttavallisen kutsuvasti; se oli maailman kaunein näky 
hänen silmissään, vaikka se maksoikin hänelle joka vuosi yhä 
enemmän. Sitä paitsi jätkästä oli tullut muutaman panon 
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jälkeen nirsompi ja vaativampi. Ikääkin oli karttunut jo lä-
hes 20-vuotta ja suu oli mutrussa aina panemisten jälkeen 
neuvotelluista taloudellisista korvauksista ihan kuin Teemun 
ja Mirjamin riitelyistä talousrahoista ja vähän isommistakin 
investoinneista. Viime aikoina jätkä oli käynyt uhkailemaan, 
että paljastaisi Teemun hänen vaimolleen. 

Riidat oli vielä tuossa iässä tehty sovittaviksi ja Teemu sai 
jatkaa joka viikkoisia salapanojaan mitä mielikuvitukselli-
simmissa paikoissa, puistoissa, vessoissa, kirjaston kellarissa, 
joskus kotonaan kun kukaan ei ollut paikalla, usein viikonlop-
puisin halvoissa hotelleissa lähikaupungeissa väärällä nimellä 
isä ja poika se ja se. Kyllä tämän kaiken vaivan maksoi, ajatteli 
Teemu. Pörrö kiharainen tumma tukka, kauniisti muotoillut 
kasvot tuikkivien silmien ja valkoisen hammasrivistön komis-
tuksena, parikymppinen, juuri elämään ja sen aistillisiin iloi-
hin herännyt komea nuorukainen sykkimässä ympäristöään 
raikastavaa villiä elinvoimaa, kahlitsematonta kiimaa ja poi-
kamaista vilkkautta hänen ja muiden samanlaisten suureksi 
iloksi, sillä nuori kauneus ja sen palvominen oli (monisie-
luisille-)homoille sama asia kuin rakkaus, sillä heidän tarkat 
sielunsa vaistosivat sen kun olivat löytäneet sen oikean – ja 
juuri sen he löysivät iloikseen monista muista poiketen joka 
päivä uudelleen ja uudelleen.

Tätä Teemu tarvitsikin, sillä viime aikoina jokin vanha 
kauna, mustasukkaisuus tai kade oli tullut ikävästi hänen ja 
vaimonsa väliin niin, että hän tiesi odottaa pelonsekaisin tun-
tein lopun heidän suhteessaan häämöttävän jossain lähellä ol-
len valmiina minkä tahansa pienen riidan tai väittelyn jälkeen 
pompahtamaan esiin ja tuhoamaan kaiken sen, mitä hän oli 
yrittänyt huolella rakentaa omaksi elämäkseen ja luoda kai-
kesta siitä oma elämäntapa ja perheensä – kaikesta siitä mikä 
hänen ja hänen perheensä yhteinen elämä, ystävät, naapuri, 
sukulaiset, työtoverit oli huolella rakennettu sellaisiksi kun 
ne olivat. Teemu oli lukenut jostain, että naiset eivät pitäneet 
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bi-miehistä. Naiset aistivat sellaiset petturimiehensä, joilla oli 
vahvempi veto miehiin ja pettivät vaimojaan mutta osasivat 
salata sen hyvin jo pitkään. Lisäksi bi-miehet olivat tutkimuk-
sen mukaan liian sovinnollisia, pehmeitä nössöjä ja mukavia, 
eikä heiltä saanut kunnon panoja kovalla kyrvällä, kuten he-
teromiehiltä osin siksi, että he olivat asteen ämmämäisempiä 
lässyttäjiä ja löysämunia.

Teemun vakituinen pano oli loppunut maaliskuuhun kol-
likissojen kiiman aikoihin. Nuorukainen oli yksinkertaisesti 
jättänyt vastaamatta Teemun viesteihin ja häipynyt asunnos-
taan kertomatta uutta osoitettaan. Se oli helpotus Teemulle. 
Joka vuosi näihin samoihin aikoihin hänen keväällä iskemänsä 
namupano oli alkanut oireilla kyllästymisestä, vaikka kyseessä 
oli vain hyvin maksettu yhden kerran viikkopano ilma mitään 
hempeilyjä, seurustelua tai toistensa kainaloissa kyhnäämistä 
ja peiton alla peuhaamista, orkku orkun jälkeen aamun pik-
kutunneille saakka kuin nuoret alaikäiset kiimakallet, joita 
Teemu joskus poimi työmatkoillaan öisin hotellihuoneeseensa 
nussimaan stressin päästä ja tajun kankaalle.

Teemu pyyhki hikeä otsaltaan istuessaan puistonpenkil-
le eikä siksi että olisi ollut lämmin. Päinvastoin. Syynä oli 
jotain muuta, sillä ulkona oli tavallinen kylmä suomalainen 
kevätpäivä. Puolipilvistä. Lämpöasteita vaihtelevasti jotain 12-
14 välillä, jos niitä nyt lämpöasteiksi voi edes kutsua. Teemu 
pyyhki hikeä otsaltaan siksi, että hän oli taas kerran ihastunut 
päätä pahkaa silmänräpäyksessä tummaan komeaan nuoru-
kaiseen - ”oli taas se aika kun kolli mourusivat kevätkiimas-
sa”, jonka hän oli hetki sitten sattumalta tavannut kävelyllään 
Esplanadilla niin, ettei meinannut saada hämmästykseltään 
sanoja ulos suustaan vaan seisoi nuorukaisen edessä suu auki 
nieleskellen kuin kala kuivalla maalla niin koomisen näköi-
senä, että nuorukainen alkoi nauraa huvittuneena. Oli pää-
siäinen mutta he eivät ehtineet muuta kuin vaihtaa hätäisesti 
”Olen kiinnostunut sinusta” - ja ”Olen maksullinen nuori 
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narkkaripoika ja anna rahasta”-ilmeitä keskenään ymmärtä-
en jo toisesta silmänräpäytyksestä toistensa halut, tarpeet ja 
mahdollisuudet. 

Seuraavan kerran he tapasivat muutaman kuukauden pääs-
tä, heti juhannuksen jälkeen Teemun muu perhe oli lomalla 
vielä kokonaisen kuukauden. Pitkään jatkunut kylmän ilma-
massan leijuminen Skandinavian yllä oli saanut suomalaiset 
joukolla ostamaan loppuun matkatoimistojen ylihinnoitel-
lut kesälomamatkat etelän kuumiin maihin, johon kukaan 
itseään kunnioittava Pohjolan poika, vaaleasta ja herkästä 
ihostaan kiinnipitävä ei haikaillut kesällä terveyssyistä, siitä 
huolimatta että etelän kuumista miehistä sametinpehmeän 
tähtitaivaan alla puhuttiin ja haaveiltiin talvipakkasella kai-
hoisasti. 

 Hän oli vapaa nauttimaan ja tekemään mitä halusi. Mut-
ta silti hän teki kaiken koko ajan sivuilleen vilkuillen, koska 
pelkäsi paljastuvansa. Nuorukainen oli pukeutunut vaaleaan 
kesäpukuun ja hänellä oli vasemmassa korvassaan kimaltava 
timanttikoru. ”Voiko tämä olla totta?”, Teemu kysyi ajatuk-
sissaan itseltään toiveikkaana pojan nähdessään, tämä sama 
toistui joka kesä. ”Ei voilla olla! -, hän vakuutteli itselleen 
ymmärtäessään edessään seisovan tulevan vuoden namupanon 
hinnasta välittämättä - ettei olisi innostunut nylkemään kar-
hua ennen kuin se oli kaadettu, eli luulemaan liikoja yhdestä 
pikaisesta katseesta ja nuorukaisen kieltämättä herkullisen 
houkuttelevasta ulkonäöstä. Mutta nuorukainen vain hymyili 
hänelle niin kuin mitään muuta ei olisi ollut maailmassa sillä 
hetkellä hänen mielessään kuin Teemun iskeminen vakkaripa-
noksi rahoittamaan pojan vuoden huumeiden käytön. 

Oli jutussa yksi mutta, jota Teemu ei epäonnekseen huo-
mannut. Pojan perässä turvallisen matkan päässä seurasi hä-
nen liiketoimiaan pojan oma suojelusenkeli, joka otti salaa 
kännykällä kuvia kahden kuhertelevaisen liikeneuvotteluista 
niin huomaamattomasti kännykkäkamerallaan, ettei kukaan 
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olisi huomannut mitä hän oli tekemässä keskellä päivää. Ilmi-
selvä ammattimainen kiristäjä vanhojen katupoikaperinteiden 
mukaan sitten kun sen aika olisi käsillä, ilmeni myöhemmin 
poliisikuuluistelussa hänen tehtyä asiasta täyden tunnustuk-
sen. Poika seisoi Teemun edessä viehättävänä houkutuslintu-
na kuin vastasyntynyt enkeli ja räpytteli isoja silmäripsiään 
sinisten silmiensä luodessa Teemuun lämpimiä katseita. Tee-
mua värisytti ja jännitti. Ja kun Teemu oli lopulta uskaltanut 
tehdä aloitteen, hän havaitsi, ettei se ollut niin pelottavaa tai 
vaarallista, kuten ei sitä edeltävänä eikä sitä edeltävänä vuo-
tenakaan. Tästä se lähti pikkuhiljaa, hän ajatteli. ”Ei lainkaan 
hassumpi tapa iskeä ja saada munaa”, oli hän selittänyt myö-
hemmin eräälle samanikäisille kohtalontoverilleen vuosittai-
sissa bi-henkisten piilohomokesäleskit/kesäläskit-grillijuhlissa 
omakotitalonsa pihalle.

Teemu oli järjestänyt suuret juhlat ystävilleen melkein 
heti sen jälkeen kun oli tavannut uuden pojan sen kunniaksi 
että oli jäänyt taas ”kesäleskeksi”, hassu sanoa, joka vääntyi 
muiden samanlaisten bi-henkisten piilohomoisien suussa 
”kesäläskiksi”, ja kuin itseään toteuttavaksi pahaksi ennus-
tukseksi eroottisesti villistä ja hulppeasta poikaelämästä taksin 
kumijalka vinkuen yöt läpeensä Helsingin hurjassa yöelämässä 
kaikkien pakollisten terasseilla olutta töiden jälkeen puoleen 
yöhän saakka hörppivien janoisten ”Kari Grandi”-sankarien, 
ja kotona pihalla makkaraa grillissä paistaneiden urheiluhul-
lujen ja isomahaisten aviomiesten lempiharrastukseksi sinä 
suurten synnillisten ja kiellettyjen nautintojen aikana, kun 
kaikesta heidän puuhasteluistaan tietämätön muu perhe kävi 
tylsistymässä ja syömässä ilmaiseksi kuukauden ajan pakollis-
ten täysin tuntemattomien ”kumminkaimanserkun” hauta-
jaiset, rippijuhlat ja häämenot yhteen syssyyn juhannuksen 
jälkeen aina melkein koulujen alkuun, ja kylmien säiden yl-
lättäessä extrana viikon täyshoitoon Kreikkaan, Espanjaan tai 
Turkkiin, joita bi-henkiseen piilohomokesäleski/kesäläski-va-
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pauteen tottuneet isät ostivat kilvan vaimojaan hellitelläkseen 
ja itselleen hyvällä omallatunnolla lisää laillista sikailuaikaa 
ostaakseen, samalla kuin omaa syyllisyyttään peittääkseen ja 
omaatuntoaan rauhoitellakseen kaikesta niistä hullutuksista, 
mitä oluthuuruisten muistojen keskellä muistivat, jos muis-
tivat yleensä muuta kuin luottokortin vinguntaa, välittämättä 
siitä sen enempää kuin hyttysen ininästä kuumissa kesäöissä.

48-vuotias Teemu oli ollut naimissa vuoden nuoremman 
Mirjamin kanssa jo tasapaksun onnellisesti kaksikymmentä 
vuotta ilman sen suurempia vaikeuksia tai eteen sattuneita 
onnettomuuksia ennen kuin heidän riitansa olivat alkaneet. 
Aluksi ne olivat olleet neuvoja ja ”melkein ystävällisiä keho-
tuksia”, mutta kiihtyneet ajan myötä huolenpitoon käärityiksi 
näpäytyksiksi ja suoranaisiksi keskinäiseksi nälvimiseksi sekä 
alatyylisen mauttomaksi vittuiluksi, minkä molemmat hyvin 
myös toisensa tuntevina vaistosivat ja tunsivat nahoissaan ikä-
vinä yleistä ilmaa pilaavina piikkeinä, vaikka asioista ei heillä 
puhuttukaan koskaan niiden oikeilla nimillä, ettei heidän 
hauras yhteinen rakennelmansa olisi särkynyt lapsien silmissä, 
ja aiheuttanut puhetta niissä piireissä, joille tällaisia asioita ei 
oltu tarkoitettu puitaviksi, eli Mirjamin laajalle maaseudulla 
ympäri maata asuneelle pahansisuisille vanharaamatullisille 
agraarisuvulle mustaksi vedeksi ikävää juorumyllyä pyörittä-
mään vihan koskessa.

”Elämä oli heidän osaltaan kutakuinkin kohdallaan”-väite 
piti kutinsa, kuten he vieraille näennäisen tyytyväisinä mai-
nostivat. Virallisesti pinta oli peilityyni. Heillä oli kaksi su-
loista lasta, viisivuotias iltatähti Sari, jolla oli lievä puhevika 
ja vasta aluillaan kehittymässä ollut astma, sekä perheen kuo-
puksena sirkustaiteilijan urasta  haaveileva triathlonin junnu-
sarjan Suomen tilaston kahdeksatta sijaa pitänyt 15-vuotias 
Teemu-poika, joka seurusteli naapurin samanikäisen Päivi-ty-
tön kanssa vakavissa aikeissa viedä tyttö vihille heti kun he 
molemmat olivat tulleet täysikäisiksi. Perheen pieni mutta 
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viihtyisä ja kodikas rivitalonpätkä ja Mitsubishi-merkkinen 
valkoinen maasturi oli maksettu aikapäivää sitten, ja rahaa jäi 
pakollisten kulujen jälkeen säästöön sekä tuhlattavaksi kesäi-
sin että pahan päivän varalle jemmaan mukavan kohtuullisia, 
ei mitään suuria summia, mutta kuitenkin.

Teemun elämä oli muutenkin ulkoa katseltuna mallillaan. 
Isojen koneiden varaosia myyvän suuren ruotsalaisketjun os-
topäälliköksi tavallisesta ammattikoulun koneasentajan linjal-
ta valmistuneesta puusepänpojasta ei kukaan olisi hänen lap-
suudessaan uskonut, että parinkymmenen vuoden päästä hän 
pukeutuu töihin pukuun ja solmioon, ja että hänellä on oma 
sihteeri sekä lähes kolmekymmentä alemman tason johtajaa 
alaisenaan, joilla oli omia alaisia yhteensä lähes pari tuhatta 
ympäri Suomea, ja että hän, joka oli saanut ehdot ja jäänyt 
luokalleen ruotsista kaksi kertaa, puhuisi vielä kaiken kukka-
raksi sujuvasti ruotsia, lennellen kuukausittain Tukholmaan 
pääkonttorin isojen tappien kuultavaksi selkeällä ruotsilla 
siitä, miten sinikeltainen maailmanvalloitus isojen koneiden 
varaosien kiehtovassa maailmassa piti hänen ”kultamunia mu-
nivan päänsä” mukaan järjestää yhtä tuloksellisesti kuin millä 
hän oli vallannut Suomen ja Pietarin markkinat.

”Muista tehdä sitten kaikki oikein ja oikeassa järjestyk-
sessä, sulata pakastin ja...”, yritti Mirjami antaa kännykässä 
viimeisiä ohjeita taloudenhoidosta ja häneltä viime hetken 
kiireiden takia tekemättä jääneistä kotitalouden rästitöistä, 
joita luuli Teemun hiki hatussa tekevän hänen poissa olles-
saan ”joojoota”-tyhjäntuntuisesti sen enempää Mirjamia kuin 
mitään muitakaan ohjeiksi naamioituja käskyjä kuulevaa ja 
niitä noudattavaa, virallisen roolinsa osastopäällikkönä ja isä-
nä jo tyystin unohtanutta Teemua, joka istuskeli kotipihallaan 
pienoisessa nousuhumalassa lonkeroa nautiskellen ja grilliä 
aina tarvittaessa kohennellen. Kaikki oli valmista vieraiden 
saapumiseen, totesi tyytyväinen Teemu. 

Muutaman kymmenen minuutin päästä ensimmäiset tak-
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sit kaarsivat Teemun rivitalon ulko-oven eteen ja Teemun kut-
sumaa juhlakansaa alkoi astua erikoisissa meikeissään pihalle. 
Teemu oli kutsunut jokavuotisiin grillijuhliinsa samanlaisia 
bi-henkisiä piilohomokesäleski/kesäläskejä kuin itsensä, joita 
oli vuoden aikana tavannut öisin salaa chattaillessaan homo-
netissä. Joukko oli joka vuosi kutakuinkin sama että salaisuus 
olisi säilynyt pienessä piirissä eikä lähtenyt kulkemaan juoru-
na kaupungilla homopiireihin, joista se olisi hyvin nopeasti 
levinnyt niiden korviin, minne sitä ei missään nimessä olisi 
haluttu. Noin parikymmentä vankkaan arkkipiispa-luok-
kaan (1,5-3,5 metriä vyötärönmitta ja vähintään a-b-luokan 
kuppikoko tisseissä) kuuluvaa keski-iän jo ylittänyttä kes-
kiverto varakasta bi-henkistä piilohomokesäleski/kesäläskiä 
umpitunnelissa odottamassa illan huipennuksena bileisiin 
kuuluvia panoja paikalle kuskattujen maksullisten ja alansa 
parhaiden nuorukaisten kanssa. Tätä tapahtumaa varten oli 
koko vuosi säästetty sukanvarteen ja etsimällä kissojen ja koi-
rien kanssa köyhien Romanian ja Bulgarian sivukyliä myöten 
etsitty juhlia varten yhden mukana järjestelyissä olleen entisen 
K-kauppiaan Väiskin mainoksista vastanneen vanhan kääkän 
lainaamin K-kaupan sloganein ”laadusta tinkimättä ja lihaa 
säästämättä” alansa kalleimmat ja kauneimmat adonis-nuoru-
kaiset, joilla oli alapäässä komistuksenaan mahtavat jättikul-
lit ja kyky suihkuttaa nuorta paksua spermaa neljä kuusikin 
kertaa peräkkäin nuoren innokkaan orin mulkun edes välillä 
veltostumatta.

Joka vuosi bileiden teema ja esitykset vaihtuivat. Tämän 
vuoden kohokohtana oli ”The Helsingin Gay-Nalleteatterin” 
Hutsula-esitys, jossa naismaiset lihavat ja partaiset keski-ikäi-
set miehet, jotka olivat elähtäneitä vanhoja transsuja, esittivät 
vanoja elähtäneitä trannssuja kuin heille sopivasti räätälöityi-
nä luonnerooleina sosialistisen Puolan romahduksen jälkei-
seltä kurjistumisen ajoilta. Esitystä sai myös tilata lyhennet-
tynä versiona kevyemmällä miehityksellä ilman lavasteita ja 
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muita tehosteita edulliseen hintaan kotibileisiin. Lisäehtona 
oli ovelasti suunniteltu ”Demokleen miekan ja Pandoran lip-
paan” sekoitus: ilmaiset juomat koko porukalle koko illaksi, 
jos halusi maksaa illan päätteeksi aina pakollisena kuuluvasta 
paskasateesta ikään kuin kaupanpäällisenä päälleen. 

Harva tilaaja nimittäin tiesi tai välitti siitä, että silloin 
muonavahvuuteen laskettiin esiintyjien lukuisten entisten ja 
nykyisten poikaystävien ja parhaiden ystävien lisäksi myös 
sekalainen joukko mukana muuten vain puolivillaisia ja ja-
noisia juoppoja, jotka kutsuivat itseään turhantärkeinä ja tie-
toisena tahallisesta petoksestaan sellaisilla harhaanjohtavilla 
nimikkeillä kuin ”The Helsingin Gay-Nalleteatterin” tuottaja, 
ohjaajan assistentti, tekninen apulainen tai järjestäjä”, oikeut-
taakseen yleisen riekkumisensa ja loisimisensa sekä sietämät-
tömän kovaäänisen juopottelunsa bileissä muiden piikkiin, ja 
joilla oli kuin arkiminään ärsyttävästi sisäänliimattuina per-
soonissaan suurten diivojen elkeet ja taiteilijan tuska, mutta 
laiskan ja mitään osaamattoman apumiehen kyvyt ja huono il-
maisen viinan sietokyky sekä ruokkoamattoman ulkonäkönsä 
lisäksi käsitys edes alkeellisesta henkilökohtaisesta hygieniasta, 
mikä oli jopa parhailla alan sivistyneillä ja toiset huomioon 
ottavilla pultsareille - ei heillä, ja mikä viimeksi mainittu 
puutos aiheutti sen, että heitä harvoin kutsuttiin uudelleen 
esiintymään muualle kuin vankiloihin ja b-mielisairaaloihin, 
missä asiasta ei niin välitetty, vaikka joskus joku herkkänok-
kainen nipottaja, himokas sarjamurhaaja vankimielisairaalassa 
tai Sörkässä istuva Pasilan mies valittivatkin yleisön joukosta 
tämän elähtäneen transsuryhmän kuvottavasta hajusta, mikä 
ei lähtenyt saunassa juuriharjalla hankaamalla tai vaatteista 
monen pesun jälkeen edes kulumalla.

Näin tapahtui joka kesä ja Teemusta tuntui, että Mirjamin 
oli pakko tietää asiasta vaikkei siitä koskaan puhunutkaan. 
Että jotain jännittävää ja uutta oli kasvamassa hänessä, kun 
pääsiäisen jälkeen lumet sulivat maasta ja ilma muuttui kevy-
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emmäksi kuten Teemukin sisältä tuntui muuttuvan, ei höy-
henen keveäksi vaan heliumin kevyeksi kuin ohutta vuoriston 
yläilmaa, jota hengitti sisäänsä. Muuttui jotenkin iloisemmak-
si ajatellessaan sitä hetkeä, kun perhe taas lähtisi ja hän jäisi 
yksin bi-henkisen piilohomokesäleski/kesäleski-hulluttelun-
sa kanssa suunnittelemaan vuosittaisia grillijuhliaan ja sitten 
odottamaan niiden järisyttävää huipennusta. Mutta ei! Tänä 
kesänä oli tosin. Hän ei ollutkaan niin innoissaan tulevista 
kuin aiemmin ja pohti siihen syitä: mikä hänessä oli vikana 
tai muuttunut vai oliko mikään? Oliko hän menettänyt kiin-
nostuksensa kerran vuodessa edessä häämöttäneeseen lyhyeen 
vapauden, hulluttelun ja ilottelun maailmaan vapaana kaikista 
velvoitteista ja pakosta, vai oliko hänestä tulossa vain haluton 
ja toisten ilot pilaava tylsä vanhus, joka heristeli varoittavasti 
nyrkkiään vain siksi ettei enää kyennyt nussimaan muuta kuin 
vaimoaan?

 Ja kun hän oli nähnyt elähtäneiden vanhojen transsujen 
”The Helsingin Gay-Nalleteatterin” haukottavantylsän ja vai-
vaannuttavan huonon esityksen, hän alkoi miettiä, että tämä 
yliampuva draamaqueenien pinnallinen maailma ei ollutkaan 
hänen maailmansa. Ehkä hän oli alkanut inhota itsessään nai-
sellisia ja hupsumaisia puoliaan nähdessään – ehkä ei, hän 
vain luuli ja oletti kun ei muuta osannut eikä tiennyt mitä oli-
si tehnyt - mihin se äärimmäisyyteen vietynä voi johtaa kuten 
elähtäneiden vanhojen transsujen kohdalla, jotka näyttelivät 
koko ajan samaa rasittavaa naismaista roolia, vailla taukoja 
muiden antaa levähtää heidän yliampuvasta groteskiudes-
taan edes sen vertaa leväten laakereillaan, että olisivat saaneet 
päähänsä muitakin kuvia, virkistäviä, kiihottavia tai oikeasti 
hauskuuttavia, kuin näitä oksettavia päänsäryksi ja posttrau-
maattisuudeksi asti. 

Teemusta oli kamala katsoa ”The Helsingin Gay-Nalle-
teatterin” lihavia ja karvaisia keski-iän aikaa sitten ylittäneitä 
rumia, isoperseisiä, persjalkaisia ja pottunenäisiä maalaissetiä, 
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jotka halusivat ehdoin tahdoin vuodesta toiseen lässyttää kuin 
pahaiset namusedät hiekkalaatikolla tikkari kädessä kolme-
vuotiaalle, leikkimällä kukkahattutätejä pitkittämällä vitsin 
niin mauttomaksi, ettei se huvittanut enää naapurin sokeaa 
ja kuuroa mummoakaan - joka oli syntynyt ennen Talvisotaa 
muistojen kultaamana vuonna 33 - lällärinäytelmissään, jotka 
vain vahvistivat stereotypiää vihatuista hinteistä ällöttävinä 
ämmämäisinä lässyttäjinä, missä oikea miehinen homous 
oli tätimäiseen lässytykseen kätketty, tehty vaarattomaksi, 
ja naismainen vallalle kumarteleva, vääränlainen homous 
asetettiin tilalle kaiken kansan naurunkohteeksi unelmansa 
kääntöpuolisena uskonnollisisänmaallisen rautanyrkkipaina-
jaisen fasismikuvastosta. Naismaisista tätihomoista (lue: so-
sialidemokraattis-luterilaisista ruotsalaisista johtotähtenään 
Ruotsin kuuluisin lässäytyshomopari Jonas Gardell&Mark 
Lewengood) itsestään tehtiin varoittava esimerkki kunnon 
heterokansalaisille ja kävelevä painajainen sekä vaarallinen 
hullu ja perverssi - ja siksi tuhoon tuomittu.

 Esitys kertoi vähemmistön vähemmistöstä vähemmistön 
vähemmistönä. Kyse on ohjelmalehtisen tekstien mukaan 
hieman kaunisteltuna loppupeleissä yksityisen minän ole-
massaolon perimmäisistä kysymyksistä (tekstin oli laatinut 
teatterissa ja homokuorossa vaikuttanut tiedottaja Vesa Joku, 
joka oli omien sanojensa mukaan käynyt yliopistoaikoinaan 
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan 
professorin ja piispaehdokkaana Teemu Laajasalolle Helsin-
gissä hävinneen Jaana Hallamaan lempioppilas:

”Ollako vai ei oikeus omaan itseensä, elämäänsä ja sen 
laajamittaiseen toteutumiseen vapauden nimissä omaa seksu-
aalisuuttaan vapaasti toteuttaen vai ei? Ja vapaudesta toimia 
juuri niin kuin se itse haluaa. Tästä on ollut kysymys koko 
ihmisen älyllisen historian keskinäisten taistelujen ajan. Siitä 
kenelle kuuluu oikeus sinun omaan elämääsi, ja yksityiseen 
minääsi. Miten sinua joko ohjataan, tai annetaan olla omissa 
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oloissasi. ”Jullit on meidän elämän tarkoitus, jullit on sonneja, 
humalaisia sonneja, rahvaanomaisia äijiä, karjuja, korstoja, 
joita joskus kulkee puiston poikki, makaa kännissä ojassa tai 
aseman penkillä tai jossain missä vähiten osaisi odottaa. Mei-
dän humalaisia Orfeuksia. Katsos ei siskot toisten siskojen 
kanssa lesboile! Me tarvitaan heterolihaa!” Näin kirjoittaa 
nuori pyöreäkasvoinen ja Puolan syvän umpimielisen kato-
lilaisen maalaisisännän nuoremmalta versiolta näyttävä puo-
lalaistoimittaja, gaymaailman ikioma sotamies Svejk, Michel 
Witkowski esikoisromaanissaan Hutsula, joka teki hänestä 
maailmanlaajuisen tähden yhdessä yössä. Kirja on räävittö-
män hauska ja todentuntuinen kuvaus siitä meidän kaikkien 
homojen tietämästä tosiasiasta, ettei kukaan naismainen vete-
lyshinttari ole kiinnostunut toisen samanlaisen seurasta, vaan 
näistä oman elämänsä sankareista, komeista ja miesmäisistä 
hälläväliähetskumiehistä, jotka panevat hetkessä ranttaliksi 
ja haisemaan pikkuporvarillisessa ympäristössä kaiken si-
kamaisuuksillaan ja juopotteluillaan. Näistä sikamakeista 
ja komeista, ammattikoulujen autonasentajalinjoilta kasva-
neista lökäpöksypojista alkoholilla kulkeviksi panokoneiksi 
muuttuneista oikeista renttuheteroista. Housuihinsa kusevista 
kännisistä sänkinaamaisista perseenraapijoista. Hielle haise-
vista työläisistä. Lähiöiden paikalleen jämähtäneistä komeista 
lihaskimpuista, ja lähipubin aivonsa peloille juoneista tylsi-
myksistä, vaikka mahaa ja ikää on jo plakkarissa, mutta kun 
ne on oikeita miehiä, ja kun ne panee, ne panee naama irves-
sä ihan kuin akkojaan, joka reikään oikein kunnolla ähisten. 
Näiden kaipuusta tämä ruma ja vanhenevia pultsareita täynnä 
oleva tätiarmeija lässyttää kyllästyttävää paskaa koko rahan 
edestä teidän kiusaksenne. Olkaa hyvät kaikki huonon maun, 
rumuuden, pahan hajun ja sukkahien ystävät. ”The Helsin-
gin Gay-Nalleteatteri”- maailman ehkä surkein teatteri esittää 
järkyttävän huonon ja pahaa mieltä tuottavan HUTSULAN 
teidän omilla rahoillanne, kun ei muuta osaa.” 
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Ja pakkohan se oli uskoa kun sen omin silmin näki. Kyllä! 
Tässä ainoassa tapauksessa mainos oli totta vaikka teksti oli 
olevinaan hauska ja tahallaan roisi. Esitys oli huonompi kuin 
harrastajateatteriohjaaja Arkku Marokannon ohjaama Matin 
ja Tepon 50-vuotistaiteilijajuhlakiertue Kiikosiissa, Läyliäi-
sissä ja Kiskossa edellisenä vuonna. Koko järkyttävän kama-
luuden kruunasi ja takasi vielä se, että asiasta puhuvat vielä 
sateenkaarilapsenlapsetkin viidenkymmenen vuoden päästä 
pullean viiksivallun sekoilut kulisseissa. Tyyppi oli jäänyt 
teatterin keskinäisissä kissanhännänvedoissa vaille roolia pik-
kumaiseksi kostoksi jostain aikaisemmasta kännisekoilustaan 
ja teatteria rautaisella nahkahomonotteella johtavan homoal-
faparin ärsyttämisestä. Mutta heiltä oli jäänyt huomioimatta, 
että pullea viiksivallu oli alan varsinainen draamaqueen, koko 
muun seurueen tavoin prinsessanherkkä, itsekäs ja viinan sekä 
pillereiden liikakäytöstä ailahtelevaksi sekopääksi muuttunut 
itsetuhoinen kamikaze-lentäjä, joka tarvitsi elääkseen ja tun-
teakseen olevansa elossa kaiken sen paskan keskellä, jossa su-
mein silmin joutui vaeltamaan huomionkipeydessään, kaiken 
mahdollisen huomion, senkin mikä tipahti oikeiden artistien 
pöydiltä pieninä murusina sieltä täältä. 

Kaikki kävi ja jokaisen tilaisuuden hän käytti täysinäisesti 
yrittäessään varastaa huomion pääosassa olevalta kulloiselta-
kin esitykseltä. Pullea viiksivallu oli kännissä jo tullessaan tun-
teja aikaisemmin avaamaan esiintyjien omaa baaria. Hän oli 
pukenut päälleen valkoisen, joka paikasta kiristävän naisten 
kokopuvun, ja vetänyt päähänsä marionrung-peruukin koko 
komistusta täydentämään. Pullea viiksivallu oli aina keikoilla 
kännissä kuin vaarallinen yhdistelmä Priscillan komeaa nuorta 
transupoikaa, joka vetää elokuvassa kaatokännit ja sekoittaa 
pillereillä päänsä vielä sekavammaksi, lähteäkseen iskemään 
kylän amispersupoikia, ja vanhemman törkyturpamoootto-
rikorjaajan filippiiniläisvaimoa, jolla on porttikielto kylän 
ainoaan baariin, ja joka vetää taas kerran asuntoonsa lukit-
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tuna kostoksi (huomaatte varmasti näitä queernovelleja luet-
taessa, että hyvin usein niissä esiintyvien henkilöiden nurjan 
maailman tärkein motiivi on kosto) perskännit, murtautuu 
lukitusta asunnostaan ja esittää karjujen iloksi porttikiellon 
syynä olleen menestyksellisen ”pingispalloja pillusta – haju 
on mukana”-shownsa kiimaisena odottavan runkkariarmeijan 
suureksi iloksi. 

Pullea viiksivallu on päässyt seuraamaan näyttämön taakse 
Hutsulan vierasnäytäntöä bi-henkisten piilohomokesäleskit/
kesäläskien tilausnäytäntöön Teemun omakotitalon pihalle 
yhtenä monista hämäävän tittelin ”teknisenä asiantuntija-
na” suojissa, vaikka on siviilissä täysin poropeukalo astian-
kantaja-tiskaaja, verokortissa näkyvässä ammattinimikkeessä 
baariapulainen, siitä ainoasta itäisten slummien katkeamat-
tomassa ketjussa olevasta halvasta pizzeriakebab-räkälästä, il-
maista viinaa kittaavana ja henkilökunnan baaria siinä sivussa 
hoitavana turhantoimittajana lupauksella, että saa olla sika-
kännissä kuten aina on, kuin ei häiritse liikoja mölinöillään 
ketään, ja pitää turpansa kiinni ja mölynsä mahassa tapahtui, 
mitä tapahtui, kuten aina näillä keikoilla tapahtui - ikävääkin 
ja kaikkea yllätyksellistä sekä rajua, mistä ei puhuta siitä yksin-
kertaisesta syystä, ettei lärvit keikoilla esitysten lopuksi vetä-
vät pulleat nallet yksinkertaisesti muista loppuillan parhaista 
tappelu-, nussimis- ja mustasukkaisuus- sekä kirkumiskoh-
tauksista itsemurhauhkauksineen onnekseen ja asianajajien 
harmiksi yhtikäs mitään. Esitys alkaa sillä, että koko seurue 
käy kumartamassa yleisölle, joka taputtaa vimmatusti, kunnes 
juontaja, hevosen ja kissan sekoitukseksi naamioitunut kääpiö 
tulee lavalle ja alkaa puhua.

”Hutsula on tämän kaikista maailman prideistä sivussa 
pysyttelevä yllätyksellisten sivujuonteisten ”täytyykerran-
elämässäänlukea” varjohomokujien musta kirja, joka alkaa 
siitä, kun Michael on hetken hapuiltuaan löytänyt Patrician 
ja Lucrecian luokse likaiseen rappukäytävään. Hän soittaa 
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viidennessä kerroksessa miesten ovikelloa. Kuullessaan sisältä 
”oohittelua ja aahittelua”, hän tuntee kosteassa persvaossaan 
tulleensa oikeaan paikkaan. Miehet ovat jo vanhemmanpuo-
leisia, joiden elämässä kaikki on päättynyt jo kauan sitten, 
vaikka he eivät sitä tunnu huomaavan eivätkä tunnustais, jos 
joku niin heille väittäisi. He ovat jo kuolleita muumioita ja 
irvikuvia itsekkäistä himoistaan ja haluistaan, joiden tyydyttä-
miseen he uhrasivat koko elämänsä ja itsensä niin täydellisesti 
että, hukkasivat itsessään asuneen miehen ämmämäisyyden 
pohjattomaan kaivoon kirkumisineen, muuttuen yhdestä leh-
mämäisesti luodusta katseesta lässyttäviksi vanhoiksi ja sai-
raiksi homomummoiksi, jotka papiljotit päässä tiiraavat ku-
lahtaneiden pitsiverhojen läpi pihalla kännispäissään seinille 
ruikkivan talonmiehen paksua mulkkua, ja unelmoivat siitä 
sitten virkkaamisen lomassa lopun iltaa halpaa viinaa ryys-
täen ja härskejä höpöttäen hirveäksi yltyvissä lihanhimoissaan, 
mikä jatkaa heissä kumma kyllä vielä myyräntöitä tehden ja 
myllertäen, vaikka se maallinen olomuoto mikä heillä on täl-
lä viimeisellä matkalla rajun elämän jäljiltä kannettavanaan, 
ei lupaa kovin hyvää onnistumisprosenttia enää siihenkään 
touhuun; isoja kaljuja, pyylevyyttä, tuuheita breznev-kulma-
karvoja, ja paljon mustia kynsisienen syömiä kynsiä. Ja niistä 
sikiäviä kusenhajuisia kullin ja perseen ylistäviä humalaisten 
vahvasti lioiteltuja, ja joka kerta eri tavalla kerrottuja kala-
juttuja - ”aika kultaa”-tarinoita, kyttäyskeikkoja kulmilla, ja 
puistoissa, vaarallisista vessoista nyt puhumattakaan. Isottelua 
ja panettelua. Kännisten sekoilua. Turpa- ja sairaalakeikkoja. 
Harvoin panemisia. Aina nöyrää kontallaan oloa. Kirouksia 
ja kiroilua. Täyttymättömien toiveiden takia hurjasti liioitel-
tuja isomulkkutarinoita, nämä ikääntyneet tädinkuvatukset 
kertovat toisilleen huvittaakseen toisensa hengiltä ennen 
kuin heidän köyhyyden kalvaman yksitoikkoisen elämän-
sä katkaisee kovasta viinankäytöstä, pillereistä, tupakasta ja 
heikkotasoisesta ravinnosta loppuun kidutettu entinen nau-
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tinnon pyhä alttari muistoista, joita ei nyt - herra paratkoon 
- voi kertoa kenellekään muulle, kuin toiselle samanlaiselle 
varjoisista sivupoluista nauttivalle hieman epäilyttävälle se-
kopääluuserihomolle alta kaiken inhimillisen ja säädyllisen 
arvostelun pierunhajuineen rikkimenneiden sukkahousujen 
raosta nuuskittuna, ja vielä sellaiselle, joka ei ole sokerista 
ja kreppipaperista tehty tavallinen, nykyhomomaailmassa 
kotkottava, ja kaikkea ympärillään kauhisteleva kaakattaja-
parturi-kampaaja, tai kympin oppilas-menestyjä, naimisiin 
18-vuotiaana söpön pankkiiripoikaystävänsä kanssa Ibizalla 
miljoonajahdissa mennyt komea tennistähti, vaan mieluum-
min se niittivöinen punkkari persettään venäläissotilaille vo-
dkapaukuista aikoinaan myynyt nuuskivan utelias ja hävytön 
irstailijarunkkaritoimittaja, millainen Michalkin on joskus 
itse ollut. Tätä on Hutsula ja Hutsulan kirjoittaja. Siinä koko 
kirjan outo karhea viehätys piileekin. Michal ei höpötä ja 
lörpöttele kuvaamiensa kohteiden kustannuksella, vaan antaa 
kusen- ja paskanhajuisten luuserihinttaritarinoiden lemahtaa 
kujilta suoraan sievisteleviin pikkuporvarineniimme markiisi 
de Saden kerran jo viitoittamalla tiellä – jos nyt voin käyttää 
näinkin brechtiläisesti latautunutta termiä ”pikkuporvarine-
niimme”?, kun kyseessä on homomaailman yhdestä tärkeim-
mistä tavaramerkeistä, oli sitten kyse A-luokan ykköslihasta 
tai näistä roskistason haisevista edellisen vuosisadan ihmisjät-
teistä: turhantärkeys ja hienosteleva nirppanokkaisuus, sala-
kavaluus, hyijyn ja ailahtelevan homoluonteen pahat puolet, 
nurja ja täysin itsekäs hedonistimoraali, ”aina valmiina toisten 
rahoilla nussimaan tai kännäämään”-asenne ja kuin sokreina 
kakun päällä valtaisa kyky harjoittaa menestyksellistä kostoa 
kaikkia niitä kohtaan, joiden on kokenut (ei sen väliä onko 
niin oikeasti ollut – kyse on ikiaikaista jo Julius Ceasarin vah-
vistamasta periaatteesta - Cato oli tätä vastaan ja alkoi siksi 
änkyttämään aina puhuessaan. Ceasar oli mulkoillut Catoa 
niin julmasti, vaikka onkin asiantuntijoiden mielissä antii-
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kin parhaana puhujana- immateriaalisista oikeuksista antaa 
mielikuvituksen tuottaa poissaolevia merkityksiä niiden plus-
merkkisten epiteettien puuttuessa tylsyyden keskelle...) juuri 
niin kuin nämä  homohirviöt sen tekohampaidensa välistä s:t 
suhauttaen ja sihisten yrittävät meille jotenkuten selvästi ja 
ymmärrettävästi kertoa, vaikka en ole lopputuloksesta ihan 
varma, sillä tähän näytelmään kuuluu se, että itse näytelmän 
näyttelijät ovat vähintään jo näytelmän alussa kolmen promil-
len humalassa. Olkaa hyvät. Tässä teille yksi sekava ja huonos-
ti kännissä näytelty kohtaus Hutsulasta!”

Valot muuttuvat kuunvaloksi ja näyttämölle talutetaan 
kaksi homokummitusta rollaattoreiden avustamana. Toinen 
on puhelias Patricia ja hiljainen Lucrecia, joka ei puhu koko 
aikana yhtään sanaa. Patricia kertoo tutustuneensa Lucreciaan 
erään homopuiston haisevassa kusiputkassa, kun Patricia oli 
lojunut siellä kännissä, pää kusilammikossa, ja ajatellut et-
tei enää tästä nouse. Väliin Patricia kuvitteli olevansa hieno 
barokkidaami, jolla oli leveä krinoliini ja korkeaksi kammat-
tu peruukki matkalla tapamaan rakastajaansa. Mutta kaikki 
muuttui kommunismin romahtaessa. Patricia jäi sairaseläk-
keelle muistojensa keskelle, mutta kotiinsa hän ei uutta Puolaa 
päästänyt. He molemmat ovat kuin kaksi sulkansa aikoja sit-
ten menettänyttä ajan kynimää valmista kanaa kotkottamassa 
toisilleen siitä, kuinka he vielä hetki sitten kävivät iskemässä 
miehiä puistossa, Oopperatalon kulmilla, ja rautatieasemalla. 
Vaikka he ovat iskemisen ammattilaisia.

Kertojakääpiö tulee esille sermin takaa ja kertoo Micha-
lin epäilleen heidän juttujaan, niin yliampuvia ja irstaita ne 
olivat:

”Vaikka Michal sanookin, että he pystyvät yhteen jos toi-
seen vielä nytkin, eläkeläisinä, mahoineen kaikkineen. Patricia 
on suuri diiva, kun hän keikistelee Michalille ja kutsuu itseään 
puliakaksi:

”Voi Jessus sentään, lopeta! Ne ajat ovat menneet. Perse on 
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kuivettunut. Kaikki on menneen talven lumia. Härreguud, 
anna minun olla, senkin noita-akka. Hyvin sanoi vanha Vil-
lon: älä ota muita kuin poikia. Ja me tytöt otimme!” 

Kertojakääpiö jatkaa kertomustaan siitä, miten heille ku-
siputka oli maailman suttuinen keskipiste:

”Patrician mielestä heitä ei uhkaa mikään, ja he elävät poh-
jamudan päällimmäisessä kerroksessa kuin paratiisissa ikään, 
vaikka Michal huomaa köyhyyden pistävän silmiin kaikkialla 
minne vain hän kääntää päänsä heidän nuhruisessa vanhassa 
asunnossaan: sisällä kuivaa narulla pyykkiä, ja kun Patrician 
ristii jalkansa, sukan ja prässihousujen ruskean lahkeen välistä 
pilkottaa suonikohjujen tatuoima kalpea ihokaistale.”

Ja juuri kun Patricia ja Lucrecia alkavat kertoa kytispaikka-
na aikoinaan toimineesta homopuistosta, jossa perimmäinen 
tarkoitus oli iskeä ja suihinotto, ja he kertovat kuinka näitä 
puistoja oli ollut olemassa jo niin kauan kuin he muistavat, 
ja munaa lutkutettu siellä jo ennen sotiakin, ja miten siellä 
oli tapettu siskoja, ja miten julleja oli isketty, sermin takaa 
kuulu ensin valtaisa pierunpamahdus ja sitten röyhtäisy ja 
lopulta näyttämölle sammuu pullea viiksivallu onnellinen 
hymy turvonneilla kasvoillaan täysin tietoisena siitä, että on 
jälleen kerran onnistuneesti varastanut esiintyjiltä huomion ja 
tihutyöllään pilannut heidän tärkeilyshownsa- sen kuuluisat 
viistoista minuuttia julkisuudessa, mikä kullekin yksilölle on 
maanpäällä jonkun mukaan suotu kuin armona taivaasta sii-
tä, että täällä on niin kalseaa ja vittumaista, valkoinen puku 
edestä kullin kohdalta keltaisena ja takaa perseestä ruskeana, 
rinnuksilta valuu vaaleanpunaista oksennusta samalla hetkel-
lä kun poliisien erikoisyksikkö Karhukopla ryntää Teemun 
omakotitalon takapihalle ja huutaa kovaäänisesti: ”Seis liik-
kumatta joka iikka. Poliisi...maahan!”  

Teemulta tämän lässyttävän tätijengin muistaminen vei ha-
lut pitkäksi aikaa ja lopetti melkein kokonaan hänen bi-hen-
kiset piilohomokesäleski/kesäläski-seikkailut siihen. Mutta ei 
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jotain pahaa ettei siinä ollut opetukseksi ja ojennukseksi aina 
myös jotain hyvääkin. Aina kun hän tunsi olevansa jossain 
uimahallissa kauniin pojan kohdatessaan kiimassa niin, että 
kulli alkoi ensin puolijäykistyä, ja sitten kokonaan pompah-
ti koko komeudessaan suihkussa kiusallisesti pystyyn, hän 
ajatteli hetken mielessään hyvän maun rajan alittanutta ”The 
Helsingin Gay-Nalleteatterin” Hutsula-esitystä ja näitä kam-
mottavia hirvityksiä ahtautuneina halvan vitsin nimissä van-
hoihin kirpputorilta varastettuihin naisten pallomekkoihin, ja 
tämän törkyjengin halpojen meikkien tuhrimia ja osaamatto-
man käden sutimia suttuisia huulia, meikistä kokkareisia naa-
moja kuin kiinalaisten vanhan ajan halvimmista halvimpien 
geishojen, sekä viinasta ja ylensyömisestä pallonmuotoiseksi 
venyneitä buldoginpäitään hytisevillä kolmoisleuoilla varus-
tettuna, ja hänen kiusallinen stondiksensa oli tipotiessään, 
eikä hänellä enää ollut sen jälkeen paljastumisen vaaraa.

”Eikö ne pöntöt tajua kaikkien nauravan niille samaan ai-
kaan kun ne vetävät näillä oksettaville rimanalituksillaan koko 
homohommalta kaiken kunnioituksen ja arvokkuuden kerral-
la ojaan irvistelemällä vähä-älyisesti kireissä kukkamekoissaan 
parta ajamatta ja pahemmalle kuin pieru haisten kilometrin 
säteellä”, sanoi Teemun parhaaksi ystäväksi bi-henkisissä pii-
lohomokesäleskit/kesäläskit-porukassa vuosien mittaan tullut 
tunnettu ruotsinkielinen homopedofiili Björn-Gunnar, oli ka-
donnut kaikkien yllätykseksi kuin tuhka tuuleen mitään jälkiä 
jättämättä, eikä kukaan tuntunut tietävän minne ja miksi, 
eikä se olisi ketään sen erityisemmin liikuttanutkaan.

Björn-Gunnar ei ollut kenenkään hyvä, lämmin tai lähei-
nen ystävä, ehkä siksi ettei itsekään ollut sellainen eikä ko-
vinkaan suuressa huudossa, ei edes nuukuutensa ja julman 
sadismitaipumustensa takia alaikäisten narkkarihomohuora-
poikien keskuudessa - ellei Björn-Gunnar olisi rasittavuuteen 
asti toimen miehenä ja korkeakoulutettuna taloustieteiden 
maisterina tunkenut jalkansa jokaisen mahdollisen homo-
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harrastusjärjestön johtokuntaan – myös ”The Helsingin 
Gay-Nalleteatterin”, ja niissä aina mieluiten joko johtopai-
koille valvomaan yhdistysten rahankäyttöä yhdessä asioista 
tietämättömien ja helposti höplästä vedettävien kumileima-
sinpuheenjohtajien (jotka aina jossain vaiheessa joutuivat sekä 
oikeudelliseen vastuuseen että korvaamaan Björn-Gunnarin 
puliveivaamiset homoyhdistysten kassasta – kuten myös ”The 
Helsingin Gay-Nalleteatterin”) kanssa joko yksin vastuullisek-
si tilintarkastajaksi tai peräti taloudenhoitajaksi. 

Heti kesän bi-henkisten piilohomokesäleskit/kesäläskit-bi-
leiden jälkeen Björn-Gunnar oli kadonnut mystisesti. Hänen 
viimeinen facebook-päivitys oli kolmen kuukauden takaa 
eräästä Thaimaassa tunnetusta pikkupoikaparatiisista, jossa 
hän hymyili selvästikin alaikäisen ja puolialastoman pojan 
kanssa hotellin sängyllä. Poika oli ollut, ymmärrettävistä syis-
tä, tukku rahaa kädessään, joka vastasi todennäköisesti pojan 
perheen koko vuoden tuloja, yhtä onnellista hymyä päästä 
perseeseen.  

Heti kun varmuus Björn-Gunnarin mahdollisesta pidem-
piaikaisesta ja poliisin tutkimusten mukaan mahdollisesti lo-
pullisesta poissaolosta oli varmistunut, ne homoyhdistykset 
- kuten myös ”The Helsingin Gay-Nalleteatteri”, joissa hän 
oli ollut joko tilintarkastaja tai taloudenhoitaja, suorittivat 
ulkopuolisilla alan ammattilaisilla Björn-Gunnarin katoamis-
ta tutkivan poliisin pyynnöstä erikoistilintarkastuksen, tode-
takseen vain sen mitä olivat pelänneetkin. Björn-Gunnarin 
jäljiltä tileillä ei ollut jäljellä kulutettavaksi sentin senttiä, 
vaikka hän oli niin antanut homoyhdistysten johtomiesten 
erheellisesti ymmärtää. 

Tileiltä kadonneita summia ei tarkasti saatu koskaan sel-
ville, mutta varovaistenkin arvioiden mukaan summat liik-
kuivat jossain puolen miljoonan ja kahdeksansadantuhannen 
euron välimaastossa – siis hyvin huomattavia rahamääriä ja 
selittivät osin sen, miksi valtionhallinnosta hulluutensa takia 
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jo vuosikymmeniä aikaisemmin poispotkittu RKP:n man-
daatilla istunut turha hallinnon tarkastaja oli voinut viettää 
niinkin pitkään hulppeaa yöelämää Helsingin bi-henkisten 
kesäleskien/kesäläskien alamaailmassa rahojaan syytäen ko-
meille narkkarihomohuorille, joista suurin osa oli Teemulle 
poliisin kuulusteluissa tuttuja, olihan hän ne itse joka vuonna 
poiminut keväisiltä iskureissuiltaan Esplanadin puistossa, asia, 
mistä nousi suuri julkinen skandaali ja haloo sen jälkeen, kun 
iltapäivälehdet saivat asiasta vihiä ja julkaisivat kissankorkui-
sin kirjaimin paperilehtiensä etusivuilla ja kioskien seinillä 
lööpeissä sekä nettiversioissaan:

”Suuri poliisioperaatio Helsingissä: vuosia jatkunut irstas 
narkkarihomopedofiilirengas paljastettu – toimintaa johti 
kiltiksi luonnehdittu suuren varaosafirman osastopäällikkönä 
toiminut kahden lapsen esikaupunki-isä omakotialueella naa-
purien tietämättä aina silloin kun perhe lomaili sukulaistensa 
luona kesäisin maaseudulla!”

Järkytys oli kamala sekä rauhaa, normaaliutta ja turvalli-
suutta jumalan lisäksi eniten maailmassa arvostavalle naapu-
rustolle että vuosittaiselle bi-henkisten piilohomokesäleskit/
kesäläskit-bileiden keski-iän ja keskipainon jo aikapäivää sit-
ten ohittaneille osanottajille, kun melkein heti sen jälkeen, 
kun nuoret huorapojat olivat saapuneet Teemun omakotita-
lon pihalle grillijuhliin ja riisuttu alastomiksi juhlat aloittavaa 
”nuolentakilpailua” varten, poliisit olivat saartaneet erikoisyk-
sikkönsä Karhukoplan avulla koko lähitienoon, ja kilomet-
rin säteellä Teemun omakotitalosta oli vedetty keltaista ”Ei 
saa tulla - Poliisin tutkimus kesken”-nauhaa, ja kymmenien 
poliisiautojen hätävilkuista koko seutu näytti muuttuneen 
kuin ilmastomuutoksen takia lumettoman joulun joulukuu-
senkoristeeksi – yhdeksi välkkyväksi nauhaksi virkapukuis-
ten tonttujen leikkiessä piirileikkiä Teemun talon ympärillä ja 
eriasteisten hälytysautojen äänien lisätessä dramatiikka niin, 
että vaikka oli keskiyö rauhallisessa kristillisdemokraatteja 
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etupäässä äänestävien helluntailaisten kansoittamassa lähiös-
sä, nukkumassa olleet uteliaat ja järkyttyneet ihmiset olivat 
tulleet yöpuvuissa perhekunnittain ulos asuntojensa pihoille 
pällistelemään, mistä oli oikein kysymys samaan aikaan kun 
ensimmäiset medioiden edustajat saapuivat Teemun talon 
ulkopuolelle kameroineen ja terhakkaine kesätoimittajineen 
selostamaan kesän kuuminta rikossarjaa sitten Bodom-järven 
vieläkin selvittämättömien murhien. 

Yksi onneton ”kesäleski/kesäläski” sai säikähdyksestä sy-
dänkohtauksen ja kiidätettiin ambulansilla pillit ujeltaen 
Töölön sairaalaan hoitoon mutta kuoli matkalla juuri ennen 
kuin ambulanssi oli ajanut rampilta ensiavun eteen – toinen 
löi päänsä poliisin Karhukoplan luultua häntä vaarallisen vä-
kivaltaiseksi, kun mies oli jäänyt Teemun vajan takana kiinni 
itse teosta nuoren pojan kanssa housut nilkoissa, ja oli peläs-
tyneenä äkillisistä huudoista ja käskyistä sekä poliisin valoista 
lyönyt ensimmäisenä paikalle tullutta poliisia nyrkillä päin 
naamaa, tässä tapauksessa suojakypärää. Itsepuolustukseksi, 
hän väitti myöhemmin oikeudenkäynnissä. Poliisimies oli 
nuijinut häntä lyöneen miehen maanrakoon veriseksi mös-
söksi ja sähköisellä lamauttimella viimeistellyt työnsä niin, 
että mies oli hetken näyttänyt meksikolaisjuhlien lapasesta 
lähteneeltä tomaattisodan sotkulta ennen kuin oli vaipunut 
koomaan, mistä oli herännyt vasta kuusi kuukautta tapahtu-
mien jälkeen passitettavaksi vankilaan kärsimään sillä välin oi-
keudessa poissaolevana saamaansa kahden vuoden vankeutta 
nuoreen alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, sillä 
hänen epäonnekseen hänen bulgarialainen huorapoikansa oli 
isosta kullinkoostaan huolimatta vajassa tapahtuneen sektiak-
tin aikana alle 14-vuotias pojankoltiainen, joka oli karannut 
Sofian nuorisovankilasta istumassa elinikäistä kakkua tuomi-
ona kuristamansa huumekuriin paloittelumurhasta.

”Mutta eihän hätä ole tämän näköinen!”, huudahti Tee-
mun sellitoveriksi tutkintavankeuteen hänen saama Kana-An-
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suksi selän takana pilkatttu 77-vuotias entinen kepulaismedia 
Iisalmen Sanomien filosofiaa ja runoutta harrastanut fiksu 
ja filmaattinen tiptop-kunnossa kahvakuulaharrastuksen-
sa ja hiihtäjävaimonsa jatkuvan lenkille ja hiihtämään läpi 
vuosikymmenten pakottamisen takia sutjakkaana korkeasta 
iästään huolimatta säilynyt emerituspäätoimittaja, joka oli 
muuttanut eläkepäivikseen Helsingin Kumpulaan Limingan-
tielle vanhojen kepulaispiilohomojen, kuten kuopiolaiseen 
ex-kepukansanedustajan ja hänen lausujamiehensä muodos-
tamaan mieskommuuniin erään Maaseudun Tulevaisuus-leh-
den omistaman talon kellariin ilman ikkunoita, eronnut vai-
mostaan ja vieläpä skandaalimaisesti papinpoikana, entisenä 
seurakuntanuorena ja monikymmenvuotisena kirkkovaltuus-
ton puheenjohtajana kirkosta, ja julistautunut olleensa aina 
järkkymätön ateisti, kiitos paskamaisen pappi-isänsä val-
heellisuuden, mielisairauden, jonka jumala olisi parantanut 
hänen mielestään, jos olisi ollut olemassa sekä kaiken muun 
paskamaisen mitä pappi-isän luonteeseen hänen ikäväkseen 
oli siroteltu enemmän kuin miehelle maalaisjärkeä, kykyä 
empatiaan ja häpeään oli kuunaan suotu. 

Kana-Ansua verrattiin joskus presidenttinä toimineeseen 
porkkanatukkaiseen kassialmaan, vaikka hän ei edes miehe-
nä ollut ihan niin pahannäköinen kuin presidentillinen alter 
egonsa, niin hän sen itse koki, ja se oli jo eri juttu hänen 
mielestään. Naama hänellä oli pyöreä ja ahavoitunut kuin 
kirgiisinaisella, iho ryppyinen ja veltto kuin liiasta auringo-
notosta kärähtäneellä 60-vuotiaalla keskivertoruotsalaisella, 
silmät eriväriset ja hieman karsastavat. Epämuodokas kroppa 
kuin Angela Merkelillä. Suu kuin entisellä oman puolueensa 
entisellä kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysellä vääntyneenä 
valmiiksi alaspäin ikävän marmattavaan asentoon kuin val-
miiksi syytämään sylillisen syytöksiä ja muuta ikävää päivää 
pilaamaan. Mutta hän pelasti koko muun sakin vankilasta 
Teemun ihmetykseksi ja kummastukseksi oikeudenkäynnis-
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sä. Hänessä oli jotain muuta ihmismäistä kauneuden korvaa-
vaa, mikä viehätti, jos ei ihan silmää, niin ainakin korvia ja 
aivoja. Hänen rauhallinen äänensä oli kuin samettia, joka sai 
aikaan sen ettei hänen poikkeavaa rumuuttaan huomannut 
niinä ensimmäisinä sekuntina, kun ihminen arvioi vastape-
lurinsa luotettavuutta ja vaikuttavuutta sitä taustaa vasten, 
mitä hänen oma sisäinen koneistonsa oli saanut kerätyksi 
elämänsä aikana. 

Ja vaikka hänen huolella valitut täsmäilmauksensa ja lyhy-
et typistykset ”mukatodellisuuden hölynpölyn byrokratiasta”, 
olivat latteaa kieltä ja kankeaa virastoslangia ammatikseen 
kuuntelevalle ja sitä itse tuottavalle kuin kesäisten kukkien 
raikas tuoksu lisättynä mestarillisen levollisella vaikutuksella 
mielessä, mikä tahtoi sanoa sitä, että hän jos joku osasi pu-
hua ammatikseen hyvin ellei peräti erinomaisesti huijareiden 
kultana tiedettyä kaikkien valheiden valhetta eli puhdasta 
paskaa, niin ettei hän antanut ulkopuoliselle pienintäkään 
epäilyä tämän jalon taidon omaamisesta, vaan salasi sen yhtä 
täydellisesti kuin luonnossa juuri pennut synnyttänyt emo söi 
jälkeläistensä jätökset etteivät pedot olisi haistaneet helppoa 
ja puolustuskyvytöntä iltapalaa värisemässä peloissaan lähei-
sessä pensaikossa. Tietyssä discovalossa ja kulmasta kännissä 
katsottuna hänessä oli hänet ensimmäisen kerran ja äänen 
kera kuultuna, jopa rohkeasti sanottuna, jotain kammottavan 
pelottavan jännittävää rumuutta, mitä harvoin näki tällaisina 
irtopainoksina vapaasti liikkuvan ihmisten ilmoilla. Tärkein 
ominaisuus hänessä oli kuitenkin suurelta osalta kanssaih-
misiään hämäävästi ulkoisella poissaololla loistava oivaltava 
ja partaveitsenterävä äly, se koko sakin pelastanutta häikäile-
mätöntä oveluutta ja käsittämättömän vaikuttavaa karismaa.

Emerituspäätoimittaja Kana-Ansu oli ostanut Tallinnasta 
osin kyllästyneenä kuopiolaisen ex-kansanedustajan ja hä-
nen nalkuttavan lausujamiehensä jatkuviin äänekkäisiin ja 
viinahuuruisiin draamaqueen-tappelenujakoihin, osin uut-
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ta ja mieleistä harrastustaan bi-henkisten kesäleskien/kesä-
läskien jokavuotisia pikkupoikajahtaamisten jatkoja varten 
säästöillään hulppean kolme huonetta ja keittiöstä koostuvan 
”kesämökin” Telliskivestä, kuten hän sitä itse leikillisesti sin-
ne kutsumilleen pojilleen kutsui, ja jossa hän kirjoitti kirjaa 
nobelrunoilija Thomas Tranströmeristä paljastavalla ensim-
mäisen luvun otsikolla: Tranströmer oli yksi meistä:

”Tranströmer oli yksi meistä bi-henkisistä piilohomoke-
säleski/kesäläski-tyypeistä. Siitä ei ole epäilystäkään. Antakaa 
kun kerron tarkemmin teille, mitä olen hänestä tutkimuk-
sissani saanut selville: Esimerkiksi Nobel-palkitun ruotsa-
laiskirjailija Tomas Tranströmerin vuonna 1959 kirjoittamat 
kahdeksan haikurunoa ovat samanlaista hiljaista miehenkai-
puun väläyttelyä, ja arabi, ottomaani tai idän suurille zen-
buddhalaisille 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, ähel-
lykset, ja yhteiset rientämiset loppu kohden siinä tyynessä 
lohduttomuudessa lymyilevässä piinaavassa olemisen tuskas-
sa ja ainaisessa hämäryydessä, jossa päättymätön vankila oli 
pään sisälle puristettu tuskallinen tietoisuus siitä, ettei saisi 
koskaan nauttia rakastetustaan kahden kesken intiimisti, 
vaan joutuu jakamaan hänen kauneutensa kyyläävien varti-
joiden ja muiden vieressä kiihottuneiden vankitovereittensa 
kanssa, niinä satumoisina nuoren hekuman kuumina öinä, 
kun ainutlaatuinen ja koskaan enää tapahtuva/toistuva hetki 
on pysähtynyt oman rakkaan kullin imemisen ympärille, ja 
koko oma olemassaolon tihentyminen on vain muutaman 
ruikkauksen päässä täydellisestä jumaluuden tavoittamisesta. 
Siksi Tomaskin oli juuri tyypillinen näitä kulttuurin hienon 
pintasilauksen koulimia ja himonsa kauneudesta höpöttä-
miseen ja sen muka ihmeitä tekevästä vaikutuksesta aina 
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pappapäiville asti ihastelevan, ja salaa kullia itselleen ruikut-
tavan hienostorunkkarijoukkion jäsen – meidän kielellämme 
sanottuna: kunniajäsen bi-henkisessä piilohomokesäleskit/
kesäläskit-joukkiossamme - lajinsa tyypillinen piilohomo-
ruotsalaiskulttuurin sievistelevä ja nenäänsä tavallisuudelle 
nyrpistelevä estynyt esteetti, joka kirjoitti nämä kahdeksan 
querellemystiikasta vaikutteita saanutta pahojen poikien kii-
hottavuutta sädekehämäisesti alleviivaavaa haikurunoa het-
ken mielijohteesta, ehkä itsekään tietämättä olleensa syvästi 
kiihottunut nähtyään näitä rikollisen komeita ilkimyksiä tiu-
koissa kropissaan, ja liian tiukoissa tai vähissä vaatteissaan, 
ähisemässä pakkotyön ääressä uudenvuoden tervehdyksenä 
ystävälleen, psykologi ja runoilija Åke Nordille, joka vuonna 
1959 toimi Eskilstunan lähellä olevan Hällbyn nuorisovanki-
lan johtajana, jossa Tomas tuolloin usein vieraili näitä komei-
ta rikollispoikia katselemassa, josta hän myöhemmin kirjoitti 
runoja kuten tämän itsessään muillekin kuin psykologiaa hie-
man tunteville todellisen, salaisen minänsä paljastavan hi-
mokkaan kaipausrunon: ”He potkivat palloa yhtäkkiä häm-
mennys - pallo lensi yli muurin. He meluavat usein. Haluavat 
säikäyttää ajan nopeampaan hölkkään. Virhetavuiset elämät 
- kauneus on jäljellä tatuointeina. Kun karkuri saatiin kiinni 
hänellä oli taskut täynnä kanttarelleja. Työpajojen ryske ja 
vartiotornien raskaat askeleet saivat metsän hämilleen. Portti 
liukuu auki. Laitoksen pihalla on uusi vuodenaika. Muurilla 
lamput syttyvät. Yölentäjä näkee epätodellista valoa. Yö - ohi 
ajaa rekka - hoidokkien unet vapisevat. Poika juo maitoa ja 
nukahtaa sellinsä turvaan, kivisen äidin.” Mitä muuta tämä 
osoittaa, kuin että hän oli yksi meistä – ovela ja hyvin itsensä 
muulta maailmalta fiksuihin runoihinsa piilottanut elämän 
vaikeuksien kolhima selviytyjätyyppi aikana, jolloin homous 
oli sen pohjoisessa kotimaassa, vaaleatukkaisten ja isokullis-
ten laiskojen germaanien maassa, Ruotsissa kiellettyä kaikilta 
muilta paitsi yläluokalta ja sen tahdottomilta hännystelijöil-
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tä, yhteiskunnalliselta kurittajakuristajengiltä; rehtoreilta 
ja muilta tärkeileviltä mulkuilta, jäykistelevältä armeijalta, 
nuuskivilta poliisilta, kyylääviltä papeilta sekä Tomaksen 
tapaisilta ylhäisiin korkeuksiin nostetuilta hienostuneilta 
esteetikoilta, jotka omakohtaisesti tiesivät mahdollisimman 
korkeaan hintaan omakohtaisesti koettuun neuroottisuuteen 
asti, ettei kaunista kukkaa saada kasvatettua herrasväellekään 
ilman paskaa.” 

”Miten helvetissä Kana-Ansu tämän hoiti?”, mietti Teemu 
katsellessaan oikeuden jälkeen aiemmin Kansa-Ansun kiel-
tämättä syviä inhontunteita herättävän ulkonäön takia kar-
sastamaansa pelastajaansa. ”No kerron siitä sitten aikanaan”, 
oli Kana-Ansu vinkannut hänelle salaperäisesti silmäänsä ja 
näyttänyt vielä kääntyessään salaa takanaan voitonmerkkiä. 
”Ei ole kyllä koiraa karvoihin katsomista”, Teemu mumisi 
itsekseen heiluttaessaan kättään hyvästiksi hänelle poistues-
saan oikeustalosta ja aavisteli, aivan oikein, jutun saavan vielä 
joskus jotain jatkoa, mikä ei ollut hänestä hyvä merkki, sillä 
hän tiesi itse joutuvansa maksamaan täpärästä pelastumises-
taan korkeimman mahdollisen hinnan. Mutta mitä se mahtoi 
olla? Nähdessään asianajajansa synkeän ilmeen huolimatta 
siitä, että juttu oli voitettu, hän tajusi millainen kana-ansu-
mainen maksuhelvetti se voi pahimmillaan olla, ja päätti siltä 
istumalta muuttaa heti kun mahdollista jonnekin autiotuvan 
maaseudun tuhansista tyhjistä maataloista tango- ja taantu-
musrajan taakse sisälle syvimpään kepuhelvettiin, pahantah-
toisista naapurikepulaisista huolimatta, ottaa seurakseen ja 
turvakseen muutaman hullun sekä ärhäkän pystykorvan, 
ostaa kaksi haulikkoa muka metsästämistä varten, ja alkaa 
keittää elannokseen salaa pirtua kylien toimettomien uunin-
pankoaikamiespoikien suureksi iloksi ja piristyksesi- sanalla 
sanoen: alkaa viettää koko loppuelämän kestävää bi-henkis-
tä piilohomokesäleski/kesäläski-laatuaikaa enää välittämättä 
mistään muusta.
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Se toinen ei 
kukaan

”Ei pidä yrittää liikaa vaan tyytyä itseensä ja osaansa.”
-Michel de Montaigne

”Alkukesästä oli viileää ja raikasta toisin kuin edellisenä ke-
sänä, jolloin ahdistava kuumuus oli alkanut jo toukokuun 
kymmenentenä ja kestänyt muutamaa harvaa poikkeuspäi-
vää lukuun ottamatta lähes kolme kuukautta yhteen soittoon 
niin, että sekä Pohjolan viileisiin ja kylmiin kesiin luodut ja 
tottuneet ihmiset, luonto ja eläimet olivat nääntymäisillään”, 
muisteli mielestään hyvin tavallisesti mennyttä kesää talven 
ensilumien aikaan joulun aikoihin parhaalle ystävättärelleen 
nyökyttelevälle Tiinalle, juuri kuin sattumalta pitkäaikaisesta 
tyttöystävästään eronnut Niina aikomuksenaan siitä lähtien 
joko valita seuransa paremmin, tai pysyä lopun elämäänsä 
mieluummin ilman sitä, jos parempaa ei ollut tarjolla, eikä 
hän uskonut niin enää käyvän kaiken kokemansa ja näke-
mänsä jälkeen.

”Niin tai näin, minulla on sinulle paljon kerrottavaa”, oli 
Tiina vastannut hänelle omituisen kiihkeään tapaan, josta 
Niina arvasi illan venyvän pitkäksi eikä olisi ainakaan mitä 
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kerrottaviin tarinoihin Tiinan osalta tulisi, pitkäveteistä ja ilo-
tonta kuunneltavaa pyhän riidan ja metsäpalon kunniaksi jär-
jestetyllä jokavuotisella jouluostostapaamisella Stockmannilla, 
tavanneetkin vanhojen aikojen muistoksi kaupan kuuluisan 
kellon alla täsmällisesti iltapäivällä kello kolmetoista, minkä 
jälkeen he olivat menneet hissillä seitsemänteen kerroksen 
juomaan kakkukahvit shampanjaa kyytipoikana lipittäen 
pullokaupalla, niin että molemmilla oli kieli ja mieli herkäs-
sä itkeä ja nauraa yhteen soittoon viime aikojen harharetket 
toisilleen kuin saadakseen itselleen synninpäästön siitä, mitä 
kaikkea hullua päätön mieli saattoikaan keksiä ja unohtaak-
seen kaiken sen mitä ne olivat tehneet yhdessä, silloin kun 
niitä oli ollut kaksi.

Niina katseli Tiinaa ja säikähti. Naisen ilmeessä oli jotain 
väkinäistä ja pingottunutta ja hänen suupielensä nykivät pa-
haenteisesti alaspäin kun hän piti tauko puhumisesta. Niina 
oli huolestuneena kysynyt, mikä häntä vaivasi, mutta Tiina 
oli sanonut vain nukkuneensa huonosti ja niskojen olevan ki-
peinä. Niina ei ollut uskonut selitystä varsinkin kun huomasi 
Tiinan ilmeestä, että hänellä ei ollut hyvä olla. Jokin oli tässä 
naisessa nyt pahasti vialla. 

Tiina näytti vanhentuneen vuodessa parikymmentä vuotta 
lisää. Hänen ihonsa roikkui harmaana ja vetisten silmien alla 
oli silmäpussit. Mutta nyt oli heille tärkeä yhteisen vuosit-
taisen synninpäästön aika, vaikka molempien kohdalla tämä 
tapaaminen olikin hieman erilainen kuin kaikki aikaisemmat 
kymmenen muuta joulua, jotka he olivat yhteisten muistojen 
kunniaksi tällä samalla tavalla yhdessä viettäneet aina yhtä 
rattoisissa ja kosteissa unohduksen merkeissä. Niina pelkäsi, 
että tapaamisen jälkeen hän tuntisi omantunnonpistoksen 
rinnassaan, koska kokisi todennäköisesti tämän kärsimyksen 
sietämättömäksi.

Tiina ja Niina olivat olleet nuoruudessaan parhaita ystä-
vättäriä, takana se klassinen maalaistyttöjen usein kokema 
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”klik”-rakkaustarina, muuttaneet samoihin aikoihin Helsin-
kiin vähän yli kaksikymppisinä opiskelemaan ”pää täynnä 
kauniita asioita ja hienoja unelmia ja päästä elämään arvo-
kasta itsenäistä elämää muista välittämättä niin, että siitä sääs-
tyi rahaa hieman vanhuudenkin varalle rellestää sitten kun 
sen aika olisi edessä (jos olisi, oli Tiina leukaillut ivallisesti 
muistuttaen, sillä siihen aikaan he joivat ja polttivat hashista 
mielin määrin kalliolaisissa anarkistisissa mummonpotkijoi-
den ja yhteiskuntavastustajien lesbokämpissä)”, kuten Niina 
oli sen tiivistänyt. He olivat tavanneet Leenan esitteleminä 
oikeustieteellisen tiedekunnan ainejärjestö Pykälän naisten-
jaoston kokouksessa, ja sen jälkeen jatkoilla kosteissa lesbo-
kotibileissä, ja rakastuneet myöhemmin kunnolla yhdessä 
tukholmalaishotellissa vietetyn kesän jälkeen DTM:n disco-
lattialla päätä pahkaa toisiinsa, vannoen siitä lähtien toisilleen 
olevansa erottamattomia kuolemaansa saakka, mutta eronneet 
jo katkerien riitojen väsyttäminä lyhyen ajan kuluttua ovet 
paukkuen erään väärinkäsityksiä täynnä olleen ja selvittämät-
tömäksi jääneen mustasukkaisuusdraaman jälkeen molem-
mat sisältä sirpaleina rikkinäisten tunteidensa keskellä kuin 
kranaatinsirpaleita sydämiinsä saaneina. Niina oli nimittänyt 
(siitä ei saanut enää koskaan puhua tällä nimellä; se oli sovit-
tu ensimmäiseksi yhteiseksi säännöksi ja edellytykseksi ennen 
näiden vuosittaisten tapaamisten periaatteen hyväksymistä) 
”Se toinen”-mysteeriksi jälkeen mottonaan koston suloiset 
sanat kun sen aika koitti, johon Niina uskoi vankasti: kylmä 
sydän ei armoa tarvitse. 

 Nelikymppinen Niina oli eronnut hyvästä suhteesta pit-
kien ja järkevien keskustelun jälkeen sovinnolla, asia mikä 
oli harvinaista vielä tänäkin päivänä romanttisen rakkauden 
jälkeen. Niinaa hieman vanhemman Tiinan asiat olivat taas 
kerran mullin mallin saman kaavan mukaan kuin aina aikai-
semminkin, ihan kuin hän ei osaisi toimia millään muulla 
tavalla kuin sekoittamalla oman ja muiden elämän, riitele-
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mällä, syyllistämällä ja kiusaamalla mielivaltaisesti henkistä 
terroria hyväksikäyttäen eteensä vahingossa sattuneita viat-
tomia uhrejaan. 

Hän ei nimittäin osannut päättää olisiko ollut yksin ja 
seurustellut, vaan tasapainotteli yhden yön suhteiden ja yksi-
näisyyden välimaastossa, osaamatta päättää, mitä oikein suh-
teiltaan halusi vai halusiko mitään – hänen oli vaikea erota 
ja päättää suhteitaan; hän ei oikeastaan koskaan eronnut ja 
päättänyt suhteitaan, mikä teki niistä vielä ikävämpiä ja hallit-
semattomampia painajaisunia suhteiden molemmille puolille 
vuosikausiksi eteenpäin, hän vain häippäsi paikalta samalla 
tavalla kuin rotat jättivät uppoavan laivan, mutta hyvitteli sit-
ten huonoa omaatuntoa potien jälkeenpäin ex-partnereitaan 
tempuistaan (yksi ei kestänyt vaan teki itsemurhan hukuttau-
tumalla kylpyammeeseensa) ymmärtämättä, tai oikeammin 
lapsellisesti haluamatta ymmärtää suhteen olleen auttamatta 
jo aikaa sitten ohi, siitähän tämä väkinäinen strindbergiläinen 
suhdeteatteri Niinankin kanssa kerran vuodessa oli todisteena 
tai päättämättömyys uuden orastavan suhteen kanssa siitä, 
olisiko hänen kanssaan vai ei, niin hän ainakin oli kertonut 
Tiinalle sähköposti- ja tekstiviesteissään pitkin vuotta saamis-
taan viesteistä ”neiti X:ltä”, kuten hän potentiaalista elämänsä 
rakkautta nimitti.

He eivät tavanneet Niinan kanssa yhteisestä sopimuksesta, 
koska eivät todellisuudessa sietäneet ja kestäneet toisiaan, ja 
heidän yhteensä aivan liian monia sietämättömän ikäviä yh-
teisiä muistojaan ja pettymyksiään, sekä pettämistä jonkun 
työkaverin tai parhaan ystävän kanssa aina kun jonkun silmä 
vältti, oli kiima ja mahdollisuus jäädä kiinni oli lähes olema-
ton. Siksi he olivat valinneet Tiina aloitteesta tämän yhden 
päivän ”väärän kuninkaan kertomuspäiväksi”- tarinat saivat 
villisti poukkoilla suuntaan jos toiseenkin, jolloin totuudella 
eikä hyvällä maulla ollut heidän humalaisissa riekkumisissaan 
mitään muuta sijaa kuin unohdus tai roskis. 
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Tarinat saivat olla liioiteltuja ja uskomattomia, kunhan 
niissä oli edes hitunen totuutta ja ne olivat tapahtuneet joko 
kertojalle tai jollekin hänen ystävättärelleen, joka oli niistä 
kertojalle kertonut tai juorunnut. Omiaan sai panna niin 
paljon kuin sielu ja nousuhumala sen sallivat. Tärkeintä oli 
riekkuminen, naurut ja ”voi hyvänen aika”-puhdistavat päi-
vittelyt siitä, että se kamaluus, josta he ilkeästi juoruilivat 
pannen kaikkea lisäpahaa ominaan, tapahtui jollekin muulle 
kuin heille, vaikka niin ei asianlaita tietenkään ollut; säännöt 
olivat sääntöjä juuri siksi, että niitä rikottiin. Todellisuudessa 
he kertoivat sellaisista omista tapahtumistaan hieman kiertäen 
ja kaartaen ja aina yhtä ehdottomasti nimettömästä tyyliin 
”tapahtui eräälle ystävättärelleni, nimellä ei ole väliä”, joita 
häpesivät ja joista he eivät voineet selvin päin päivänvalossa 
puhua kenellekään muulle. 

Viimeisen kuukauden Tiina oli kertonut tapailleensa eräs-
tä polkupyöräliikkeen energistä lesbokorjaajaa, lähes miehen 
näköistä, kokoista ja oloista aerobiccaaja ja amatöörijuoksijaa, 
josta oli kolmen kaljan jälkeen lesbokapakan hämärässä vaikea 
sanoa, oliko hän Bruce Willis vai presidentti Tarja Halosen 
kadonnut pikkuveli. Tämän Örkki-körilään, joksi hän omaa 
murustaan hunajaisella äänellään mielellään kutsui, kanssa 
Tiina oli hurahtanut harrastamaan kaikkea superterveellistä 
kuntoa kohottavaa ja terveyttä vaalivaa kuten raakaravintoa, 
joogaa ja pilatesta eräässä keskustan vain naisille tarkoitetussa 
hulppeassa kuntosalissa ja sen viiden tähden salaatti ja smoo-
thie-baarissa viitenä iltana viikossa aina töiden jälkeen. 

Riidat, yksinäisyys, toisen läheisyyden kaipuu ja älyllinen 
sekä toiminnallinen sielunsisaruus pahaa heteromaailmaa ja 
vielä silloin homojen dominoimaa LGBTQ-maailmaa vastaan 
ajoivat heitä enemmän yhteen kuin romanttinen rakkaus niin, 
että jo muutaman vuoden jälkeen he olivat tulleet katuma-
päälle ja päättäneet yrittää yhdessä hinnalla millä tahansa vielä 
kerran olla yhdessä, mutta olivat huomanneet ”kasvaneensa 
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erilleen yhteisestä unelmastaan (ja ennen kaikkea toistensa 
ärsyttävistä paheista ja pikkutavoista harjata hampaitaan, kui-
vata pikkuhousujaan liesituulettimessa, tai jättää ärsyttävästi 
kesäkuumalla jääkaapin, mikä oli täynnä herkästi pilaantuvia 
maitotuotteita ovi raolleen jne...kuten Niina oli leukaillut 
jälkeenpäin)”, Tiina oli asian tiivistänyt, ja sen jälkeen hymy 
huulilla eronneet, uskotellen itselleen ja toisilleen ”parhaina 
ystävättärinä”, jotka uskoivat toisilleen kaikkein vaikeimmat 
ja ikävimmätkin salaisuutensakin siitä lähin kerran vuodessa 
– vain kerran vuodessa heistä sukeutui, yhteistyökykyisistä 
ja yhteiseen hyvään uskovista ja sen poliittista ilosanomaa 
omassa arjessa aktiivisina vasemmistolaisina ay-aktivisteina 
levittävistä yleistä luottamusta ja esimerkillistä toimintaa 
luokkansa eteen harjoittaneista sinnikkäistä militanttilesboista 
pahansisuisia juoruakkoja, joiden ilkeitä ja typeriä panetteluja 
ei voinut kuunnella edes paatunein rikollisen sydän kuristus-
huoneen elinkautisvanki-osastolta ilman halua mottasta heitä 
päin pläsiä - yhteisten jouluostosten lomassa Stockmannin ta-
varatalon seitsemännessä kerroksessa sijaitsevassa ravintolassa 
aina samassa pöydässä, aina pilkuntarkasti samaa juomaa ja 
ruokaa nauttien; kaksi isoa lattea, isot palat suklaakakkua ker-
mavaahtoa pursutettuna päällä, ja päälle monta pulloa, kaksi 
kolme, neljäkin oli tavallista ja siihen vielä lukuisat snapsit 
päälle sekä talon parasta ja kalleinta shampanjaa, sillä sen 
he totisesti olivat mielestään ansainneet ryhtyessään yhdessä 
muistelemaan ja purkamaan toisilleen millaisia töppäilyjä ”ne 
toiset kamalat, moraalittomat, lähes rikolliset ja ruokottomat 
akat” olivat vuosien aikana tehneet ja joutuneet kokemaan – 
nollaamaan näin omat ylisuuret kuvitelmat tärkeydestään ja 
erinomaisuudestaan mitä tuli kysymykseen siitä, olivatko he 
hyvien vai pahojen puolella loppupeleissä.

Ja koska he olivat onnistuneet juuri näiden, joskus paho-
jenkin, töppäysten jälkeen, ja erityisesti oman keskinäisen 
vihoittelu- ja riitahistoriansa merkityksellisen ja merkitykset-



102

tömän kärsimyksen kyllästäminä, niitä yhdessä pohtiessaan, 
luomaan omista elämistään täysin omaehtoisen elämän vailla 
pienintäkään tarvetta miellyttää muita, he olivat keskenään 
seurustellessaan muista naispareista poiketen tajunneet ajatel-
leensa kaikesta aiemmin liian kaavamaisesti - luullen onnel-
lisuuden olevan elämän ainoa mittari- kuin muutkin kohta-
lonsisarensa, jotka painiskelivat samojen ongelmien kimpussa 
ja yrittivät sinnitellä sietämättömien paskiaisten seassa itseään 
surkutellen ja itselleen valehdellen lopulta murtuen liian ras-
kaan taakan painosta. 

Kun he olivat toisen kerran yrittäneet epätoivoisesti, mut-
ta tuloksetta olla ja elää yhdessä onnellista elämää, eikä siitä 
tullut mitään siitä yksinkertaisesta syystä, etteivät he olleet on-
nellisia eivät samasta puusta samalla tavalla, muuta kuin ilkey-
den harrastuksissaan, veistettyjä, ei heillä ollut mitään muuta 
mahdollisuutta kun yrittää naamioida oma pahuutensa, mikä 
oli kaiken, myös heidän vikaan menneen suhteensa alkujuuri, 
ja lähes käsittämättömän suuri kyvyttömyytensä ymmärtää 
erilaisia ihmisiä (miehiähän he lähtökohtaisesti inhosivat ja 
homomiehiä halveksivat erityisesti heidän akkamaisuutensa 
ja lässyttävän pintapuolisuuden takia), olla myötätuntoisia ja 
toivoa elämän rattaissa murjotuksi tulleille armoa ja toivoa 
paremmasta. Heitä lähemmin tuntenut (vaikka heitä ei tun-
nettu tai kummallakaan ei ollut oikeita läheisiä ystävättäriä, 
oli vain siellä ja siellä juhlissa ja kerhoissa tavattuja ystävättäriä 
ja satoja hyvin näyteltyjä selviytymisrooleja, mitkä liittyivät 
asemaan, paikkaan ja usein jonkun ulkopuolisen antamiin 
ehtoihin, joiden piti täyttyä ennen kuin he edes pystyivät 
saapumaan paikalle ja esittämään milloin mitäkin vapaa-ajan 
roolejaan) olisi kuvannut heitä pahemman laadun riidankyl-
väjiksi ja riivinraudoiksi. 

He eivät koskaan edes hymyilleet saati että olisivat näyttä-
neet onnellisilta ulkopuolisten läsnä ollessa, se kuului kaiketi 
heidän luonteeseensa ja opittuun kovistyyliin – ja heidän ol-
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leen onnettomia ja riitaisia perusluonteiltaan, aina näkemässä 
toisissaan ja muissa, ei itsessään pahaa, korjattavaa ja asioita, 
joiden pitäisi muuttua, jotta heidän suhteensa olisi voinut 
toimia, jotta he ylipäätään olisivat voineet olla muuta kuin 
olivat: rasittavia itselleen ja ympäristölleen. Pakettiin kuului 
tietenkin kidutusleikit ja ylenmääräinen viinalla lotraaminen, 
jopa niin että molemmat joutuivat hakemaan apua AA-ker-
hosta. Eräänä päivänä viikko ennen eroaan, he olivat päättä-
neet muuttaa elämiensä suunnan. Tiina oli erään riidan päät-
teeksi päättänyt toimia toisin kuin he olivat aiemmin tehneet. 
Pyydelleet itkusilmin anteeksi lausumiaan ilkeyksiä toisistaan, 
sen jälkeen yhdessä itkeä pillittäneet toisiaan säälitelleen ja 
toisilleen anteeksi antaen kunnes olivat kuin sovitukseksi 
kaikesta ikävästä mitä olivat tehneet toisilleen ennen riitaa, 
harrastaneet sovintoseksiä – jo tämä sama samanlainen ja 
kyllästyttävä rituaalinen toisto riidoissa ja niiden sovittelussa 
sai Tiinan miettimään koko homman mielekkyyden lisäksi, 
oliko siinä mitään järkeä, jos a:sta seurasi aina B, mikä johti 
suoraan kohti C:tä?

Tästä keskustelusta tässä ”pyhän riidan ja metsäpalon kun-
niaksi - mikä oli pelastanut heidän metsänsä – ja he tunsivat 
olevansa hengissä ainakin kohdatessaan toisensa”, oli alkanut 
yhä jatkuva perinne, jota he juhlistivat jokavuotisella jou-
luostostapaamisella Stockan ylimmän kerroksen ravintolas-
sa kakkukahveilla kera kunnon ja sen vuoden osalta hyvin 
ansaittujen shampanjakännien kisaamalla siitä, kummalla oli 
menneestä vuosista ja sen töppäilystä paras juttu kerrottavana; 
se onnekas joka voitti, sai maksaa laskun, joka saattoi olla 
joskus lähes tuhat euroa mutta hintana oli rajaton mahdolli-
suus vedättää ja vittuilla seuraavan vuoden aikana hävinneelle 
osapuolelle, joka sopeutui rooliinsa ja kesti sen odottaen re-
vanssin mahdollisuutta seuraavana jouluna. Uudeksi vuodeksi 
Tiina matkustaisi Tukholmaan tapaamaan Niinan ja Tiinan 
yhteistä opiskeluystävää Leenaa, jonka kanssa Niina ei ollut 
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puheväleissä jonkun sata vuotta sitten kännissä tapahtuneen 
riidan jälkeen, Tiina muisteli muttei tohtinut ottaa koskaan 
asiaa uudelleen esille. Leenan Pekka-poika, jonka kummi oli 
Tiina, oli kuollut Tukholman pelonsekaista maineitta naut-
tivan siirtolaislähiö Husbyn syksyisissä nuorisomellakoissa 
poliisin ammuttua luodin hänen päähänsä. Leena oli jäänyt 
hautajaisten jälkeen heti töistä pois eikä ollut vastannut sen 
jälkeen puhelimeen mutta antanut sähköpostitse heikkoja ja 
epätoivoisia elonmerkkejä niin, että huolissaan oleva ja huo-
noa omaatuntoa ystävänsä laiminlyönnistä potenut Tiina pel-
käsi pahinta viinaan muutenkin menevän Leenan kohdalla, ja 
oli siksi varannut lomastaan koko viikon saadakseen selville, 
millainen oli Leenan nykykohtalo ja kunto.  

Niina eikä Tiina, päinvastoin kuin Leena, joka valmis-
tui nopeasti kolmessa vuodessa ja sai ensin työpaikan skan-
dinaavisesta yritysjuridiikkaan erikoistuneesta toimistosta 
Helsingistä ja sitten siirron omasta pyynnöstään Tukholman 
konttoriin tavalliseksi yritysjuristiksi, eivät olleet aikoinaan 
kiinnostunut valitsemastaan opintosuuntauksesta edes en ver-
taa, että olisivat hankkineet Leenan houkutteluista huolimatta 
muutaman vuoden ennen opintojensa keskeyttämistä tiede-
kunnan alimman ja vähäpätöisimmän tutkinnon, hienolta 
kalskahtavan varanotaarin, jolla olisi sentään päässyt vahvista-
maan ja todistamaan hyvän maksun kera virallisia asiakirjoja, 
vaan olivat molemmat lähteneet hetkellisestä päähänpistosta 
kesätöihin erääseen pieneen tukholmalaishotelliin kerrossii-
voojiksi tienaamaan kaksi kertaa paremmin kuin Suomessa 
kesätöissä olleet muut opiskelukaverinsa ja siinä sivussa oppi-
massa käytännön ruotsin kielitaidon, mikä oli yhä yhtä har-
vinaista suomalaisissa yliopistopiireissä – niin paljon entisen 
miehittäjän kieltä ja mieltä edelleenkin varottiin ja inhottiin 
suomalaisten syvien kansankerrosten keskuudessa, vaikka siitä 
ei puhuttu julkisesti, koska julkiseen valtion tai kunnan vir-
kaan kuin virkaan - ei ollut niin mitätöntä julkista virkaa ettei-
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kö sille olisi määrätty vähintään tyydyttävää virkamiesruotsin 
osaamista – vaadittiin ainakin paperilla ruotsinkielen hyvää 
kirjallista ja suullista osaamista ruotsalaisen kansanpuolueen 
edustajien valvoessa vielä silloin asiasta aina joskus ikävästi 
huomautellen silmä kovana lain toteutumista käytännössä 
ainakin rannikkoseudun kaksikielisissä pikkukaupunkeihin 
virkamiehiä valittaessa.

Leena oli silloin jo valmis juristi ja aloittelemassa uraansa 
Helsingissä, kun Niina ja Tiina palasivat kesätöistään tuk-
holmalaishotellista Suomeen yhtä kokemusta ja yhteistä rak-
kautta, joka tosin oli alkanut pienellä liekillä jo Helsingissä, 
rikkaampana, vaikka alussa he eivät siitä kertoneet kenelle-
kään, ei edes Leenalle, tai niin ainakin Niina luuli. Vasta tänä 
iltana hän vihdoin tulisi ymmärtämään, ettei asianlaita ollut 
niin kuin Tiina oli hänelle vuosia yrittänyt uskotella. Niinan  
tietämättä oli  taustalla vaikuttanut koko ajan ”joku toinen”, 
joka oli tiennyt ja näytellyt kulissien takana suurempaa roolia 
kuin mitä hänelle olisi tässä näytelmässä sivustakatsojana Nii-
na mielestä kuulunut tai asiasta olisi pitänyt Niinalle kertoa 
heti alussa väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Niina ja Tiina jättivät hieman sen jälkeen opintonsa kes-
ken. Niina pääsi S-Marketin kassalle ja Tiina lajittelijaksi Pos-
tiin töihin. Molemmista tuli ajan hengen, 90-luvun mukai-
sesti aktiivisia ja tiedostavia vasemmistolaisia (tahtoo sanoa: 
kärkkäitä sanomaan joka asiasta oma jyrkkä mielipiteensä ta-
vanomaisista kohteliaisuussäännöistä ja terveestä harkinnasta 
välittämättä loukkaamalla ihmisiä typerällä rehellisyydellään 
”tieten tahtoen”-metodia hyväksikäyttäen paljastaakseen mie-
hisen porvarillisen fasismin lonkerot ja tavat alistaa nöyryyttä-
västi työväenluokkaa, ja erityisesti sen vapaustaistelun kärjessä 
tuulta halkovia tiedostavia, edistyksellisiä matriarkaattivaltaan 
kostoksi miehiselle vallan väärinkäytökselle tähtääviä lesbotyt-
täriään), jotka toimivat aktiivisina ay-liikkeen ruohonjuurita-
solla kymmenissä eri yhdistyksissä ja erilaisissa turhantärkeissä 
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jaostoissa yhtä turhissa ja merkityksettömissä kunniaviroissa 
vallassa oleville järjestögangstereille pöytäkirjantarkastajina ja 
ääntenlaskijoina, osallistuivat vappumarsseihin vasemmisto-
liiton riveissä, naisasialiitto unionin pienryhmätoimintaan 
ja joka kuukausi militanttien sänkipäisten amatzonilesbo-
jen ”Dykes on Bikes”-klubin rähinäbileisiin, minkä jatkoilla 
”potkittiin vallassa olevien homojohtajia esittäviä olkinukkeja 
hengiltä” ja ammuttiin jousipyssyllä pillunmuotoisia keihään-
kärkiä homoavioliittoja vastustaneen karhulalaisen kokoo-
muslaisen sisäministerin ja naistenhakkaajana sekä juoppona 
tunnetun puttepossun viinasta turvonnutta naamakuvaa päin 
paskaisten röhönaurujen ja märkien pierujen iloisessa ilotuli-
tuksessa samalla kun nuoltiin toisten hikisiä ja karvaisia pilluja 
niin paljon kun irstas mieli sieti.

Tiina ei ollut vielä silloin tullut kaapista ulos yksinkertai-
sesti siitä syystä, ettei ollut sen ajan ahtaassa ja pikkumaisessa 
Suomessa uskaltanut eikä kokenut ajan olevan omalla koh-
dallaan kypsä, vaikka oli jo alkanut vilkuilemaan tyttöjä sillä 
silmällä jääden tuijottamaan pitkiksikin ajoiksi tyttöä, joka oli 
alkanut häntä kiinnostaa yhdestä vilkaisusta, mutta yritti pei-
tellä tätä huonona pitämänsä tapaa, ettei olisi tarvinnut turhia 
kiinni jäätyään muille selitellä, olihan hän vasta 22-vuotias 
muutama vuosi sitten pienestä läntisestä maalaiskaupungista 
Helsinkiin muuttanut kiltti keskiluokkainen perhetyttö kuu-
silapsisesta tavallisesta keskiluokkaisesta suomalaiskodista, 
jossa kirosanakin lausuttiin huolellisesti artikuloiden kerran 
pari vuodessa ja raamatun iättömiin viisauksiin vedottiin tuon 
tuosta vanhan kansan tapaan menneitä polvia ja heidän ta-
pakristillistä moraaliaan kunnioittaen. 

Muutaman vuoden Tiinaa ja Niinaa vanhempi, ja aina 
haku päällä oleva, Leena oli löytänyt samassa tukholmalaisho-
tellissa missä Niina ja Tiina olivat olleet kesätöissä eräänä vii-
konloppuna käydessään tyttöjä Helsingistä moikkaamasta 
eräissä henkilökunnalle järjestetyistä bileistä keittiöapulaisena 
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työskennelleen ja samaan aikaan Ruotsiin pakolaisstatuksella 
jonkun kansainvälisen kriisin takia maahan kansainvälisen 
Punaisen Ristin avulla päässeen komean ja sulavakäytöksi-
sen vietnamilaisen herra Ngyen, johon oli rakastunut ro-
manttisesti pikkutytön haaveelliseen tapaan päätä pahkaa, ja 
muuttanut yhdessä herra Ngyen kanssa muutaman kiihkeän 
kuukauden seurustelun jälkeen Tukholman kaupungin heille 
Husbystä osoittamaan ruhtinaallisen 52 neliötä käsittäneeseen 
kahden huoneen, keittiön ja parvekkeen sisältäneeseen vuok-
ra-asuntoon, mutta oli eronnut jo muutaman kuukauden 
päästä herra Ngyestä, joka oli muuttanut olojen parannettua 
”siedettäviksi vaikkei vielä kapitalistimaihin verrattavaksi va-
pauden onnelaksi- saati sitten turvalliseksi yksilön kannalta”, 
kuten hän itse lähtöään oli Leenan sanojen mukaan hänelle 
perustellut, takaisin kotimaahansa Vietnamiin pankkiiriksi 
vastaperustettuun vietnamilaisten maalaisten osuuspankkiin, 
niin että Leenalle oli jäänyt yksin sekä asunto että pojan huol-
tajuus. 

Leenan Pekka-poika oli viehättävällä tavalla kauniin vaa-
lean pohjoismaalaisen äidin ja komean sekä miehekkyydes-
tään huolimatta siron ja naisellisen viehättävän aasialaisen isän 
yhteinen napakymppi, mitä ulkonäköön ja elämässä muihin 
selviytymistä helpottaviin asioihin, kuten älykkyyteen, sosiaa-
lisuuteen sekä miellyttävyyteen teeskentelijöiden ja ulkokoh-
taisuuden epävirallista maailmanmestaruutta 1930-luvulta 
lähtien muutamaa harvaa poikkeuksetta ”solsidanmaisesti” 
pitävässä Ruotsissa tuli. Leena oli tärkein ja paras Tiinan ys-
tävä ennen kuin hän tapasi vuotta myöhemmin yhtä kurssia 
alemmalla opiskelleen Niinan. 

Leenalle Tiina kertoi myös ensimmäisenä suurimman 
salaisuutensa: tuntevansa vetoa tyttöihin – ja myöhemmin 
Niinasta - nojaten Leenan olkapäähän kuvainnollisesti aina 
kun tunsi liikkuvansa heikoilla jäillä kalliissa puheluissaan 
Helsingistä Tukholmaan myöhemmin pitkinä vuodatuksina 
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itkiessään tuskaansa ensimmäisten ihastusten aiheuttamien 
pettymysten jälkeisinä järkytyksen hetkinä, joista ei olisi sel-
vinnyt ilman tasapainoisen ja sydämellisen Leenan rauhoitte-
luja ja uskottavia vakuutteluja asioiden luonnollisesta järjes-
tymisestä pienen ajan kuluttua, kunhan jaksoi vain odottaa ja 
antaa ajatusten selkeytyä sekavassa mielessään.

Mutta joku tässä huolellisesti vuosien aikana sanasta sanan 
näin toistetussa tarinassa ei Niinan mielestä voinut pitänyt 
paikkaansa, hän oli alkanut vuosien saatossa epäillä koko ta-
rinan puhdasta ja pyyteetöntä alkujuurta keksityksi puolus-
tukseksi ja pimennykseksi sen verhon edestä, minkä takana 
alaston totuus piilotteli hänen silmiensä ulottumattomissa 
pitäen pilkkaa hänen sinisilmäisyydestään. Tai siinä oli hä-
nen ymmärryksensä mentäviä aukkoja niin paljon, että hän 
oli alkanut nähdä sielunsa silmin tarinan epäloogisuuksien ja 
selvien paikkaansa pitämättömyyksien takia Tiinan uskotta-
vuuden veneen vuotavan ulapalla kuin seula ja olevan kuin 
merihädässä uppoamassa seuraavan keksityn jutun myötä mu-
kana isompaan elämänvalheen merenpohjaan.

Niina oli alkanut epäillä ”siksi toiseksi” omaksikin häm-
mennykseen jostain sielunsa syviltä syövereistä kummun-
neesta varoitussignaalista Leenaa, niin kummalliselta kuin 
se hänestä päivävalossa selviä faktoja punnitessa hänestä tun-
tuikin, ilman muuta järjenvastaiselta ja mitä todennäköisesti 
yhtä epäuskottavalta, hän yritti itseään rahoitellen toistella 
itselleen aina kun epäily alkoi kalvaa hänen mieltään. Mutta 
silti jokin hänen sisällään pisti aina herätyskellot soimaan, kun 
puhe kääntyi Leenaan, kuten heillä oli aina tapana näiden ta-
paamistensa aluksi kerrata mitä heidän yhteiselle tuttavalleen 
ja heidät aikoinaan yhteen saattaneelle Leenalle oli tapahtunut 
viimeisen vuoden aikana ja kuului. 

Tiina tuntui pitävän edelleenkin tiivistä yhteydenpitoa 
Leenan kanssa ja oli perillä hänen pienimmistäkin asioistaan. 
Se mikä Niinaa eniten hämmästytti, ei ollut se, etteivät tarinat 
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muuttuneet koskaan vaan se, ettei Leenasta koskaan saanut 
puhua, tai edes vihjaista leikillisesti mitään hyvää kuvaa hä-
nestä rikkovaa sopimatonta tai pahaa, kuten kaikista muista 
heidän grillaamistaan ja epäihmisiksi julistamistaan ihmis-
kohtaloista – mitä Leena ei tietenkään ollut: päinvastoin, 
hän oli eräänlainen jumalatar tai melkein jopa pyhimyksen 
tapainen yliolento, jonka mainitseminen merkitsi Tiinalle 
samaa kuin luottamus, ilo ja ystävyys - joiden päälle he ju-
tuissaan langettivat noita-akkamaisesti pahaenteiset epäilynsä 
ja kirouksena, jääden sen jälkeen odottamaan kärsivällisesti 
seuraavaan jouluun asti tapahtuiko se, mistä he olivat pitäneet 
keskenään vahingoniloisesti vettä pahuuden myllyyn lisäten 
kovaa melua, ennustaen sen piakkoin siitä ja siitä seuraavaksi 
onnettomaksi tapahtumaksi asiasta vielä tuolloin täysin tietä-
mättömien ja pahaa aavistamattomien uhriensa elämissä, jos 
mahdollista, tapahtuvaksi.

Usein niin kävikin, sillä pahalla oli tapana kuulla itseään 
tarkoin korvin ja muiden pahoja sanoja, ja toteutua siksi kuin 
piruuttaan, ilmaantua ukkosena äkillisesti kuin tyyneltä tai-
vaalta iskien salakavalasti kaikkein epäonnisimmilla tavalla 
suistaen kirotut kohtalot alas ojasta allikkoon – ihan kuin 
heillä ja heidän jutuillaan olisi ollut taianomainen valta muut-
tua pahoista sanoista vielä pahimmiksi teoiksi, kunhan ma-
nauksina toimiviin juoruihin vain tarpeeksi lisäsi viinanhöy-
ryissä ylikierroksia sen verran sopivasti, että niiden vetovoima 
pahaan muuttui itseensä kaiken ikävän imeväksi magneetiksi, 
ja kännipäisten katkerien akkojen ilkeyksiksi tarkoitetuista 
höpinöistä tuli itseään kehämäisesti toteuttavia pahanpäivän 
ennustuksia, jotka olivat joskus kirjaimellisesti tappavia.

Ja kun he olivat vihdoin päässeet satunnaisten tuttujen 
tervehtimisten ja pakollisen parfyymiosastolla ilmaisten uu-
tuuksien suihkuttelun ja pitkien asiantuntevien nuuskuttelu-
jen jälkeen vakiopaikoilleen ylimmän kerroksen ravintolaan 
kakkukahveille shampanjalasit valmiina lähtölaukaukseen 
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”hyvästi selvä päivä ja nuorta rusoposkista melkein käyttämä-
töntä pillua näkyvissä tyyrpuurissa kapteeni Emävittu- vittu 
ihan kuin nunnien, jota käytettään vain pissaamiseen – nyt 
sitä saa nuolla taas kuin K-kaupan kesäharjoittelijan melkein 
karvatonta pillua mennä vuosina Ilomantsin praasniekoilla 
kun koko seurakunta oli niin päissään ylikäyneestä kotikal-
jasta, ettei erottanut kissaa koirasta tai kanaa munasta”-ty-
perän tokaisun, joka oli heidän ryyppäjäistensä perinteinen 
lähtölaukaus, ei aina samanlainen vaan aina yhtä absurdi ja 
huonoa makua, tahdottomuutta ja sairaalloisen perverssiä 
mieltä osoittava typeryyksien, emätyperyyksien ja sen jälkeen 
muistamattomien typeryyksien alkamisen fanfaarin ”lupa olla 
rasittava, aivoton ja irstas kana pillu ja pillujutut vain mielessä, 
siivittämänä Niina kysyi Tiinalta:

”Niin tai näin, mitä tärkeää asiaa sinulla oikein oli minulle 
tänään kerrottavana?”

”Odota vähän. Kilistellään ensin pakolliset tervehdykset 
sinulle, minulle ja Leenalle”, oli Tiina vastannut.

Ja niin päästiin pikkuhiljaa itse pääasiaan muutaman ki-
listelyn ja uuden shampanjapullon avaamisen myötä. Sekin 
katosi alta aikayksikön janoisiin kitoihin. Shampanja oli 
tehnyt tehtävänsä eikä mennyt aikaakaan, kun molemmat 
jo kaakattivat kovaäänisesti typerinä kanoina häiriten koko 
ravintolaa sen päästä päähän yhtä kovaäänisesti kuin bussi-
lastillinen kauppakoulun tekoblondeja matkalla vapaapäi-
vänään uimarannalle rikkaiden miesten jahtiin tyyliin Jack 
Lemmonin, Tony Curtisin ja Marilyn Monroen tähdittämä 
maailman ehkä hauskin elokuvakomedia ”Piukat paikat”, 
mikä oli Niinan yksi harvoista lempielokuvista, jos mukaan 
ei lasketa saksalaisia hardcore-lesbomurhaelokuvia, Texasin 
moottorisahamurhat-klassikkoa sekä mielisairausjännityksen 
mestariteosta, Alfred Hitckockin karmaisevaa Psykoa. 

Niinaa jännitti hieman Tiinan rapistunut ja sairaudesta 
kielivä synkän kärsivä ulkonäkö, josta hän oli arvaillut Tiinan 
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voivan huonosti ja olevan joko parantumattomasti jonkun 
vakavan ja kuolemaan johtavan taudin kantaja, tai muuten 
vain masentunut ja siksi jättänyt itsensä hoidon hunningolle. 
Lähinnä rekvisiittana ja tekosyynä olleet kakut ja kahvit brit-
tihovin kultaisen säännön ”Emme me yhteiskunnalliset loi-
set ja jouteliaat tyhjäntoimittajat timanttikäädyissämme toki 
ole mitään addiktoituneita rappioalkoholisteja vaikka kansa 
niin luulee punakoista naamoistamme, kun emme juo ensim-
mäistä gintonikkiamme vasta kun päivällä tasan kello 12.00 
(mutta kun sen juomme, otamme sen tupalana isoon lasiin 
ilman jäitä, sillä vesi on meilläkin vain pesua varten)”-tyyliin 
oli huitaistu hanuriin kiireellä itse pääasian eli hienostuneen 
ryyppäämisen tieltä. Tiina aloitti kertomuksensa pitkän kaa-
van mukaan:

”Muistat varmasti vieläkin hyvin sen päivän kun tapasim-
me, kun Leena oli meidät esitellyt toisille?”

Hänellä ei näyttänyt Niina harmiksi olevan kiirettä päästä 
itse asiaan, mutta Niina oli jo jyvällä, mistä oli kysymys. Hän 
oli sittenkin osunut oikeaan kahdessa asiassa. Tiinalla oli ol-
lut koko ajan heidänkin seurustellessa joku muu, mitä hän 
oli koko ajan  aavistellutkin, ja että se toinen oli seurannut 
Tiinaa näihin päiviin saakka, suuri salaisuus, kuka oli ”Se toi-
nen...”, ja hän halusi keventää sydäntään ilmeisesti siksi, että 
oli saanut kuulla huonojen elintapojensa takia elinpäiviensä 
olevan viimeinkin luetut ja lopullinen tuomio lääkäriltä vih-
doin tullut ehkä vain muutamia päiviä tai tunteja sitten, niin 
Niina arveli. Ehkä Tiinalla jäljellä oli enää vain kuukausia 
tai viikkoja, pahimmassa tapauksessa päiviä tai vain tunte-
ja, ja siksi Tiina halusi herkutella loppumetreillä kuin hal-
pa ja parhaat päivänsä niin äänellisesti kuin ulkonäöllisesti 
aika päivää sitten nähnyt oopperadiiva Kokkolan oopperasta, 
viivyttämällä oopperoiden pitkien kuolonkohtausten tapaan 
omaa lopullista poistumistaan näyttämön säihkyvistä valoista 
viimeiseen saakka?
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Mutta Tiina oli vahingokseen arvioinut ajan ja paikan vää-
rin. Hän oli kuluttanut kaikki jäljellä olevat vähäiset voimansa 
yrittäessään viime töikseen melkein fysiikan lakeja uhraten 
teeskennellä Niinalle kaiken olevan hyvin, ja hänen edel-
leenkin se sama tekopirteä vanha sama kunnon rääväsuinen 
lesbobitchiä, jota niin ladyliket kuin neitihomot olivat pelän-
neet ja karttaneet kuin ruttoa kun hän sille päälle sattui, kuin 
menneinä oman persoonansa kukoistuksen vuosikymmeninä. 
Aika tiimalasissa oli jo kulunut loppuun. Ja kun Tiina lopul-
ta yritti avata suutaan jatkaakseen kertomustaan, hän pääs-
ti suustaan vain pientä kuolinkorinaa muistuttavaa pihinää 
samalla, kun hänen naamansa vääntyi hirveästä tuskasta ja 
hän valahti kuin lakana velttona tuolilleen pään jäädessä not-
kumaan hänen harteilleen kuin hernepussi sinisten märkien 
silmien jäädessä tuijottamaan tyhjänä eteensä kauhistunut 
ilme naamallaan.

Niina oli järkyttynyt ja alkanut kirkua kuin heikkopäinen. 
Vieläkin kun hän muisteli jälkeenpäin Tiinan äkkikuolemaa, 
häntä värisytti ja puistatti mutta heti perään häntä harmitti, 
ettei Tiina ollut ehtinyt kertoa koko tarinaansa omin sanoin 
hänelle, vaikka Niina oli arvannut loputkin pahaenteisesti al-
kaneesta lauseesta ”Muistat varmasti hyvin...”. Ja kun hetken 
päästä ambulanssimiehet sekä lääkäri saapuivat paikalle to-
teamaan, ettei mitään ollut enää tehtävissä, hänet pyydettiin 
Tiinan lähiystävänä hänen paniikinomaisista itkunsekaisista 
nyyhkytyksistään ja hysteerisistä vastusteluistaan huolimatta 
mukaan ambulanssiin, jossa hänelle ojennettiin Tiinan jäljelle 
jääneet tavarat: päällystakki sekä mukana ollut käsilaukku.

Ja kun kännykkä pärähti soimaan Tiinan laukussa, Niina 
otti sen käteensä ja näki näytöltä Leenan yrittävän soittaa Tii-
nalle. Puheluja oli tullut viimeisen tunnin aikana muutama, 
ehkä viisi kuusi. Niina ei halunnut laskea tarkemmin. Ne 
kaikki olivat Leenalta. Oliko heillä ollut tarkoitus kertoa yh-
dessä jokin tärkeä asia hänelle? Niina antoi puhelimen päristä 
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pitkään eikä vastannut siihen. Ennen kuin hän otti Tiinan 
puhelimen virran pois päältä, hän katsoi vielä tarkasti teks-
tiviestejä, kuusi kappaletta, keneltä ne olivat? Nekin kaikki 
Leenalta, mutta Niina ei tohtinut tarkemmin lukea kuolleen 
ystävänsä puhelimen tekstiviestejä pidemmälle, ei hänen olisi 
tarvinnutkaan kun hän jo arvasi lopulta miksei Leenaa oltu 
koskaan paneteltu heidän jouluostostapaamisissaan, eikä sen 
liiemmin heidän lyhyiden seurustelujensa aikana, tai miksi 
Tiina oli aina puhunut niin paljon Leenasta, viitannut häneen 
ja hänen tekemisiinsä, vaikka hän asui lahden toisella puolel-
la kaukana Tukholmassa. Päinvastoin, illat oli aina aloitettu 
kilistämällä Tiinalle, Niinalle ja Leenalle poissaolevana, ikään 
kuin vakuudeksi siitä, ettei pahoja ajatuksia tai aavistuksia 
Leenasta ja Tiinasta tai heidän suhteensa todellisesta laadusta 
olisi herännyt Niinan herkästi epäilevää mieltä häiritsemään, 
ettei hän olisi arvannut millaista peliä kynttilän vakkansa alle 
todella tehokkaasti ja onnistuneesti piilottaneet salarakasta-
vaiset olivat pitäneet hänen kustannuksellaan hänen selkänsä 
takana jo vuosikymmenet, niin hän oli pitkään epäillyt ja saa-
nut niille nyt pelkäämänsä vahvistuksen.

Leena lensi seuraavalla viikolla Tukholmasta Tiinan hau-
tajaisiin. Siellä hän kertoi viimein seikkaperäisesti ystävyys-
suhteestaan Tiinaan, mikä oli kestänyt läpi lähes koko heidän 
aikuiselämänsä muuttumattomana siitä päivästä lähtien kun 
he olivat ensimmäisen kerran kohdanneet Helsingin yliopis-
ton oikeustieteellisen tiedekunnan luentosalissa. Mutta se ei 
ollut sellainen kuin Niina oli kuvitellut. Leena ei ollut ”se 
toinen….” salaa rinnalla kulkien koko heidän aikuisikänsä, 
joka oli ollut yhtä tulenpalavasti koko elämänsä rakastunut 
Tiinaan kuin Tiina häneen, kuten hän kuvitteli, mutta miksi? 
Mutta kuka se sitten oli? Vaihtoehtoja ei ollut monia Niinan 
mielestä. Leena oli pyytänyt anteeksi Niinalta ja luvannut 
selittää kaiken hänelle nyt kun Tiina oli kuollut eikä häntä 
enää sitonut Tiinalle antamansa parhaan ystävättären ehdoton 
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vaitiolovelvollisuus. 
”Tiedän miltä sinusta tuntuu, mutta juuri siksi haluaisin 

kertoa sinulle miksi?”, Leena yritti selittää Niinalle. ”Muuta en 
tiedä kuin että Tiina oli kyllästynyt kaikkeen eikä osannut sa-
noa tarkkaan mihin.” ”Kuka ”se” toinen sitten oli`”. ”En usko 
että kukaan erityinen.””Miten niin?””Tiinalla ei ollut ketään 
vakituista ”sitä” vaan monia ”niitä”, joiden kanssa hän pakeni 
tylsyyttä. ”Se toinen” oli tässä tapauksessa ei kukaan.””Pakeni 
tylsyyttä”, ajatteli Niina eli häntä itseään. Jotain tällaista hän 
oli odottanutkin. Tiina oli vain saanut tarpeekseen Niinasta 
vaikka halusi teeskennellä yhteisen onnen ja ystävien nimissä 
toisin menettämättä kasvojaan. Vastaus ei yllättänyt Niinaa. 
Ainoa asia, mikä häntä harmitti, oli se etteivät he olleet us-
kaltaneet puhua asiasta ajoissa toisilleen kun heidän yhteiselle 
taivaalleen ilmestyivät ensimmäiset pilvet.” 

”Milloin niitä tuli, hän pohti?  Ehkä jo kuukauden jälkeen? 
Puolen vuoden? Heitä ei oltu tarkoitettu toisilleen loppuelä-
mäksi.”Milloin tämä alkoi?”, hän kysyi Leenalta. ”Ensimmäi-
sen kuukauden jälkeen. Tiina ei vain halunnut erota sinusta. 
Oletko pahoillasi?”. ”En!”, oli Niina valehdellut, mutta tunsi 
itsensä surkeaksi valehtelijaksi ja syylliseksi kaikkeen siihen 
mitä Tiina oli yrittänyt tempuillaan tehdä suojellakseen hei-
dän vihaansa ja kyvyttömyyttään onneen, vaikka he olivat 
jossain sisimmissään jo alussa tunteneet etteivät sopineet yh-
teen. Niina oli samanlainen valehtelija kuin Tiinakin, mutta 
miksi? Eikä hän halunnut kuulla enää lisää itsestään tai val-
heita. Tiina oli repinyt hänen haavansa auki ja häntä hävetti 
Leenan tarkkailevien silmien edessä. Eikä häntä olisi voinut 
enää vähemmän kiinnostaa vastaus kysymykseen: miksi? Hän 
halusi tappaa kostoksi. 

Hautajaisten jälkeen Niina yritti kieltäytyä kohteliaasti 
Leenan lukuisista pyynnöistä tulla hänen seurakseen lähei-
seen ravintolaan juomaan Tiinan kunniaksi viimeinen lasil-
linen. Mutta kun Leena vaatimalla vaati kyyneleet silmissä, 
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Niina lähti. Jatkoilla Leenan hotellihuoneessa, kun Leena oli 
sammunut, hän otti laukustaan unipillereitä, murskasi ne ja 
kaatoi koko satsin Leenan korisevaan suuhun samalla kun 
ompeli kostoksi kaikesta Leenan pillun umpeen rautalangalla 
ennen kuin poistui hotellista. Ja vaikka Tiina ei tiennytkään 
Nietzschen kirjoittaneen samanlaisesta kärsimyksestä teok-
sessaan ”Moraalin alkuperä (1887)” kuin hän, jakaen sen 
merkitykselliseen ja mielettömään kärsimykseen, hän kuvasi 
kokemustaan samoin sanoin kuin Niina, joka ajatteli mer-
kityksellisessä kärsimyksessä ihmisen tietoisesti asettaman 
päämäärän tuottavan merkityksen ja näin ollen lievittävän 
älyllisessä mielessä ihmisen kokemaa kärsimystä - mielettö-
myydessä tätä merkityksellisyyttä ei taas Niinan mukaan ollut 
ja siksi hän koki tämän kärsimyksen niin sietämättömäksi, 
että alkoi kehitellä sitä tukevia ajatuksia tai sitä helpottavia 
tarinoita. 

Kävellessään yöllä Leenan hotellista kotiin Niina halusi 
unohtaa menneet ja katsella rauhassa yksin miten lumi satoi 
kauniilla tavalla maahan kuorruttaen sen kuin sokerileivok-
sen. Hän sulki silmänsä ja näki mielessään alastomat Tiina ja 
Leenan käsikädessä seistessään pitkään paikallaan niin, että 
pitsimäinen lumi puki hänen päälleen valkoisen morsiuspu-
vun kuin lumipatsaalle. Vasta kun ohikulkevan pariskunnan 
sekarotuinen piski säikähti häntä ja alkoi haukkua vimmatus-
ti, hän havahtui ulkomaailmaan huomaten valuvansa käsis-
tään Leenan verta niin, ettei kyseessä ollut American Psykon 
lesboversio. Niina ravisteli lumet päältään ja pyyhki veret kä-
sistään lumihankeen. Hän tunsi olevansa enemmän hengissä 
kuin koskaan - elävänsä kuin uudestisyntynyt - ihan toisessa 
maailmassa mihin oli vielä hetki sitten lumipatsaaksi jähmet-
tymistään kuulunut, eikä hän tuntenut omantunnonpistosta 
rinnassaan omasta syyllisyydestään kuolemaan, sillä hän ei 
ollut kokenut tätä kärsimystä niin sietämättömäksi, kuin oli 
kuvitellut sen totuuden itsestään kohdatessaan olevan.
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Päätös, josta ei 
muille kerrota 

”On järkevää rakkautta, joka tekee järkeviä valintoja. Ja sitten on rakkautta, 
joka on kaikkea muuta kuin järkevää. Sitä ilman ei kukaan halua jäädä. Vaik-
ka eihän rakkaus onnea takaa.”

-nobelkirjailija Alicer Munro novellikokoelmassaan ”Jupiterin kuut”(-
Tammi 2017)

Häntä kutsuttiin kaveriporukoissa Maradonaksi ei vähiten 
siksi, että hän oli kulmakunnan teknisesti parhain pallonkä-
sittelijä miesmuistiin eikä siksi, että hän myös fyysisesti muis-
tutti maailman parhaana jalkapalloilijana pidettyä Maradonaa 
nuorena, ja oli tumman ihonsa sekä käkkäräisen tukkansa ta-
kia enemmän latinon kuin pohjoismaalaisen rodun edustajan 
näköinen paitsi, että hänellä poikkeuksena muutoin standar-
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dilatinoulkonäölleen oli haaleansiniset ja ”isot makean veden 
silmät” kuten hänen aina uusia sanoja ja ilmaisuja keksinyt 
iisalmelaismummonsa oli kastejuhlissa Iisalmen kirkossa let-
kauttanut juhlaväen riemuksi, isot vetisensiniset silmät, jotka 
naulitsivat niitä edes hetken katsoneen taianomaisesti siihen 
paikkaan. 

Hän teki ensimmäisessä ottelussaan seitsenvuotiaana kuusi 
maalia paikallisvastustajan maaliin ja sai nimensä paikallis-
lehteen ”mahdollisena uutena lupauksen”.  Seuraavassa ot-
telussa temppu onnistui ja hän teki kahdeksan maalia. Sen 
jälkeen otteluihin, joissa hän pelasi, alkoi tulla uteliasta ja 
asiantuntevaa yleisöä aikuisten katsomoista katsomaan häntä 
ja hänestä oli tullut nuoresta iästään huolimatta pelikenttien 
perintöprinssi, sensaatio, josta puhuttiin jo naapurikaupun-
geissa ja jalkapallopiireissä. Aluksi häntä kutsuttiin leikillisesti 
pikku-Maradonaksi mutta ei mennyt aikaakaan, kun etuliite 
pikku tipahti pois ja hänestä tuli pikkukaupunkinsa jalkapal-
lon oma ylistetty ja lähes jumalainen Maradona, ylittämätön 
ja voittamaton mestari lajissaan erona Maradonaan vain se, 
ettei hän uskonut olevansa tai muuttuvansa Jumalaksi kos-
kettaessaan jalkapalloa.

Nimi pikku-Maradona oli vakiintunut edellisenä kesänä 
lapsille ja nuorille jokavuotisessa alan suurimmassa järjestetys-
sä jalkapalloturnauksessa, Helsinki Cupissa hänen johtamansa 
b-junnujen joukkueen voitettua tavoiteltu mestaruus ja hieno 
voittomalja kultaisin koristein ensimmäistä kertaa pikkukau-
pungin historiassa, vaikka kaupunki oli ollut yksi suomalaisen 
jalkapallon parhaimmista siitä lähtien kun 1900-luvun alussa 
jalkapallo oli englantilaisten merimiesten avustuksella rantau-
tunut ensin kaupunkiin ja sieltä sitten leviten kulovalkean 
tavoin koko maahan. 

Hän ja valmentaja olivat istuneet aamuvarhaisella ennen 
muiden tuloa kahdestaan Käpylän Park-hotellin aamiaisella. 
Valmentaja oli kysynyt yllättäen kesken kaiken häneltä, mitä 
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hän aikoo seuraavaksi. Mitä hänellä oli mielessä nyt kun tie 
näytti olevan auki tähtiin takaa-ajatuksenaan innostaa häntä 
takomaan nyt kun rauta oli kuuma, sillä tällaisia tuhannen 
taalan paikkoja kenellekään, edes Maradonan tapaisista on-
nekkaimmista, ei tullut eteen kuin kerran elämässä.

”En mitään sen ihmeellisempää kuin muulloinkaan”, hän 
oli vastannut hieman nokkavasti mutta näissä miehisissä 
piireissä hyväksyttävän viekkaasti leikkimällä coolia ja ym-
märtäessään rivien välistä eilisen illan kovasta juhlimisesta 
naamaltaan punakaksi muuttuneen valmentajan yrittäneen 
udella jotain hänen selkänsä takana kuiskitusta läheisestä suh-
teestaan samaan joukkueen laitahyökkääjänä toimineeseen 
Peteen, jota pilkattiin selän takana jalkapallopiirien epähienon 
ilkeilyperinteen mukaisesti naismaisen kauniina ja arvostaan 
nipottavan tarkasti primadonnamaisesti kiinni pitävänä sirona 
sipsuttelijana Ronaldoksi, viittaamalla sillä Peten häpeilemät-
tömän avoimeen ja halukkaan komistuksen kuin komistuksen 
kanssa flirttailevaan homoseksuaalisuuteen. 

Se oli juuri Pete, joka alkoi häntä ensimmäisenä kutsua 
Unelmien innoittajaksi ja kysyi mitä hän itse olisi tästä nimes-
tä, mikä oli sama arvonimi kuin minkä Maradona oli saanut 
jalkapallohullusta Oxfordin yliopistosta? Pete, joka oli jouk-
kueen kakkostähti, ja jolle oli myös povattu poikkeuksellista 
uraa ihan kuten hänellekin harvalukuisessa suomalaisjalkapal-
lon tähdistössä, ei ollut persujalkapallohuligaanien ikäväksi 
mikään neiti vaan komea 190-senttinen adonis-lihaskimppu, 
jolle kukaan ei uskaltanut ryppyillä tai vihjailla hänen nais-
maisuudestaan naaman edessä, koska olisi saanut lättyyn niin 
että lätisisi. 

Asia, mikä vitutti niin maan perkeleesti ja pelotti vielä 
enemmän makkaraa syöviä ja olutta kittaavia pikkukaupun-
gin kovaa kuvaa ulospäin näyttäneitä ja kovaa melua itses-
tään pitäneitä, usein enemmän kuin laki salli pahan näköisiä, 
tyttöjen mielestä jopa saatanan rumia, jakojäännöksiä sekä 
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koskaan pillua edes saaneita huonokuntoisia ja rakkamaisia, 
heikompiaan kisaavia ja helppoja maaleja ammatikseen et-
siviä, kuin paskaa tikunnokassa plösömahaisia ammattikou-
lut lukihäiriöiden takia keskenjättäneitä, persuhuligaaneja ja 
heidän omaa pahempaa astettaan ”jalkapallonatseja”, näitä 
jokaisen todellisen jalkapallonystävän ikäviä mieliharmeja, 
mitkä kuuluivat valitettavana öykkärilisänä kaikkialle, mis-
sä vain jalkapalloa potkittiin, taaten sen etteivät kotimaiset 
katsojamäärät koskaan nousseet alhaiselta tasoltaan niin että 
jalkapallo olisi ollut kannattavaa bisnestä suomessa ja sillä olisi 
ollut joskus mahdollisuus nousta Norjan tasolla, sillä harva 
tavallisistakaan miehistä halusi viettää pari viikkoa kuolaavien 
hullujen joukossa viinahajuisia hävyttömyyksiä korvanjuu-
ressaan kuunnellen, vaikka olisi itse ottanut vahvistukseksi ja 
lääkkeeksi tällaista uusbrutaalia käyttäytymistä vastaan muu-
taman ison tuopillisen olutta.

”Norjan tasolle?”, oli Pete naurahtanut. ”Eihän Malinen-
kaan saanut nostettua Norjan jalkapalloa edes siedettävälle ta-
solle ollessaan maassa jalkapallovalmentajana”, Pete oli hänelle 
sanonut. Mutta Maradona ei ollut tarkoittanut jutullaan Nor-
jan nykyistä surkeaa tasoa vaan ”Norjan tasolla” syytä miksi 
Hitler suutuksissaan kostoksi päätti miehittää brutaalisti Nor-
jan vuonna 1940. ”Miten niin kostoksi”, Pete oli inttänyt. 
Maradona kertoi, miten Hitler oli omissa Berliinin Olympia-
laisissaan 7.elokuuta 1936 pohtinut montaa eri vaihtoehtoja, 
mitä lajia hän lähtisi muiden korkeiden natsijohtajien kanssa 
illalla seuraamaan. 

”Valinta osui Norjaa vastaan pelattavaan jalkapallo-otte-
luun, koska natsi-Saksan joukkueenjohto katsoi sen olevan 
läpihuutojuttu ja oli päättänyt säästää muutamaa todella 
kovanluokan avainpelaajaa tulevia jatkopelejä varten. Norja 
meni kuitenkin jo ottelun 7. minuutilla 1-0 johtoon ja voitti 
vastahyökkäyksestä pelin lopulla natsi-Saksan numeroin 2-0 
Hitlerin poistuttua vihaisena naama nykien elämänsä ensim-
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mäisestä ja viimeisestä jalkapallo-ottelusta, minkä nöyryyt-
tävä tappio sinetöi muutamaa vuotta myöhemmin Norjan 
miehityksen, sillä Saksa putosi jatkosta Norjan edetessä aina 
pronssille asti.”

ja kun Pete oli myöhemmin yrittänyt saada häntä vastaa-
maan kysymykseen, mitä hän elämällään oikein halusi tehdä 
ja kuuluiko kenties Petekin hänen tulevaisuudensuunnitel-
miinsa, hän oli vastannut Petelle, ”että katsotaan nyt rauhas-
sa”, sillä hän epäili lukiessaan kaiken käsiinsä saaneen jalkapal-
losta ja erityisesti Maradonasta, ettei jaksaisi kivuta vaativan 
koneen sisälle yhdeksi miljoonista pelinappuloista, sillä hänen 
mielestään ”jalkapallostadionit eivät olleet mitään muuta kuin 
uusia gladiaattoreiden amfiteattereita”.

”Miten niin ”en mitään sen ihmeellisempää kuin milloin-
kaan?”, oli valmentaja tuhahtanut närkästyneenä Park-hotel-
lin aamiaispöydällä hänelle. ”Kai ymmärrät ettet enää tämän 
jälkeen ole enää vain pikkukaupungin jalkapallolupaus vaan 
jotain elämää suurempaa?” Maradona piti naamansa peruslu-
kemilla vaikka hän tunsi omahyväisen voitonriemunpistoksen 
rinnassaan. 

”Siten vaan etten ole enää kenenkään pompoteltavana mie-
lin määrin niin kuin olen ollut uskollisena joukkueen jäsenenä 
ja sen keulakuvana vuosikaudet saamatta sanoa kertaakaan 
poikkiteloista sanaa sinulle tai omaa mielipidettäni yhtikäs 
mistään asiasta”. Se mikä häntä pelotti, oli uuden isännän, 
valtavan markkinointikoneiston ja rahan voima ja ilmiselvä 
pahuus, mikä oli paistanut läpi itsensä Maradonan uran ikä-
vissä käänteissä ennakkovaroituksille kaikille hänenlaisilleen 
tulevaisuuden pikkumaradoneille.

Valmentaja vilkaisi Maradonaa vihaisesti mutta ymmärsi 
yskän. ”Olit vielä silloin, ja olet vieläkin pentu vaikka oletkin 
mestariluokkaa mitä pallon kanssa elämiseen tulee. Hengität 
sitä sisääsi. Nukut siinä ja olet se. Juuri siksi sinua kutsutaan 
Maradonaksi. Olet jalkapallo. Mutta et ole Maradona vaan 
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oma itsesi ja vielä alaikäinen,” valmentaja yritti kärsivällises-
ti selittää hänelle, mutta Maradona oli jo sulkenut korvansa 
näiltä iänikuisilta hänestä kuulostavilta käskyiltä ja huonoilta 
tekosyiltä päästä näpäyttämään häntä ja näyttää kaapin paik-
ka, sillä näitä hän oli kuullut omasta mielestään riittämiin, 
ainakin silloin kun häneltä riistettiin aikuisen oikeus olla eri 
mieltä asioista ja tehdä niin kuin itse halusi, eikä kuten van-
hemmat, opettaja tai valmentaja olisi halunnut.

Tästä lähin Mardona oli nimensä mukaisesti jalkapallon 
kuningas, niin hän oli päättänyt, joka rakensi itse itselleen 
mieleisen hovin ympärilleen eikä  vanha valmentaja kuulunut 
enää siihen. Näistä asioista Mardona ja Pete olivat puhuneet 
hiljaa vierekkäin yöllä sängyssä sen jälkeen kun valtakunnan 
ykköslehti Hesari oli kirjoittanut edellisenä päivänä kissankor-
kuisin kirjaimin etusivullaan ”Sensaatiouutinen - Barcelona 
FC on tehnyt varauksen ”Suomen Maradonasta” 1,5 miljoo-
nan euron hintaan!”, ja häneltä oli mennä aamukahvi väärään 
kurkkuun kun isä oli hakenut heidän kaukana keskustasta 
sijainneen omakotitalonsa – ei sentään oikean Maradonan 
lapsuuden köyhän hökkelikylän - postilaatikosta lehden ja 
huutanut jo kaukaa otsikkoa ääneen niin, että koko vielä sil-
loin nukkumassa ollut naapurusto oli varmasti herännyt. 

”Perkele minkä poika teit!”, oli onnellinen ja yllättynyt 
isä huutanut hänelle ennen kuin oli lyönyt häntä lehdellä ja 
ottanut hänet käsiensä väliin ja pörröttänyt hänen kiharaista 
hiuspehkoaan samalla kun oli huutaen kovaan ääneen hänen 
korvaansa lukenut lehden otsikkoa kerta toisensa jälkeen hä-
nelle kuin järkensä täysin menettänyt hullu, joka ei ymmärtä-
nyt mitään. Sairaanhoitaja-äiti oli samaan aikaan aloittamassa 
läheisen sairaalan pitkäaikaissairaiden vuodeosastolla aamu-
vuoroaan muttei päässyt puusta pitkälle jatkuvien onnittelu-
jen, halausten ja puheiden jatkuvasti keskeyttämänä. 

Olihan muutoin niin tiukkailmeinen osastonlääkärikin 
tullut häntä onnittelemaan ja pyytänyt myöhemmin saada 
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jalkapalloa harrastavalle tyttärenpojalleen Maradonan nimi-
kirjoituksen. ”On se hienoa, että meidän kaupungissamme 
kasvaa tuollainen lahjakkuus ja tulevaisuudentoivo muulle 
nuorisolle esimerkiksi. Onnea sinulle”, oli osastonlääkäri sa-
nonut ylpeänä selvästikin mielissään mutta hieman ujostellen 
poikansa saamasta huomiosta ja ylenpalttisista kehuista pu-
nastelleelle sairaanhoitaja-äidille.

Kotona oli kiirettä. Puhelimet soivat yhtä soittoa ja val-
mentaja oli tullut sopimaan Maradonan isän kanssa tulevista 
tapahtumista. Asialla oli kiire, sillä Maradonan kasvattajaseura 
saisi tulevasta sopimuksesta ison siivun, vaikka itse Maradona 
oli vielä itse epäilevällä kannalla. Hän oli toki kiinnostunut 
huomiosta ja mahdollisuudesta päästä nuoresta iästään huo-
limatta yhteen maailman parhaimmista jalkapallojoukkueista 
pelaamaan, mutta ei ollut varma oliko se sittenkään hänen 
tulevaisuutensa kannalta paras vaihtoehto: olla joukkueen 
nuorin ja vähiten todennäköisesti myös peluutettu jäsen koko 
ajan vaihdossa ainakin ensimmäisen vuoden ajan, jolloin ko-
timaan mediat odottaisivat turhaan isoja uutisia kansainväli-
sestä läpimurrosta, maaleja, kirkuvia faneja ja juoruja omasta 
yksityiselämästään. 

”Kuinka kauan tähti tuikkisi tällaisten ehtojen vallitessa?”, 
hän oli kysynyt huolestuneena Peteltä, joka pyöritti päätään 
epätietoisena eikä sanonut juuta tai jaata asiaan, koska tiesi 
ettei kukaan muu kuin Maradona voinut ottaa seuraavan as-
keleen, oli se sitten yksi eteen tai kaksi taakse, ja senkin yksin 
omassa ylhäisyydessään, sillä se askel oli se mikä oli hänen 
elämänsä tärkein hänelle itselleen ja hänen oli sen seuraukset 
itse itsessään kannettava koko elinaikansa ajan.

Maradona ei epäröinyt hetkeäkään tarjottua mahdollisuut-
ta mutta hän halusi punnita tarkoin kaikkia muitakin mah-
dollisuuksia, joita ilmassa silloin väreili. Hänelle oli vihjattu 
myös mahdollisuudesta jatkaa koulua ensin Mäkelänrinteen 
urheilulukiossa Helsingissä, käydä sitten intti Lahden mai-
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neikkaissa urheilujoukoissa ja lähteä sen jälkeen vasta F.C. 
Barceloonaan. Barcelonan varaus mahdollisti myös tällaisen 
vaihtoehdon ajatuksella ”ei liian paljon liian aikaisin”. 

Varaus oli voimassa  viisi vuotta. Jälkimmäiseen varauk-
seen kuului sopimus pelata seuran kakkosjoukkueessa kesät 
ja kaikki liikenevä vapaa-aika sekä opettaa jalkapallotemppuja 
ja tekniikkaa seuran omille b-junnuille. ”Mä otan sut mukaan 
tietenkin”, oli hän luvannut epäilevälle Petelle, joka oli uutisen 
tultua julkisuuteen muuttunut hänen seurassaan jotenkin va-
rautuneen hermostuneeksi ja hiljaiseksi, minkä Maradona oli, 
aivan oikein, tulkinnut Peten peloksi että hän jättäisi pakon 
sanelemana Peten. ”Luuletko että se muka olisi mahdollista? 
Mitä ne sen jälkeen sanoisivat?””Ai persuhuligaanit vai?”, oli 
Maradona vastannut molempien räjähtäessä nauramaan. ”Just 
ne. Ajattele mikä skandaali ja järkytys se olis niille!”, Pete oli 
nauraen vastannut Maradonalle. ”Se olisi kyllä hyvä juttu. 
Pitää kyllä vakavasti harkita. Ois se aika makeeta”.

Valmentaja oli yhteyshenkilö FC Barcelonan ja Marado-
nan ja hänen perheensä välillä. Jo muutaman viikon jälkeen 
koko Maradonan perhe ja Pete matkustivat viikoksi tutustu-
maan kaupunkiin ja seuraan. Sydämellinen ja upea vastaan-
otto häikäisi vaatimattomuuteen tottuneen perheen. Heitä 
vastassa lentokentällä oli VIP-huoneessa paikallinen media, 
joka haastatteli ja kuvasi heitä yli tunnin ajan seuran kol-
mosvalmentajan opastuksella. Sen jälkeen heitä kyyditettiin 
mustassa autossa ensin FC Barcelonan toimistoon, ja sieltä 
suoraan seuraamaan harjoituksia seuran omalla kotistadio-
nille. Maradona sai käydä kättelemässä kaikki seuran pelaa-
jat kentällä ja vaihtaa muutaman sanan seuran omistajan ja 
pelinjohtajan kanssa. Vasta sen jälkeen he asettuivat seuran 
omistamaan rivitaloon kaupungin raikkaimpaan osaan, ran-
tabulevardien reunustamaan kaupunginosaan.

Mutta Maradona ei ollut vakuuttunut. Häntä vaivasi joku 
ja sen Petekin illalla huomasi kun he olivat käymässä nukku-
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maan. Mardona oli kasvamassa vasta pojasta mieheksi ja mel-
kein kaikki asiat, ihmiset ja tavat katsoa ympärilleen, olivat 
hänen silmissään uusia. Juuri se aiheutti hänelle hämmennystä 
– ei se että ne olivat uusia, se häntä kiinnosti ja innosti - vaan 
se, että koska ne olivat uusia, yhden kerran jälkeen hän me-
netti kiinnostuksen samaan asiaan, ihmisiin tai tilanteisiin, jos 
ne toistuivat liian monta kertaan prikuulleen sellaisena kun 
hän oli sen ensimmäisellä kerralla kokenut, vaikka tiesi miten 
asian laita oli, että se oli innostava ja kiinnostava myös toisella, 
kolmannella ja vaikka kymmenennellä kerralla, jos asian otti 
niin ja oppi siitä sellaisena pitämään. 

Häntä alkoi pelottaa se, ettei hän tuntenut enää mitään eri-
tyistä, ei haastetta eikä voitonriemua – mitään sellaista tervettä 
ja tarvittavaa elämän ja itsensä kannalta, jotka pitivät hänet 
kiinni elämässä ja sen ihmeissä jokapäiväisen arki-ihmettelyn 
avulla, koska kaikki olivat hänestä jotenkin haljuja aikaisem-
pien voittojen toisintoja, eivät siis mitään uusia kokemuksia 
tai uudenlaisia kokemuksia ja siksi jännittävä tunnetiloja vaan 
sitä vanhan toistamista, mitä hän oli alkanut pitää pitkästyttä-
vänä ja minkä tiesi olevan hänen onnensa tiellä. 

Kyse oli paljon syvemmästä kuin hän edes itse tiesi. Kyse 
oli siitä, ettei hän ollut kiinnostunut voittamisesta vaan pelaa-
misesta. Itse pelaaminen, pallo ja kentällä olo kavereiden sekä 
vastajoukkueen kanssa, oli hänelle se hetki, tappiollinenkin, 
oli sitä, milloin hän tunsi olevansa hengissä, hengittävänsä 
yhtä pallon kanssa. Ja miten hänen suonissaan virtasikaan sil-
loin koko peli kun hän näki itsensä vuoroin potkivana jalkana 
vuoroin pyörivänä pallona muiden potkittavana. 

Silloin hän, pallo ja peli olivat yhtä ja koko maailma tanssi 
hänen silmissään yhtä avarana kuin hän sen oli itselleen it-
seensä mahduttanut kaikkine mukavine mahdollisuuksineen. 
Mutta kun hän oli potkaissut voittomaalin ja katsomo innos-
tuneena nousi seisomaan ja hurraamaan hänelle, hän tunsi 
ettei peli ollut enää hänen vaan siitä maksaneen yleisön, joka 
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oli odottanut vuoroaan päästä kentälle potkimaan palloa ja 
hengittämään sitä sisuksiinsa niin, että hekin muuttuivat kar-
jumistensa myötä itsekin lopulta yhdeksi ja samaksi palloksi 
ja peliksi, kuin mitä hän oli ollut kentällä esikuvana ja läm-
mittelijänä heitä varten, imien häneltä näin hänen voimansa 
innostua ja olla yhtä unelmansa kanssa tehdessään siitä tois-
tuvan rituaalin ja jonninjoutavan merkityksettömyydessään. 

Kyse oli myös siitä, ettei hän ollut ihan varma, halusiko 
hän menettää tämän lapsellisen viehätyksen itsessään ja as-
tua armeijamaisten käskyjen, tiukkojen aikataulujen ja eh-
dottomien saavutusten maailmaan, missä voitto oli aina peliä 
tärkeämpää ja etukäteen vaadittu ja säädetty korkeammalta 
taholta niiden kasvottomien rahamiesten toimesta, jotka tie-
nasivat miljoonia ja taas miljoonia hänen potkuillaan siinä 
gladiaattorien amfiteatterissa, missä hän kulloinkin tulisi 
suorittamaan omat taistelunsa, kunnes hänen vuoronsa oli 
raihnaisena eräänä päivänä hävitä ja poistua sen jälkeen hiljaa 
ajan hampaan syömänä ja tappioiden masentamana jalkapal-
lonäyttämöiden valokeilasta ikuiseen hiljaisuuteen.

Eräänä iltana he livahtivat Peten kanssa kaksistaan kaupun-
gille katsomaan, miltä kaupunki näytti virallisten kulissien ta-
kaa katsottuna yöllä kun muita ei ollut liikenteessä kuin muu-
tama hassu, nekin etupäässä töistä tulevia tai sinne kiirehtäviä 
työläisiä. Se yö oli ihmeellinen. He kävelit niin pitkään että iso 
kaupunki heidän takanaan näytti enää pieneltä kajastukselta 
taivaanrannassa ja tiet olivat muuttuneet kapeiksi ja mutkit-
televiksi pusikoiden sekä pensaiden täyttämäksi hiekkateiksi, 
joilla ei liikkunut autoja tai kävellyt tienvierustalla ihmisiä 
vastaan. He löysivät pitkään käveltyään yhdeltä sivukujalta yk-
sinkertaisen baarin, jossa istui vanhan merimiehen näköinen 
harmaahapsinen ukko juomassa viinaa lasittunein silmin katse 
harittaen jonnekin eteensä. Baaritiskin takana tylsistyneen nä-
köisenä kyynärpäihinsä nojaava matroona ei tehnyt elettäkään 
palvellakseen heitä, joten he kävelivät baariin sisälle ja ostivat 
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pullon vodkaa tietäen, ettei matroona ollut kiinnostunut ky-
symään heiltä ikää ja millä asialla he olivat näinkin myöhään 
kaksistaan ilman vanhempia liikkeellä.

Maisemat olivat erilaiset kuin muualla Barcelonassa eivät-
kä lainkaan sellaiset kuin mitä he olivat odottaneet niiden 
olevan. Ruoho tienvarsilla oli palaneen näköistä ja puut kuin 
kotona Pohjolassa pienet käppärämännyt kitukasvuisina luon-
nonpoikkeuksina kuin väärässä luonnonnäytelmässä. Ilmassa 
tuoksui huumaavia hajuja joistain heille ennestään tunte-
mattomista kasveista, jotka kukkivat parhaillaan. Taivas oli 
tummansininen ja tähdet erottautuivat selvästi puolikkaana 
loistavan kuun katveesta. He istuivat hiljaa toisiinsa katsoen 
vodkan lämmittäessä mukavasti mahanpohjassa kilistellen 
keskenään lasejaan ja nyökytellen toisilleen kuin yhteisestä 
sopimuksesta sen merkiksi, että he olivat tehneet päätöksen, 
josta ei muille kerrota.  
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Päättyneitä 
tarinoita

“Nahka on aina seksuaalinen statment, aivan kuten prostituoidun komea 
peruukki ja kuusituumaiset korot. Homojen maskuliininen look on osoittau-
tunut niin menestyksekkääksi “cruisingissa”, että jonkin sortin luonnollinen 
valinta on saanut sen peittoaman kaikki muut mahdolliset asuvaihtoehdot.”

-Kirjailija Edmund White

Tämä on omituinen tarina löytämistäni rikkirevityistä päivä-
kirjoista ja eräistä päättyneistä tarinoista. Se vaivaa minua öin 
ja päivin, niin etten saa siltä rauhaa ennen kuin olen nämä 
kirjoitukset toimittanut ihmisten ilmoille. Löysin nimittäin 
roskakoriin heitettynä tuhansia käsin tuhrattuja sivuja päivä-
kirjamerkintöjä vuodesta 1935 lähtien vuoteen 1991 saakka. 
Lapussa luki ”Jäähyväiset”. Jotain sivuja oli mahdotonta avata. 
Osa sivuista oli niin pahasti palanut ettei niistä saanut mi-
tään selvää. Säästyneet sivutkin olivat paikka paikoin vaikeaa 
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luettavaa koska olivat kostuneet kyynelistä, ja ne näyttivät 
taistelutantereelta oman oikean minän puolesta muiden ra-
kentamaa valeminää vastaan.

Kaikki oli ollut toisin siitä hetkestä, kun kirjoittaja oli aloit-
tanut omien jäähyväistensä kirjoittamisen paperille. Käsiala 
vaihteli yhtä vinhasti kirjoittajan tunnetilojen mukaan kuin 
vuoristorata. Väliin se oli jyrkkää nousua ja ilonvälkähdyksiä 
nousevan kesäauringon tavoin. Väliin taas jyrkkää alamäkeä 
tai jäätävän kylmää tihkusadetta alkavan talven merkiksi. Si-
sältö oli enemmän kuin jännittävää. Kappale vaiettua ja sa-
laista kulissielämää maassa, joka ei ole ollut niitä maailman 
suvaitsevampia omia vähemmistöjään kohtaan. Mutta ne 
olivat myös kriittiset ja siksi ne kiinnostivat minua. Näytti 
siltä, ettei kirjoittaja ollut lainkaan sinut oman porukkansa 
kanssa eikä hänessä ollut haluja olla samaa mieltä muidenkaan 
kanssa – ainakaan postuumisti, mikä hämmensi ja samalla 
ilahdutti minua.

En osannut ihan heti arvata kenen kirjoitukset olivat, en-
nen kuin ensimmäisten sivujen jälkeen aloin aavistella nii-
den kuuluvan jollekin hyvin merkittävälle sielulle, jota elämä 
oli puristanut kovaa pihdeissä, mutta joka oli selvinnyt siitä 
huolimatta ja karaistunut. Kuin luin tekstiä eteenpäin, taju-
sin, että kirjoittaja saattoi olla jokin historian unhoon jäänyt 
tavallisen kansan nimetön kohtalo . Niitä pimeiden metsien 
ja tuntemattomaksi suurten kaupunkien arkivilinässä jääviä 
yksinäisiä miehiä, joista pääkaupunkiseudulle pakkautunut 
tiedostava kansanosa ei tuntenut eikä halunnut tunnistaa 
osaksi suomalaisuutta vielä siihen aikaan kun kirjoittaja eli.

Kirjoitus jatkui eteenpäin riipaisevan polveilevana. Aloin 
pikkuhiljaa päästä jyvälle kuinka kummallinen henkilö oli-
kaan kokenut kaiken sen ihmeellisen ja oudon, mistä hän 
kirjoitti ja uskaltanut niistä vielä kirjoittaa. Hän ei voinut olla 
tavallinen kaduntallaaja, ajattelin, sillä hänen yllätyksellisen 
tarinansa levottomat ja juurettomat sielut etsivät itseään ja 
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merkityksiä elämissään trapetsitaiteilijoiden tavoin vaaralli-
sesti tasapainoillen kohtalonomaisuuden ja sattumanvaraisuu-
den välimaastossa itsekään tietämättä mitä lopullista pahaa 
seuraava harha - askel saattoi tuoda tullessaan ja mihin viedä 
mennessään, kun hän kirjoitti:

”Kun tieto Helsingin “uusista”, vuoden 1940 sodan takia 
perutuksi tulleiden Olympialaisten uusinnasta 1952 oli le-
vinnyt maailmalle, sain kirjeen Berliinistä Jurgeniltä, jonka 
perheen luona olin asunut ihan Berliinin keskustan puis-
tokadun, Unter den Lindenin takana, mistä käsin olimme 
nähneet yhdessä hänen ja hänen tovereittensa kanssa kaiken 
tarpeellisen ja kokeneet olympiahuumaa täpötäydessä Berlii-
nissä hakaristilippujen alla Hitlerin Olympialaisissa. Jurgen 
kertoi haavoittuneensa pahoin Berliinin suurpommituksissa 
keväällä 1945, mutta pelastuneensa toisin kuin hänen koko 
muu perheensä, joka oli pommin osuessa heidän kotiinsa 
nukkumassa, samaan aikaan kun Jurgen oli ollut yövuorossa 
valvontatehtävissä paikallisessa elintarviketehtaassa.”

Jonkin aikaa niitä lukiessani tajusin jäähyväis-kirjoituksen 
kuuluvan Tom of Finlandille. Innostuin valtavasti teksteis-
tä. Nehän kertoivat ihan eri asiasta ja eri sanoin, kuin mitä 
olimme tottuneet Tom of Finlandin kohdalla hänestä luke-
maan. Jompikumpi oli siis valetta, päättelin. Tarinat tai Tom 
of Finland, sillä Tom of Finlandista virallisesti kerrotut tarinat 
olivat liian ennalta-arvattavia ja siistejä ollakseen totta. Tom 
of Finland taas itse tuntui olevan jotain joulupukin luokkaa 
keksittynä ja markkinoituna satuhahmona.

Nämä ”Jäähyväiset” olivat taas niin mielikuvituksellisia, 
että niistä oli vaikea sanoa, olivatko ne totta vai eivät. Vai oli-
vatko ne kirjoitettu paroni Munchausenin henkeen ”hieman 
liioittelevasti”, kun kirjoittaja mm. pelastaa ilmatorjuntaty-
killään Mannerheimin autosaattueen varmalta tuholta niin, 
että tarinan lopun mielikuvituksellinen 007 -homovakoojaa-
mailma saisi Graham Greenen ”Panaman räätälinkin” hauk-
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komaan kateudesta vihreänä (homo)henkeään.
Tom of Finland aloittaa muistelemalla Jurgenia, joka oli 

sotilasarvoltaan Wermachtin maajoukkojen luutnantti ja pal-
vellut sodassa samoin kuin minä, keväästä 1940 lähtien sodan 
loppuun asti, jolloin hän oli joutunut venäläisten vangiksi ja 
viety viideksi vuodeksi pakkotyöhön Siperiaan. Kun hän oli 
vihdoin vapautunut ja päässyt kotiin Saksaan, hän huomasi 
joutuneensa vankeudesta toiseen, sillä se paikka missä hän oli 
ennen sotaa asunut, kuului nyt Venäjän satelliittivaltiokseen 
luomalle “kansandemokraattiselle” (natsi)-Saksalle, jossa kuri 
ja armeijan univormut olivat melkein samanlaisia kuin esiku-
vallaan hirttotuomion saaneella natsi–Saksallakin: 

Jurgen oli samalla hetkellä kun hän oli tämän tajunnut, 
suunnistanut metrolle, joka vielä tuolloin kulki vapaasti en-
nen rautaesiripun laskeutumista lopullisesti kapitalistisen län-
nen ja kommunistisen idän välille, ja mennyt ensimmäisellä 
metrolle Nollendorfplatsille, missä hän oli noussut metrosta 
ja lähtenyt päämärättömästi hamuilemaan ympäri kaupunkia 
nälkäisenä ja viluisena kunnes löysi kuin sattuman kaupalla 
tätinsä asunnolle, missä sai ruokaa ja pääsi lepäämään siihen 
sakka kunnes löysi ensimmäisen työpaikkansa vihanneskau-
pan apulaisena samoilta kulmilta. Kerron sinulle sitten loput 
kun tulen Helsinkiin. Ihmettelet varmasti, mistä olen saanut 
sinun osoitteesi. 

Totta ihme se olikin, sillä tapasin täällä vihanneskaupas-
sani erään hyvin saksaa puhuneen suomalaisen, joka lupasi 
auttaa minua etsimään osoitettasi. Palan halusta nähdä sinut 
ja kuulla mitä sinulle ja perheellesi kuuluu? Miten te pärjäsitte 
sodassa ja sodanjälkeen kaiken surun, puutteen, hävityksen ja 
menetyksen keskellä? Mitä sinä teit sodan aikaan? Kun olem-
me saman ikäisiä, oletan, että olit itsekin armeijassa ja tapa-
sit Suomessa olleita saksalaisia, joita oli siellä tuhansittain ja 
koska osaat hyvin saksaa, olet varmasti ollut heidän kanssaan 
paljonkin tekemisissä jonkinlaisena yhdysupseerina...”
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Olin aiemmin toimittanut tunnetun suomalaisen elokuva-
ohjaajan ”elokuvallisen elämänkerran” hänen dramaturginsa 
sekavien muistiinpanojen pohjalta, joten uskalsin tarttua här-
kää sarvista tähän vaativaan tehtävään. Raivasin tilaa kalente-
rista tälle projektille ja aloin liimat ja leikata yhteen selitysten 
kera hänen hajallaan olleita päiväkirjamerkintöjään. Aloitin 
innoissani ja uhkarohkeasti valtavan materiaalin läpikäymi-
sen hämmästyäkseni jo heti ensi sivuilta. Olin ollut oikeassa. 
Tom of Finland oli totisesti jotain ihan muuta kuin mitä me 
tavallisesti ihmiset hänen luulimme olevan.

Enempää en voinut kirjeestä lukea, sillä suureksi hämmäs-
tyksekseni Jurgen mainitsi tulevansa etsimään tietoja siitä 
samasta komeasta lentäjästä, jonka olin iskenyt silloin sodan 
aikaan Kämpin kulmilta, ja jonka koneen tiedoista olin esi-
kunnassani Suomenlinnassa nähnyt sen ammutun alas. En 
tiedä muistako Walterin, sen komean nuorukaisen, joka oli 
muuttanut köyhästä Kielin työläisesikaupungeista pää täyn-
nä suuri haaveita Berliiniin ennen Hitlerin valtaannousua ja 
päätynyt myymään itseään Unter den Lindenille “lämpimille 
veljille”. 

Hän oli niitä harvoja poikahuoria, jotka saivat kuin ihmeen 
kaupalla olla rauhassa, selviytyen jopa vuoden 1935 siveelli-
syyssäädösten puhdistuksista, joissa säädyttömäksi luokitelta-
vaa miesten välistä kanssakäymistä sekä muuta sopimatonta 
käytöstä, joka loukkasi julkista moraalia, rangaistiin ankarasti, 
maksimissaan kymmenen vuoden tuomiolla. 

Ja keskitysleireihin syntyi uusi paarialuokka; kaikkien hyl-
jeksimät ja päälle sylkemät homot, jotka kantoivat takissaan 
merkiksi likaisista synneistään ja maanmatoa alhaisemmasta 
asemastaan vaaleanpunaista kolmiota häpeänsä ja kadotuk-
sensa merkiksi takeissaan ja lakeissaan. Ja miksi hän selvi-
si? Sitä ei tarvitse varmasti sanoakaan. Hänellä oli “korkea 
suojelija” suoraan natsivallan huipulla. Eräs niistä harvoista 
“lämpimistä veljistä”, joka ei ollut jäänyt onnekseen kiinni. 
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Niin että hän pystyi, jos pystyi, joskus hyvin harvoin ja sil-
loinkin pelkästä sattumasta, pelastamaan eteensä sattuneen 
tuntemansa “lämpimän veljen”. 

Tai heille sulojaan kaupitelleen suositun ja kauniin poi-
kahuoran, kuten Walterin eräänä päivänä kun oli hänet sat-
tumalta kohdannut taas samassa kadunkulmassa Unter den 
Lindenillä kuin vuosia aikaisemminkin, missä Walter oli seis-
syt kuin uhmallaan passissa odottaen lasittunein silmin kaiken 
toivonsa heittäneenä mitä tuleman piti sen jälkeen kun SS oli 
käynyt pidättämässä viimeisetkin jäljelle jääneet luksuspoika-
huorat edellisenä yönä niiltä kulmilta, heittäen heidät kaikki 
pahamaineisiin keskitysleireihin varmaan kuolemaan. 

Hän otti siipiensä suojiin Walterin, joka lähetettiin myö-
hemmin Luftwaffen koulutuskeskukseen, missä hänestä 
tehtiin pommikoneen lentäjä, joka lähettiin heti valmistu-
misensa jälkeen Helsingin ilmapuolustuksen tueksi muiden 
saksalaisten kanssa uusilla lentokoneillaan, mutta jonka kone 
ammuttiin hyvin pian hänen saapumisensa jälkeen alas Suo-
menlinnan lähistöllä venäläiskoneiden toimesta, kun hän oli 
eksynyt sumussa omasta lentolaivueestaan auringon paistaes-
sa suoraan silmiin, ja niitä hieroessaan, hän huomasi pilvistä 
sukeltaneen kuusi viholliskonetta kovasti hänen konettaan 
tulittaen. Laitan tähän mukaan Walterin valokuvan lentäjän 
univormussa muistiasi virkistämään, jos olisit sittenkin sattu-
nut hänet tapaamaan!

Muistin kyllä Walterin. Oikein hyvinkin, olihan Walter 
opastanut minua öisin salaa ja muilta tietämättä Unter den 
Lindenillä iskemään upseereita ja antamaan heidän hiplata 
pientä pojankulliani housuistani viinanaukusta ja tupakoista 
Walterin esimerkin innoittamana, mutta silti pidätin hengi-
tystäni epäuskoisena kun avasin valokuvan ja näin siellä sen 
saman komean lentoupseerin, jonka kanssa olin seikkaillut 
Esplanadilta Ruotsalaisen teatterin vessojen kautta Kaivo-
puiston rantaan ja nainut niin unohtumattomasti, etten ol-
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lut koskaan aiemmin kokenut mitään niin kaunista ja ihanaa 
elämässäni.  

Walter oli siis sama henkilö! Vai oliko? Horjuin kahden vai-
heella. Miksen tullut sitä silloin pienessä hiprakassa huoman-
neeksi? Olinko liian kiimainen ja malttamaton ja vain itseeni 
sekä omaan tyydytykseeni keskittynyt, etten huomannut hä-
nen todennäköisesti hymyilevän minulle sinä samana Walte-
rina kun kesällä 1936 kun runkkasimme toisiamme Berliiniin 
pisuaareissa aina “työpäivän päätteeksi” ennen kuin erosimme 
toisistamme Eikö hän tuntenut minut? Varmasti oli, ei vain 
viitsinyt tai kehdannut ja halunnut mainita siitä, tai ehkä hän 
oli ollut aikeissa sanoa, mutta aika meni menojaan niin, että 
Walter päätti jättää sen siihen seuraavaan kertaan, jota ei sitten 
tullutkaan. 

Tallensin Jurgenin sanat sisääni ja aloin muistella matkaa-
ni Berliiniin tuona kesänä vuonna 1936 ensin saksalaisella 
höyrylaivalla, jossa matkusti myös urheilijakuuluisuutemme 
Paavo Nurmi, Stettiniin mereltä nouseva kostea yötuuli takki-
nani palellen luihin ja ytimiin asti, olinhan silloin vielä pelk-
kää nahkaa ja luuta. Ja sitten junalla tuuheiden kuusimetsien 
ja nauhamaisten piparkakkukaupunkien läpi ikävänharmaan 
varjostamaan Berliiniin, jolloin näin miten kirjojen kuvaamat 
”boddenbrookilaiset” maisemat vaihtuivat lehtien kertomaan 
uuden koneajan sykkivään hulluuteen, joka eli uusien aat-
teiden syntymisen hektisen rytmin sekä äänten kakofonian 
keskellä kuin riivattuna suuren voitontoivon läpi röyhkey-
teen asti itsevarmana kuin miljoonia treenattuja lihaksiaan 
ulkopuolisille pullistellen lujemmalla otteella kuin missään 
muualla. 

Berliini oli heinäkuun lopulla maskeerattu juhlakuntoon 
Hitlerin Olympialaisia varten. Kadut olivat laukaistuja ja siis-
tejä. Kaikkialla taloissa roikkui pieniä ja isoja hakaristilippuja 
ja kaduilla käveli saksalaisia sotilaita kaikista aselajeista juh-
launivormuihinsa pukeutuneina. Sillä samalla hetkellä kun as-
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tuin junasta ulos Berliinin päärautatieasemalla, tunsin oleva-
ni kotona ja tunsin aikamme lähestyvän - nuorten sotilaiden 
ajan, kun katsoin minne vain näin erivärisiä sotilasunivormuja 
ja sotilassaappaita, jopa lapset olivat pukeutuneet Hitler–ju-
gendin ruskeisiin univormuihin, jotka olivat kuin pienoisteos 
aiemmin lakkautettujen, tunnetun homon ja poikaystäviensä 
kanssa teloitetun Ernst Röhmerin johtamien SA–joukkojen 
eli ruskeapaitojen univormuista. Jurgen seisoi odottamassa 
minua lappu käsissään, johon oli kirjoitettu nimeni, jotta 
olisin löytänyt väkijoukosta hänet.

 Ilokseni Jurgenkin oli pukeutunut Hitler–jugendin uni-
vormuun ja mustanahkaisiin kokosaappaisiin. Hänellä oli rin-
nassaan pieni merkki, jossa luki “Vain nuorten on ohjattava 
nuorisoa”. Jurgen kertoi heidän olevan uusi aika, joka käänsi 
kellot kohti tulevaisuutta urhoollisuutta, sankaruutta ja kun-
niaa painottaen. Hän puhui superlatiivein posket punassa, 
niin että näin hänessä perisaksalaisen taipumuksen kaiken 
suuren, erinomaisen ja ylittämättömän ihailuun, samalla kun 
hän oli tieten tahtoen painanut innoissaan vaarallisesti heh-
kuvan Pedon merkin otsalleen. 

Saksalaismiehellä on syytä katua vain, jos kukaan ei niitä 
sitä, mitä hän kylvää, sillä vielä eilen olimme hajaantuneina 
eri säätyihin ja luokkiin, vältimme toinen toisiamme, mutta 
tänään kaivamme hiekkaa yhdessä, hän kertoi. Ja minä uskoin 
häntä, koska hän oli oman joukkueensa johtaja ja matkalla 
omien sanojensa mukaan ylöspäin, sillä hänet ja 24.999 muu-
ta Hitler–jugendin valiojoukkoihin kuuluvaa “erinomaisen 
arjalaista” kuvankaunista nuorukaista oli valittu Olympialais-
ten avajaispäivänä seisomaan koko päiväksi ulkomaisia vie-
raita hurmatakseen ja kunnioittaakseen Unter den Lindenin 
itäpäässä sijaitsevan Berliinin protestanttisen katedraalin au-
kiolle Lustgarteniin yhdessä komeiden mustaunivormuisten 
SS:n valiokaarteiksi kutsuttujen henkivartio- osastojen kanssa 
samaan aikaan kun Hitlerin seurue ajoi hiljaa Brandenburgin 
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portista sisään matkalla kohti Juhlakenttää, mikä oli lippu-
tankojen reunustama, ja josta pääsi itse stadionille kahden 
50–metrisen portinpylvästornin luokse. 

Siellä sijaitsivat olympiatulen lisäksi katsomot. Päällekäy-
vän mahtipontisesta koristelusta; katujen varret olivat pullol-
laan isoja, kuusimetrisiä olympia- ja hakaristilippuja ja mahti-
pontisen tornin välille oli sijoitettu maailman viittä mannerta 
kuvaavat Olympiarengasta valtavan kellon tikittäessä koko 
maailmalle merkiksi juuri alkaneesta natsiajasta, oli vastannut 
itse Hitlerin suosikkiarkkitehti, Albert Speer.

Kun Jurgen oli ollut valiokaartinsa kanssa juhlimassa elo-
kuun kosteana ensimmäisenä päivänä Olympialaisia koko 
päivän, olin kävellyt itseni läkähdyksiin Unter den Lindenil-
lä kunnes yhtäkkiä silmäni nauliintuivat erään makkara– ja 
olutkioskin ympärillä seisovaan kuvankauniiseen poikaan, 
jonka rinnalla Thomas Mannin Kuolema Venetsiassa – kirjan 
Aschenbachin ihailema kaunis puolalainen Tadzio–poika olisi 
jäänyt lehdelle soittelemaan toista viulua, niin kaunis ja kut-
suva oli tuo näky, että minun oli hieraistava silmiäni monta 
kertaa uskoakseni se todeksi. 

En uskaltanut liikkua paikaltani, vaan jäin Aschenbachin 
tavoin paikoilleni kauemmaksi ihailemaan minut lumonnut-
ta poikaa, ja huomasin hänen ällistyksekseni katselleen vain 
vanhoja tukevia herrasmiehiä, jotka menivät puiston keskel-
lä olevaan pisuaariin. Tuo katse oli erilainen, minkä hän loi 
ympäristöönsä silloin kun ei katsellut heitä. Se oli paljastavan 
kirkas ja viettelevä, täynnä lupausta hetkellisestä ilosta ja kau-
neudesta, jota ei voinut sen pauloihin joutunut yksinäinen 
mies millään muotoa oman mielenrauhansa ja housuissa pys-
tyyn ponnahtaneen kullinsa takia vastustaa.

Kakistelin kurkkuani ja nyökkäsin hänelle vastaukseksi ja 
kerroin olevani Suomesta. Ei se mitään mistä olet. Voin auttaa 
sinua, jos todella haluat? Jos haluat saada kullia ja nauttia sii-
tä? Ja jos haluat ansaita sillä matkarahoja vielä parempi? Sillä 



136

tiedän kaikki salaiset paikat täällä, mistä saa sitä mitä kukin 
oikeasti sisimmissään haluaa heti kun valot on sammutettu ja 
naamiot riisuttu. Etenkin nyt kun kaupunki on täynnä sotilai-
ta, jotka haluavat naida nuoria poikia ja maksaa siitä kunnolla 
“Olympialisää”. Tiedän sen paikan missä he odottavat meitä, 
hän sanoi ja veti minut ihan lähelleen, niin että spermasta 
vielä märät kalumme housujemme läpi koskettivat toisiaan. 
Sinun tulee muistaa nähdä kaikki se mitä tulet näkemään, ei 
proosana vaan runona! En silloin vielä ymmärtänyt mitä hän 
tällä mahtoi tarkoittaa. 

Vasta sodassa kun häntä muistelin, tajusin ettei runous 
merkinnyt hänelle vain kauniita sanoja, vaan kykyä nähdä 
myös tarkasti kauneuden ja rumuuden taakse; runous oli hä-
nelle kaikkea sitä mitä ei kirjoitettu ylös ja havainnoitu tark-
kaan, se oli epävarmoja mielipiteitä, pahoja aavistuksia, loput-
tomalta tuntuvia odotuksia, yksinäisiä tuntemuksia, tuulen 
kuiskimisia, luvattomia silmäyksiä ja pettymyksiä – ei muuta 
kysymyksellä: kumpi “minä” oli todellinen ja kumpi ei: sekö 
joka kulki kadun varjoisella puolella, vai se joka paistatteli 
aina auringossa? Hän vannotti minua vielä lopuksi ikäänkin 
varmistaakseen lojaalisuuteni hänelle ja yhteiselle asiallemme.

Tästä et sitten koskaan puhu muille. Tuliko selväksi? Tämä 
on hengenvaarallista peliä. Itse johtaja Hitler tappaa meidät 
omin käsin jos tästä kuulee! Ymmärrätkö? Sillä tämä on yhtä 
totista kuin Oscar Wilden sadussa “Onnellinen prinssi” koi-
raspääskyn ja prinssipatsaan rakkauden kuolemaan johtanut 
suudelma. Saksan urheilulla ja tällä juhlalla on Hitlerin mu-
kaan vain yksi tarkoitus: vahvistaa kansallishenkeä valamalla 
näihin ihmisiin sotia varten tarvittavaa lujaa toveruutta, joita 
kansa tarvitsee kun muuta ei enää ole, selviytyäkseen kaiken 
sen pahan seasta mihin tämä johtaa heidät lopulta sitten kun 
nämä juhlat ovat yhdentoista päivän päästä päättyneet ja kai-
kille on suureksi kauhuksi paljastunut näiden notkeiden at-
leettien olevan vain eläviä luurankoja, joiden teeskennelty ja 



137

markkinoitu elinvoima on pelkkää teatteria ja mekaniikkaa, 
minkä ponnisteluiden itsetarkoituksena, vailla muuta pää-
määrää, on yrittää välttää kuolemaa tappamalla muita! 

Hitler vain esittelee täällä tällä tavalla koko viattoman 
Euroopan katsellessa sinisilmäisinä ja kirkasotsaisina heille 
heidän omat komeat teloittajansa! Ymmärsin vasta myöhem-
min mitä Waltteriksi esittäytynyt poika minulle halusi rivien 
välistä elämänohjeeksi kertoa vastakohtana todellisuuden ja 
todellisuudelta näyttävän näkymättömän verhon sisällä, jotta 
jokainen syntyvä tunne ja ajatus nostattaisi hänessä kunnon 
humoristin tavoin esille vastakohtansa, joka Walterin tapauk-
sessa oli hauska ja leikkivä sekä kurittomasti kujeileva kaunis 
poika myydessään sulouttaan vanhoille kuiville kääkille, ja sil-
lä kunnolla rahastaessaan vaikka olikin oikeassa elämässä rillit 
päässä kirjaimellisesti mitä vakavin ja syvällisesti maailmaa ja 
sen sairaita arvoja kyseenalaistava pohdiskelija ja varsinainen 
pikkuälykkö, ja siksi hyvin masentunut ja itsetuhoinen, ja 
vähät paradoksaalista kyllä, mistään ulkoisesta välittävä.

Siksi en näistä asioista puhunut muille enkä ole hiiskunut 
niistä sanallakaan tähän päivään asti kenellekään ulkopuolisel-
le mitään. Kerran Jurgen esitteli minut Walterille ohimennen 
kun olimme menossa Jurgenin kanssa yhdessä Olympiastadio-
nille, mutta yhteisestä sopimuksesta en ollut tuntevinaankaan 
häntä, ettei suhteemme intiimi ja luottamuksellinen laatu olisi 
paljastunut, ja minä joutunut väistämättä huonoon huutoon 
ja natsi-Saksan epäilyttävien henkilöiden listalle heti alkuun-
sa. Jurgen mainitsi myöhemmin yliolkaisesti Walterin olleen 
entinen Hitler–jugendin Berliinin osaston aluejohtaja. Joka 
“erosi tiputtuaan hevosen selästä ja loukkaannuttuaan selästä 
parantumattomasti”, vaikka tiesin Walterin kertomuksista hä-
nen saaneen turpaansa oikein kunnolla niin että tukka lähti 
kilpailevilta pojilta. 

Tämän joukkion johtajana juuri Jurgen oli silloin häärinyt, 
vaikkei sitten päässytkään yllätyksekseen ja harmikseen Walte-
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rin paikalle, joka oli pedattu eräällä puolueliitin lahjattomalle 
öykkäripojalle, joka paljastui myöhemmin ilmiannon jälkeen 
myös homoksi, ja teloitettiin myöhemmin yhdessä nuoren 
poikarakastajansa kanssa kesken yötä sänkyynsä asian tultua 
ilmi sodan viimeisenä vuonna. Jurgenin joukko ei tätä tien-
nyt, sillä he olivat halunneet vain viattomasti oman “puhtaan 
ja synnittömän arjalaisensa” johtajaksi sen jälkeen kun Wal-
terin homouden oli heille paljastunut joku nuori kielikello 
kädessään iso setelitukko SS:lta, väitteenä Walterista vanhana 
SA:laisten ruskeapaitojen panopuuna SA:n teloitetun homo-
johtaja Ernst Röhmerin ajoilta, joka sattui vielä vaarallisesti 
olemaan tottakin, mutta jolloin melkein koko “lämpimien 
veljien ja heidän poikahuoriensa” salainen verkosto, mikä oli 
kivunnut ylimmälle natsihierarkian huipulle itsensä Hitlerin 
läheisyyteen asti vaativien hämäysten ja uskaliaasti tekaistujen 
peitetarinoiden turvin, oli hiuskarvan ja muutaman väärin 
lausutun sanan varassa ettei olisi paljastunut.

Nokkela Walter selvisi tästäkin uhkapelistä ennakkoluu-
loista huolimatta voittajana kuin ihmeen kaupalla. Tajusin 
Walterin olevan tärkeä nappula tässä salaisessa ja kiihottavassa 
jännityspelissä nimeltään Kolmannen Valtakunnan homojen 
eloonjäämistaistelu kaikesta kamaluudestaan ja keskitysleireis-
tään huolimatta”. Ja siksi onnekseni Jurgenillä oli vähän aikaa 
kanssani niin, että sain viettää valtaosan päivistäni ja öistäni 
Walterin innostavassa, mutta aivan ehdottomasti hyvin härs-
kissä ja kaiken kattavassa opissa perseennuolemisesta nah-
kavaatteiden oikeaan pukeutumiseen ja univormuestetiikan 
todelliseen luonteeseen ja roolileikkeihin olla alistaja ja välillä 
alistettu saksalaiseen miesmäiseen tapaan, eikä siinä touhussa 
hyväksytty mitään ”lällyanglosaksisia nynnykiltteysversioita” 
kurista ja ankaruudesta ihmisyyttä kunnioittaen – siksi me 
saimmekin näissä käsittelyissä hieman enemmän “naarmuja” 
kehoomme ja naamoihimme kuin laki salli, mutta aina jälki-
käteen hyvät korvaukset niistä. 
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Joskus olimme koko keho yltä päältä veressä, minullakin 
irtosi yksi hammas kun sain kerran kullin sijasta joltain kän-
niseltä ja vihaiselta sadistimoukalta kunnolla monoa poskeen, 
ja pää oli naarmuilla ja ruvilla pitkään niin että piti käydä 
lääkärillä kun näin harhoja ja kuulin pitkään vain titityytä. 
Silloin päätin, etten enää koskaan olisi alistuja, vaan siitä lähin 
alistuja, joka pani ja piti itsellään orjapoikia. Ja mahdollisia 
monia samanaikaisesti. Silmäkulmatkin olivat säännöllisesti 
joka toinen viikko pikkumustelmilla. Mutta erikoisinta oli se, 
ettei kukaan tuntunut huomaavan näitä, tai ei ollut huomaa-
vinaankaan – nämä harmittomalta tuntuvat, mutta luonnol-
lisen miehekkäät taistelumerkit kuuluivat ilmeisen tärkeänä 
osana spartalaiseksi sotilasleiriksi muuttuneen Saksan arki-
päivän näkymättömästi kannettuja miehisiä kunniamerkkejä.

Asuin Jurgenin perheen asunnossa ja nukuin hänen vuo-
teessaan tilanpuutteen takia. Jurgen raportoi minulle tarkasti 
kaiken minkä kuuli juoruina kulissien takaa Olympialaisista, 
kuten sen, etteivät suomalaiset olleet avajaismarssissa nosta-
neetkaan kättään Hitlerille ”Heil”-tervehdykseen, mikä oli 
silmin nähden suuresti harmittanut kuulemma aikalaistodis-
tajien mukaan Hitleriä.  Jo ensimmäisenä iltana alastomina 
makaillessamme toisiamme vastaan, kätemme löysivät yhtei-
sen sävelen ja meistä tuli öisin keskinäisten leikkiemme myötä 
jonkin sortin pakonsanelemat teinirakastavaiset, ilman että 
välillämme olisi ollut suuria tunteita tai intohimoja. Kaik-
ki vaan tapahtui niin kuin oli määrätty tapahtuvaksi, kellon 
tarkkuudella kehoissamme niin kuin muillakin maapallon 
miljoonilla saman ikäisillä saman aikaan tahtoi tai ei. Kaikki 
elämässäni oli silloin häikäisevän uutta ja järin innostavaa. 

Aistit olivat herkimmillään ja mieli rekisteröi kaiken tarkas-
ti muistiin. Kello tikitti. Hormonit jylläsivät. Karvat kasvoivat 
kovaa vauhtia. Keho alkoi saada päivä päivältä enemmän mie-
hisen kulmikkaita piirteitä. Äänikin oli jo madaltunut mel-
kein aikuiselta mieheltä kuulostavaksi, niin että kun kerran 
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soitin kotiin, isä eikä äiti ollut ensikuulemalta uskoa että se 
olin minä joka puhuin. Kulli seisoi koko ajan ja ruiski spermat 
ulos parhaimmillaan neljä viisi kertaa päivässä osoittamatta 
mitään väsymisen merkkejä niin, että luulin jo loppuelämäni 
kulkevani kullini kiivaan tahdin mukaan ja pelkäsin pahinta, 
ettei muulle olisi jäänyt aikaa syömisen ja nukkumisen lisäksi. 

Päivisin kun Jurgen oli nuorten aseveljiensä kanssa te-
kemässä kunniaa rakastamalleen isänmaalle ja sen kiistatta 
silloin vielä kunnialliselle johtajalle, Adolf Hitlerille, joka ei 
kumma kyllä itse kuulemma erikoisemmin välittänyt urhei-
lusta, oopperamiehiä kun oli, me Walterin kanssa nojailim-
me keskustan eri pisuaareissa vuoron perään sen ulkoseiniä 
muina miehinä muka mittailemassa ihan kuin meillä ei olisi 
ollut muutakaan tekemistä kuin haistella vuosisatoja vanhaa 
homojen maahan lurittamaa kusta, päätarkoituksena katsella 
“sillä silmällä” tarkkaavaisin mielin ja punniten sekä harki-
ten kuitenkin vain kuinka rikas ja halukas poikarakkauden 
nautintoihin mahdollisesti seuraava asiakkaamme saattoi olla 
iskeäksemme aina oikeaan, emme näet halunneet tuhlata ruu-
tia turhaan köyhiin.

Niin opin Walterin opastuksella näkemään hienojen vaat-
teiden läpi ryhdistä, ilmeestä, ihon kunnosta, hampaista, 
silmien kirkkaudesta sekä kehon jäntevyydestä kuka kuului 
oikeasti mihin luokkaan. Ja kuka vain yritti keikaroida hie-
noilla vaateilla, niin että iskimme ja putsasimme vain oikeita 
rikkaita vanhoja herrasmieshomoja, joilla oli rahaa rutkasti, 
ja joille se oli pelkkää kiihottavaa pikkupoikien ilkikurista 
leikkiä kulli pystyssä, eikä vienyt kerralla koko omaisuutta. 
Monet heistä naureskelivatkin jälkeenpäin meidät nähdessään 
hyväntuulisesti, ja kiusoitellen kuiskivat korviemme juurella, 
eivät pahantahtoisina vaan ystävällisesti, “Koska ottaisimme 
leikkimme uudelleen?” Iltaisin kun “työt” oli tehty ja tasku-
rahat ansaittu, suunnistimme vielä “ylitöihin”, ei rahan, vaan 
huvin vuoksi, kasarmialueiden lähistöillä oleviin puistoihin, 
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joissa halukkaat sotilaat ja upseerit odottivat meitä kalut kovi-
na univormuissaan vaikka oli kesän kuumin ja hiostavin aika. 

Näin opin kaikki sotilaalliset leikit kantapään kautta hikeä 
valuttaen perseestä mustiin sotilasnahkasaappaisiin, lyönnit 
kasvoille ja kehoon, niin että se ei tuntunut kivulta vaan suu-
relta ja ansaitulta miesten kahdenväliseltä kunnioitukselta ja 
nautinnolta, josta muut eivät ymmärrä mitään, ja joille se ei 
kuulu lainkaan, sekä kaikki ne pikkuniksit, joita myöhemmin 
itse omassa seksielämässäni oman nautintoni maksimoimisek-
si käytin täydellä teholla hyväkseni Tähtitorninmäellä sodan 
aikaan ja sen jälkeen suurta kiitosta muilta kiihottuneilta ja 
hoitoonsa tyytyväisiltä sotilailta niistä jälkikäteen saaden. 

Koko Berliinin tuntui olevan yhtä juhlaa aamusta iltaan. 
Baarit ja puistot olivat täynnä humalaisia, mekastavia ja kii-
maisia miehiä, jotka etsivät toisistaan seksiseuraa, pikarunk-
kuja– ja panoja mitä uskaliaimmissa paikoissa huolimatta 
kansanpoliisista, joita oli laitettu valvomaan yleistä järjestys-
tä melkein joka metrille. Seurasin Olympialaisten avajaisia 
Walterin kanssa läheisestä puistikosta pisuaarin läheltä kuin-
ka maailman suurin ilmalaiva Hindenburg lipui natsihaka-
ristein koristeltuna ja matkustajakopistaan iso Olympialippu 
roikkuen yli haltioituneen katsomon ja kuulimme, miten yli 
3000-päinen kuoro kajautti ilmoille Händelin Halleluja-kuo-
ron osan Messias–oratoriosta. Olympialaisissa jaettiin voitta-
jien kuvia. Erityisesti ihastuin leipuriin ja atleettiin nimeltään 
Alfred Schwarzman, joka oli voittanut kultaa yksilövoimiste-
lussa sekä saksalaiseen kärpässarjan nyrkkeilijä Willi Kaiseriin. 

Paluumatkalla Stettinin kautta höyrylaivalla Helsinkiin 
osuin yhdessä Suomen joukkueen kanssa, joka juhli hyvää 
menestystään suomalaiskansalliseen tapaan railakkaasti viina 
virraten yli äyräittensä koko kotimatkan. Olihan Suomi mi-
talisaalillaan isoissa kisoissa yltänyt maailmanluokassa peräti 
viidenneksi heti tiukasti keskenään paremmuusjärjestyksestä 
kisanneiden suurvaltojen jälkeen. 
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Me olimme “Kämppäkaverini” kanssa Olympialaisia var-
ten väliaikaisesti jo heinäkuun alussa avatussa Helsinki–Van-
taan uudella lentokentällä vastaanottamassa Jurgeniä, joka 
saapui vastavierailulle Helsingin Olympialaisiin vieraakseni. 
Jurgenillä oli mukanaan uusi nuori poikaystävänsä Hans, 
joka ystävystyi läheisesti “Kämppäkaverini” kanssa, jopa niin 
vakavasti, että kun he sitten kahden viikon päästä lähtivät ko-
timatkalle Berliiniin, muutama kyynel ja ikuiset lemmenvalat 
vannottiin eteisessä molempien rakastuneen suureksi suruksi. 

“Kämppäkaverini” oli muutaman viikon alamaissa ja kai-
pasi Hansia, mutta sitten se meni ohi kun kirjeetkin alkoivat 
Berliinistä harventua. Hans oli itsekin komea atleetti, joka 
harrasti painonnostoa ja voimistelua. Hyvä yhdistelmä. Piirsin 
paljon olohuoneessamme alastomana poseeranneen Hansin 
luonnoksia vihkoihini ja otin hänestä valokuvia monesta eri 
kulmasta varmasti sadoittain. Jurgen oli tyytyväinen näke-
määnsä ja erityisesti minuun. Sinusta on tullut oikea mie-
hinen mies, kuka olisi vielä Berliinissä uskonut sitä?”, hän 
sanoi ylpeästi mittaillessaan minua kun olimme tavanneet 
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1936. Meillä on Berliinissä 
miehekkäille homoille jo omat ravintolat, kuntosalit ja prät-
käklubit ilman prätkiä, niin että saamme pukeutua rauhassa 
kenenkään häiritsemättä univormuihin ja nahkavaatteisiin 
omassa rauhassamme”, Hans kertoi silmissään lapsenomaista 
intoa ja salaperäistä riemua. 

Hans ja “Kämppäkaverini” keskittyivät täysin ja melkein 
päätoimisesti toistensa tuntemattomien sopukoiden tutki-
miseen nuoruuden antamalla hurjalla ja itsensä ympärillä 
pyörivällä innolla, ja viettivät kaksistaan aikaa myös kaupun-
gilla muita poikia katselemassa ja iskemässä, niin että joskus 
yöllä kisoista kotiin kömpiessämme Jurgenin kanssa, saattoi 
olohuoneemme lattialla puuhailla keskenään neljäkin meille 
entuudestaan tuntematonta nuorukaista yhtä aikaa Hansin ja 
“Kämppäkaverini” kanssa. 
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Me olimme kuitenkin Jurgenin kanssa jo aikuisina miehiä 
ja “oikeina kisaturisteina” hankkineet kalliilla ison liudan lip-
puja meitä kiinnostaviin otteluihin ja kisoihin. Minä halusin 
ehdottomasti nähdä amerikkalaisia urheilijoita ja erityisesti 
mustia miehiä. Olinhan saanut kaikkien muiden kisaturistien 
tavoin tartunnan ihailla mustaa lihasta Berliinissä 1936 Jesse 
Owenin, joka kilpaili silloin jo omassa yksinäisessä ylhäisyy-
dessään vain itseään vastaan, ja hänen maanmiehensä, myös 
mustan atleetin ja korkeushypyn kultamitalin napanneen 
Cornelius Johnsonin, innoittavien ja kiihottavien esimerk-
kien jälkeen, kun olimme ensin nähneet miten kauniisti voi-
kaan musta lihas kiiltää auringossa hien tippuessa siitä raskaan 
ponnistuksen ja urheilusuorituksen jälkeen. Jurgenkin ikään 
kuin pesi omaa likaista osuuttaan Hitler–intoilussa jälkikäteen 
pois ihailemalla nyt kanssani estoitta aiemmin roskarotuna 
pitämiään mustia. 

Tiesin toki, miten Hitler osoitti mieltään. Se kuului luon-
nollisena osana ideologiaamme ja siitä puhuttiin ylpeinä lei-
reissämme. Kun Johnson palkittiin, Hitler poistui kiireisesti 
paikalta ja Owensille hän käänsi törkeästi närkästyttyään sel-
känsä. Ja kun heidän tapaamistaan yritettiin järjestää, oli hän 
suutuspäissään huutanut: Luuletteko että oikeasti suostun 
kättelemään neekereitten kanssa! 

Mutta en voinut tietää kuinka ylivoimaisina he olivatkaan 
nopeutta ja voimaa vaativissa lajeissa, kuten pikajuoksu ja 
pituushyppy. Ja miten komeiksi he sitten muuttuivatkaan 
palkintopalleilla.” Lippujen saanti kisoihin oli ollut vaikeaa, 
vaikka niitä oli myynnissä peräti 995 501 kappaletta ja nii-
den myynti oli alkanut jo huhtikuun 21 päivänä. Kirjoitin 
Jurgenille mitä hän haluaisi nähdä ja laitoin sitten “Kämppä-
kaverini” lippuja jonottamaan tuntikausiksi kylmään viimaan, 
mutta sen sijaan että hän olisi valittanut tai ollut jotenkin 
nyreä minua kohtaan, hän olikin iskenyt lippujonosta kaukaa 
maalta lippuja ostamaan tuleen söpön nyrkkeilijäpojan, jonka 
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hän toi meille yöksi, niin että saimme nauttia Olympialippu-
jen lisäksi esimakua atleettihomoista, joita kisaan oli tulossa 
kaikkialta muualtakin maasta ja maailmalta meidän suureksi 
iloksi.

Kuuntelimme pääosan Olympialaisista radiosta, sillä olin 
ostanut Jurgenin toivomuksesta liput vain soudun ja höy-
hensarjan ja miesten voimistelun loppuotteluihin, joissa oli 
sen ajan parhaimman näköiset ja söpöt osallistujat. Itse juh-
lat alkoivat komeasti Paavo Tiilikaisen tyypilliseen tapaansa 
hehkuttaen ääni väristen syviä kansantuntoja melkein kyy-
neleet silmissä, kun Paavo Nurmi toi Olympiatulen Olym-
piastadionille. Yleisö kohahti nousten seisomaan samalla kun 
me pomppasimme kotonani pystyyn juhlallinen ilme kasvoil-
lamme suomenlippuja käsissämme heilutellen isänmaallisen 
hurmoksen värisyttäminä: Paavo Nurmi juoksee nyt Hellaan 
soihtu kädessään pohjoiskaarteessa tullen juuri pääsuoralle. 
Kansa on noussut seisomaan, voimakkaasti se osoittaa suo-
siotaan Nurmelle, jonka askel on edelleen lentävän kevyt...”, 
sen jälkeen Tiilikaisen ääni murtui ja hän piti hetken taukoa 
niiskuttaen isoa punaista perunanenäänsä ennen kuin jatkoi 
selostustaan, ja minäkin iso mies itkeä pillitin liikutuksesta 
eläytyessäni Tiilikaisen tunnelmointeihin pienen isänmaani 
urheiden saavutusten puolesta. 

Voimistelumitaleista kamppailtiin Messuhalli Ykkösessä. Ja 
vaikka emme olleet kommunistien ja ryssien ystäviä vähim-
missäänkään määrin, minä olin jopa kieltäytynyt astumasta 
Leningradiin, mihin olisin päässyt ilmaiseksi, täynnä komeita 
sotilaita oleva miljoonakaupunki vain viiden tunnin junamat-
kan päässä, sen veran minua vieläkin korpesi veli venäläisen 
temput suomalaisia kohtaan ja punaisen vallan rikokset heti 
sodan jälkeen Valvontakomission nimissä, olinhan läheinen 
ystävä ja luotettu Kapteenin kanssa, joka oli lähellä sotilaalli-
sia oikeistopiirejä ja lännen sotilastiedusteluja, ja joille tiesin 
tehneeni Kapteenin puolesta “pieniä palveluksia”, vaikkemme 
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niistä julkisesti niiden arkaluonteisuuden takia koskaan pu-
huneetkaan. 

Tiesin olevani joissain kirjoissa Tehtaankadun isossa Ve-
näjän suurlähetystössä, jossa arvioitiin olevan - samoin kun 
Turun konsulaatissa - vähintäänkin joka toinen diplomaat-
titehtävissä peiteviran turvin vakoojina; joidenkin arvioiden 
mukaan lähes, tai peräti yli viisisataa miestä, olihan Suomesta 
tullut Rautaesiripun laskeuduttua lännen ja idän välille maail-
man vakoilun uusi keskus, jossa vaihdettiin vankeja ja tietoja 
melko avoimesti, tai asetettiin mehukkaita syöttejä vihollisil-
le myös Tähtitornimäellä, mihin alkoi ilmestyä näitä “eversti 
Redl”-tapauksia pilvin pimein; kauniita poikia homoupsee-
rien houkuttelemiseksi heille asetettuihin ansoihin kiristääk-
seen heiltä tärkeitä tietoja. 

Kaikesta tästä huolimatta, vaihdoimme kuitenkin poikke-
uksellisesti kisahumun keskellä oman ennakkosuosikkimme 
kirveellä veistettyyn karheankomeaan neuvostoliittolaiseen 
voimistelija Viktro Tshukariin, josta tuli kisojen voitokkain 
urheilija neljällä kulta– ja kahdella hopeamitalillaan. Kuulin 
myöhemmin, että kovan vartioinnin alaisena ollutta Neuvos-
toliiton joukkuetta, jossa oli 300 urheilijaa ja “muuta tek-
nistä tukihenkilökuntaa” saman verran, eli jokaista urheilijaa 
kohden oli mukana yksi henkilökohtainen valvoja estämässä 
loikkauksia, oli alussa kovia ongelmia majoituksessa. Jouk-
kueenjohto ajatteli lennättävänsä urheilijat päivittäin kilpai-
luihin Leningradista, sitten Porkkalasta junalla, mutta päätyi 
pienen painostuksen jälkeen yhdeksän junanvaunun pitkällä 
erikoisjunalla urheilijansa Helsinkiin, josta heidät majoitettiin 
Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskylään Otaniemeen, jon-
ka ulkopuolella parveili nuoria suomalaisia kommunisti - ja 
vasemmistohomoja yrittämässä turhaan saada nimikirjoituk-
sia eli neuvostokullia iskemällä urheiluidoleitaan, sillä Neu-
vostoliitto halusi ja onnistui eristämään urheilijansa muista 
peläten heidän joutuvan rappioituneen lännen, mm. meidän 
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homojen ja coca–colan kanssa tekemisiin. 
Meitä länsimaalaisista pojista kiinnostuneita vapaan maa-

ilman oikeistolaisia miehistä pitäviä miehiä onnisti muiden 
kanssa erinomaisesti. Amerikkalaiset urheilijat, ja onneksem-
me myös mustat sprintterit, parveilivat öisin Mäntymäen pu-
sikoissa seuraa etsimässä, ja jokaiselle halukkaalle riitti seksiä 
niin paljon kun sielu sieti, eikä kukaan asiaa sivusta seurannut 
viranomainen tällä kertaa ihmeeksemme puuttunut asiaan 
millään tavalla, vaan antoi Olympialaisten ajan kaupungissa 
puhaltaa vapaammat tuulet, niin että jopa poliisitkin olivat 
keskittyneet kerrankin omaan tehtäväänsä yleisen järjestyksen 
ja viihtyvyyden ylläpitämiseen, eikä vain puisto– ja pisuaa-
riratsioihin, ja meidän kamarille kärräämisiin ja pamputta-
misiin. 

Miehisten miesten laji oli nyrkkeily, jossa kävimme katso-
massa kaikki kisojen söpöimmäksi mustaksi mieheksi osoit-
tautuneen amerikkalaisen Floyd Pettersonin ottelut. Tämä 
tuleva raskaansarjan maailmanmestari voitti tuolloin kultaa 
keskisarjassa hurmaten ketteryydellään ja housuissaan kome-
asti pullottaneella etumuksellaan homot ikiajoiksi. Melonnas-
sa olimme todistamassa muiden homojen kanssa eturivissä 
ikimuistoisesti miten komea taistelupari, Suomen Thorvald 
Strömberg ja Ruotsin Gert Fredriksson eivät voineet pitää 
näppejään toisistaan erossa edes yleisön silmien edessä, vaan 
olivat koko ajan halaamassa ja käsillään läimien toinen tois-
taan, jopa pyllyille, hellyydenosoituksina. 

Helsingin Olympialaiset toivat mukanaan ensimmäistä 
kertaa Suomeen atleettiset homourheilijat ja homoturistit, 
vaikkei niistä kukaan puhunut eikä osannut tunnistaa paljain 
silmin kun sellainen tuli vastaan. Mutta me Jurgenin kanssa 
tunsimme oman kansamme jo yhdestä pälyilevästä ilmeestä 
tai housunetumuksessamme viipyilleestä toiverikkaasta kat-
seesta ja päänpyörittelystä. Homoelämän salaiseksi keskuk-
seksi näin muuttunut Olympiastadion ei nukkunut kisojen 
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aikaan koskaan, ei varsinkaan öisin, jolloin se ja sen vieressä 
ollut Mäntymäki muuttui homojen yöllisten bakkanaalien ja 
irstailujen temmellyskentäksi. 

Sana kiiri kulovalkean tavoin sekä homoatleettien että ho-
moturistien keskuudessa, eikä hyvästä ja komeasta seurasta 
ollut koskaan sen jälkeen enää pulaa. Homoja valui kaikkialta 
maailmasta ja Suomen peräkylistä noiden päivien ajaksi iske-
mään ja naimaan keskenään Olympiastadionin läheisyyteen, 
niin että aika ajoin suurin osa siellä liikkuneista yksinäisis-
tä miehistä oli seksiseuraa etsiviä homoja maailman kaikilta 
kolkilta. Samaan aikaan Tähtitorninmäki menetti harmikseni 
valta – asemansa Helsingin homoelämän ykkösiskupaikkana: 
uusi aika Olympialaisineen siirsi painopisteen Mäntymäelle 
ja Olympiastadionin edessä uutuuttaan silloin vielä hohkan-
neelle pisuaarille, joka alettiin jostain kumman syystä kutsua 
myöhemmin homojen alakulttuurissa Jennyn teehuoneeksi.

Minä en ollut henkilökohtaisesti muutoksesta kovinkaan 
iloissani. En pitänyt homojen alakulttuurista. Ja liian selkeästä 
näkymisestä näin keskeisellä paikalla. En pitänyt leimautumi-
sesta ja vihollisen räikästä haastamisesta, silloin kun selusta ei 
ollut turvattu. En pitänyt uhkarohkeudesta ja turhista taiste-
luissa, joissa voittaja oli selvillä jo ennen ottelun alkamista. 
Oikeasti en pitänyt lainkaan kaakattavista ja kotkottavista 
nykyhomoista, jotka kutsuivat toisiaan “kullanmuruiksi ja sis-
koksiksi sekä hunajapupuiksi ja muiksi minusta vastenmieli-
siksi ylimakeiksi neitoperhosiksi” sillä sodan jälkeen olivat ka-
donneet epätoivoiset heteromiehet, jotka eivät olleet homoja, 
eivät edes biseksuaaleja, mutta jotka olivat niitä ainoita oikeita 
homoja, joiden kanssa olin sodan aikaan tekemisissä, ja joiden 
kanssa olisin halunnut olla edelleenkin jossain tekemisissä. 

Nyt inhoamani alistuva homotyyppi oli ottanut taas val-
ta–aseman Helsinginkin homoelämässä ja se näkyi, kuului 
ja tuoksui ärsyttävän imelästi kaikkialle, missä sen edustajia 
vain sattui parvina yhdessä liikkumaan. Minusta homman 
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piti pysyä salassa enemmistön silmistä, etteivät he innostui-
si lisää moralisoimaan ja säätämään lakeja, joka vaikeuttaisi 
keskinäisiä puuhailujamme. Yksikin kielteinen juttu iltapäi-
välehdissä näistä neideistä saattoi tuhota homona olemisen 
turvan vuosiksi eteenpäin, tehden meistä muistakin vapaata 
riistaa kenelle tahansa hullulle hakata ja tappaa meitä ilman 
sen suurempia tutkimuksia ja apua, koska kyseessä oli etukä-
teen enemmistön ja valtaapitävien taholta tuomittu löyhämo-
raalinen homo, josta oli heidän mielestään enemmin haittaa 
kuin hyötyä elävänä.  

Siitä oli jo iso liuta varoittavia esimerkkejä. Lisäksi Jennyn 
teehuone veti puoleensa remuavaa nuorisoa ja muita kännissä 
viikonloppuisin rellestäviä homohakkaajia, ja järjestyshäiriöt 
olivat joka viikkoisia, vaikka vastapäätä sijaitsi Kisahallin po-
liisiasema ja sen valtaisa selliosasto kuin luotuna juuri tätä 
tehtävää varten: pitää kaupunki siistinä irstaista ja riettais-
ta homoista aina niin tarvittaessa. Kun kisat olivat ohitse ja 
Jurgen ja Hans pitkien ja kosteiden jäähyväisjuhlien jälkeen 
saatettiin takaisin Seutulan lentokentälle, Jurgen otti laukus-
taan pienen paketin sanoen sen olleen minulle, mutta sitä ei 
saanut avata ennen kuin he olivat koneessa. 

Kun kysyin miksi, hän sanoi että se sisältää liikaa kyynel-
kanavat aukaisevaa materiaalia. Yritin inttää, että mikä kum-
ma se mahtoi olla? Jurgen vastasi sen olevan lahja yhteiseltä 
ystävältämme vuosikymmenten takaa. Kun heidän koneensa 
oli vihdoin noussut taivaalle, avasin jännittyneenä paketin. 
Siellä oli saksalaisen lentäjän mustat nahkasaappaat ja niiden 
vieressä kirje, joka oli osoitettu minulle. En ollut uskoa silmiä-
ni. Katsoin vielä kerran lappua uudelleen, mutta niin siihen 
oli kirjoitettu. Tästä varsinainen tarinamme alkoi ja tähän se 
myös loppui. Ja tästä lopusta alkoi hänen elämässään uusi 
alku. Se oli kirje, jota komisteli Walterin vaivoin siihen vään-
tämä koukeroinen allekirjoitus.

”Kiitos ihanasta illasta ja yöstä. Tunnistin sinut heti kun 
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näin sinun kävelevän hotelli Kämppiä päin kädet taskussa pä-
lyilevänä ja kulli mielessä. Kihisin oikein innosta sinut kau-
kaa havaitessani, sillä olit kasvanut miehiseksi mieheksi. Kun 
huomasin että pimeys esti sinua tunnistamasta minua omaksi 
rakkaaksesi Hitlerin Olympialaisista, lähdin itsekin leikkiin 
mukaan piruuttani ajatuksella, että se vain lisäsi pitkän eros-
saolomme jälkeen nautintoa sinusta. Se ilta olikin ehkä juuri 
siksi täydellinen lahja sinulta. Kun kosketit kulliani ensim-
mäisen kerran Ruotsalaisen teatterin pisuaarissa, minulle tuli 
elävästi mieleen se ensimmäinen kerta kun olimme yhdessä, 
sinä ja minä, ja minua huimasi. 

Maailma oli sittenkin elämisen arvoinen ja kaunis paik-
ka ajattelin, kun sain jo toiseen kertaan kokea jotain niin 
ihmeellisen kaunista. Kaivopuistonrannassa annoin sitten 
sinulle lahjaksi sen kaikkein kauneimman, minkä maailmas-
sa omistin ja mistä tiesin sinun oppineen suuresti pitämään. 
Luulen että rakastuin sinuun tuolla hetkellä uudelleen, enkä 
ole saanut siitä lähtien öisin enkä päivin kuvaasi silmistäni 
hangattua pois. Olin viimeistä kertaa lomalla ja edessä oli nyt 
kahden viikon lennot venäläiskoneita vastaan. Anteeksi etten 
etsinyt sinua aikaisemmin käsiini vaikka tiesin sinun olevan 
kaupungissa, olihan nyt tämä hemmetinmoinen sota, joka 
häiritsi muidenkin kuin meidän keskinäistä rakkauttamme. 
Kun sitten joskus palaan näiltä lennoilta, paljastan sinulle, 
kuka olen. Mutta jos saat tämän paketin Jurgeniltä, tiedät 
etten valitettavasti palannut. Olen pahoillani jos niin kävi ja 
sinut iäksi menetin!”

Kun vieläkin muistelin, mitä sitten tapahtui kun olin luke-
nut Walterin kirjeen loppuun saakka ja katsonut kun Jurgenin 
ja Hansin kone katosi pilviin, minut valtasi päästä jalkoihin 
kova kaipuu menneisiin aikoihin ja tapahtumiin, kun kaikki 
oli vielä toisin ja himoni nuorta ja kiihkeää, silloin kun olin 
nuori ja halusin että minusta pidetään! Näin Walterin edes-
säni alastomana imettämässä isoa kulliaan suussani elokuussa 
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1936 Hitlerin Olympialaisten aikaan omassa pikkuhuonees-
saan, jonka hän oli vuokrannut näitä hommia varten eräältä 
Unter den Lindenin poikkikaduista. Eikä sen niin väliä oliko 
muisto keksitty tai runsaasti muuteltu, tähän peliin kuului 
paljon hymyilyä, hauskoja juttuja ja erilaisia hymynkareen 
tuolla puolella paranneltuja sattumuksia ja trapetsimaisiksi 
huippusuorituksiksi muunneltuja kömpelöjä kommelluksia, 
sillä loppujen lopuksi millään ei kuitenkaan ollut mitään väliä 
ajan kuluessa näissä pippaloissa, missä pääosanesittäjät jou-
tuivat kokemaan saman sivuroolimaisen tyhjyyden tunteen 
huomatessaan ihmisten muuttuneen.

Vasta näitä miettiessäni, muistin yhtäkkiä Walterin pu-
huneen “korkeasta natsisuojelijastaan, eräästä vanhasta läm-
pimästä veljestä”, joka maksoi hänen vuokransa ja muut 
juoksevat kulut saaden vastineeksi pari kertaa kuukaudessa 
“täyshoidon” Walterilta ja lisäksi kullanarvoisia tietoja, joita 
Walter oli kerännyt muista homohuorista ja heidän korkeis-
ta asiakkaistaan kiristämällä.  Olin silloin katsellut pöydällä 
olevaa valokuvaa nuoresta meriupseerista, Wagnerin Par-
sifal-levyä gramofonin vieressä sekä hienoa ulkomaalaista 
whisky-pulloa. Vasta nyt ajan jälkeen osasin yhdistää kaksi 
silloin vielä kummalliselta tuntunutta sattumaa yhteen, kun 
myöhemmin Saksan lähetystön sodanaikainen laivastoatta-
sea, kommodori Friedensreich Hudertwasser oli vienyt minut 
omiin yksityistiloihinsa, laittaen Wagnerin Parsifalin gramo-
foniin soimaan ottaen kaapista parhaan whisky-pullonsa ja 
aloittaessaan pitkän ja synkän yksinpuheluvuodatuksensa 
omasta tuskaisesta elämästään. 

Nyt vasta sain tuon kuvan uudelleen päähäni ja osasin yh-
distää sen oikeaan paikkaan ja oikeaan yhteyteen. Walterin 
yöpöydällä hänen asunnossaan oli ollut hopeisissa natsikehyk-
sissä hänen korkea natsisuojelijansa, ja eräs harvoista viimeisis-
tä jäljellä olleista Weimarin tasavallan lämpimistä veljistä - nyt 
natsiksi muuttunut monikasvoinen ihmeselviytyjä kusisista 
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kusisimmissa paikoista nimeltään kameleontti kommodori 
Friedensreich Hudertwasser - silloin vielä nuorena meriup-
seerina ensimmäisen maailmansodan aikaan jossain Itämerellä 
sukellusveneen kannella aurinkoisesti kuvittelemalleen auvoi-
selle tulevaisuudelle hymyillen ja vilkutellen. 

Nyt oli hänen hymynsä hyytynyt, samoin kuin miljoonien 
muiden takinkääntäjien ja perässähiihtäjien, jotka tajusivat 
olevansa matkalla ensimmäisessä luokassa suoraan helvettiin. 
Siksi Walterkin oli ilmeisesti hänen mielestään pelastettava 
siirtämällä hänet hornankattiloiden kiehuvasta sudenpesästä 
suoraan karjuvan leijonan ahnaaseen kitaan pohjoiselle rin-
tamalle. Niin ymmärsin kaiken, miksi kaikki aiempi oli ta-
pahtunut niin kuin oli Walterin elämässä ja surin sitä kovasti, 
sillä tajusin myös, ettei meidän kaikkien elävän maailmassa, 
jossa oli vain yksi tahto ja iso liuta ahdistavia määräyksiä, 
missä näennäisyys takasi meille meidän ainoan todellisuuden, 
ja jossa oli vietävä meille annetut roolit joko loppuun asti ja 
alistuttava niiden valtaan, tai sitten kuvitella ettei tehnyt niin, 
eikä niissä ollut tilaa Walterin kaltaiselle pojalle. 

Siitä lähtien istuin kotonani piirtämässä Tom of Finlande-
jani alastomana vain Walterin nahkasaappaat ylläni runkaten 
kulliani samalla. Siitä tuli minulle hyvä tapa ja rituaali, josta 
en koskaan päässyt, enkä halunnut päästä kunnolla eroon niin 
kauan kuin teki mieli ja kulli vielä jotenkin seisoi kynän py-
syessä ilman vapinoita käsissäni. Tällä tavalla Walter ja minä 
olimme aina yhtä ja käteni joka piirsi, oli hänen kätensä, ja 
piirros joka paperille syntyi, oli yhteisen ja lyhyen rakkautem-
me lapsi niin, että Tom of Finlandeissa oli aina jotain Walte-
ria; hymy, silmät, suu, kulli, keho. Ja jos ei muuta niin ainakin 
ne hänen minulle lahjoittamansa lentäjän mustat nahkasaap-
paat, jotka olivat päälläni alastomana piirrellessäni, ja joita 
jaksoin aina yhä uudelleen ja uudelleen kuin monistamalla 
Walteria ja hänen nahkasaappaitaan piirtää miehisistä suloista 
kertoviin piirroksiini. 
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Näin Walter hymyili minulle suruni ja kaipaukseni keskellä 
niitä suloisia hetkiä, joita saimme kahdestaan harvinaisissa 
seikkailuissamme yhdessä kokea. Saappaiden lisäksi minulla 
oli muitakin “pyhiä esineitä”, talismaaneja, joista en hiiskunut 
suureen ääneen kenellekään muulle kuin “Kämppäkaverille-
ni”, joka jakoi kanssani niin ilot kuin elämän tuskatkin aina 
yhtä urhoollisesti, se samainen pistooli jolla olin ampunut sen 
venäläissotilaan, jolle olin suunnitellut omistavani pianokon-
serttoni. Silloin en katunut. 

Oli sota ja valittavana joko hän tai minä. Nyt se sattui 
kohtalon oikusta olemaan hän. Pianokonserttoni ei koskaan 
valmistunut kun jätin pianistin haaveet ja keskityin työhö-
ni mainospiirtäjänä ja iltaisin Tom of Finlandeihini. Säästin 
pistoolin varmuuden varalle. Olin nimittäin sodan jälkeen 
niin rikki ja sisältä haavoittunut, etten voinut puhua asiasta 
muulle kuin “Kämppäkaverilleni” vasta kun elämäni ehtoolla, 
ja silloinkin vain kovassa kännissä itsesäälisesti soperrellen. 

Joskus vahvassa humalassa ja epätoivoni kasvaessa yli äy-
räitten, asetin pistoolin ohimolleni sillä toivomuksella, että 
ampumani venäläissotilaan haamu painaisi liipaisinta puoles-
tani ja päästäisi minut näistä helvetillisistä tuskista, joita silloin 
koin sisälläni vellovissa ristiriitaisissa tunteissani, muistoissani 
ja ennen kaikkea omassatunnossani, niin kova oli syyllisyyteni 
voima tappamastani venäläissotilaasta, joka oli kaunis kuin 
viaton taivaalta tipahtanut enkeli ja ulkonäöltään kuin pieni 
aronpoika kaukaa idästä.

Ehkä siksi en koskaan saanut pianokonserttoani valmiiksi. 
Ehkä siksi pelkäsin pianistin uraa ja jätin yhtyeeni ja urani 
soittajana pitkään jahkailtuani ja kamppailtuani näiden paina-
jaisteni keskellä, sillä näin hänen kalpean haamunsa edessäni 
kuolinkouristuksiensa keskellä aina kun asetin sormeni pia-
non näppäimistölle, tai yritin sovitukseksi kaikesta tästä omaa 
mieltäni rauhoittaakseni säveltää hänen muistonsa kunniaksi 
keskenräistä pianokonserttoani tuntemattomalle sotilaalle. 
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Siirsin kaiken kokemani hyvän ja pahan, aavistukseni, 
unelmani, toiveeni ja pettymykseni tämän jälkeen Tom of Fin-
landeihini kokopäivätoimisesti. Keskityin vain piirtämiseen ja 
unelmointiin. Tein päivähommani suunnitellen sanoma– ja 
aikakauslehtien mainoksia ja sommittelin näyttelyikkunoita 
puku päällä ja solmio kaulassa tiptop–herrasmiehenä muut 
huomioon ottaen ja kaikkien sääntöjen mukaan herättämättä 
liikoja kyttäävän ympäristöni huomiota. Heti kotiin päästyäni 
muutuin kuitenkin täysin päiväminäni vastakohdaksi ja toi-
seksi mieheksi. Vaihdoin vaatteet ensin “Alaston satama”–elo-
kuvan vetimiin; valkoiseen t-paitaan, tiukkoihin farkkuihin 
sekä Walterin nahkasaappaisiin.

Tällä tavalla nautin olostani. Jos aloin piirtää Tom of Fin-
landejani, riisuin itseni alastomaksi ja jätin saappaat vain jal-
koihini, ja jo kova kynäni kuin kiimainen kulli alkoi ahkeroida 
paperilla tarkemmin ja kiihkeämmin. Illalla jos olin lähdös-
sä kierrokselle, kuten melkein joka ilta noihin aikoihin tein 
“iltavoimisteluna” Tähtitorninmäen kautta Eiranrannoille, 
Ruttopuistoon ja Mäntymäelle, vedin täydet moottoripyörä-
vehkeet niskaani ja oloni helpottui kummasti. Yleisesti tällai-
nen iltalenkki kesti kolmisen tuntia ja yhden tupakka - askin 
verran. Päivällä kiireessä pakollisena työn lomassa hankittu 
kireys oli tipotiessään ja tunsin, miten sydänkin rinnassa sykki 
rauhallisemmin. Pääsin irti näin mukavalla tavalla itsestäni ja 
minulle tuli se sama aineeton ja irrallinen vapauttava tunne, 
kuin olisin ollut piirtämässä kotonani pöydälläni alastomana 
olohuoneeni ikkunan edessä kaikenmaailman Kakeja ynnä 
muuta lihaksikasta.

Minulla pyöri aina piirrokset mielessäni liikuin sitten kau-
pungilla katselemassa komeita miehiä kaupoissa ostoksilla tai 
töissään poliiseina, kuskeina, sotilaina ja palomiehinä ja muis-
sa miehisissä ammateissa viihtyvinä mehukkaina ja halukkai-
na ”miesseksipakkauksina”, joiden työvaatteiden alta saattoi 
nähdä ääriviivat hyvin hoidetuille ruumiin temppeleille ja 
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paidansuissa poukkoileville lihaksille sekä housunetumuksis-
sa pullisteleville aina valmiina uusiin koitoksiin - kulleille. 
Ehkä osin myös siksi, että hain koko ajan lisäinspiraatiota ja 
uusia kasvoja sekä ilmeitä piirroksiini. Ehkä osin siksi, etten 
koskaan pitänyt piirroksiani lopullisen valmiina, vaan kes-
keneräisinä ja korjauksia kaipaavina näin ne aina uusin silmin 
niitä katsoessani, niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin. 

Enkä kyllästynyt niihin tai samoihin aiheisiin, joita kuva-
sin eri tavalla monta kertaa samaa teemaa toistaen, ja muu-
tamalla viivalla niitä vain muutellen toisistaan erottuakseen, 
käyttämällä paljon aikaa ja mustetta näihin kokeiluihin; enkä 
koskaan työtäni aloittaessani voinut olla täysin varma mitä 
uusi silmäys vanhoihin kuviin toi sillä kertaa tullessaan. Usein 
se synnytti halun piirtää uudelleen uuden. Jatkaa siitä mihin 
olin jäänyt, vastata edellisen piirroksen esittämään kutsuun 
toisella kutsulla, mikä poiki taas uuden kutsun ja se taas uu-
den kutsun, synnyttäen jatkuvan halun vastata kutsujen kut-
suihin, ja piirtäen jotain uutta niihin, lisätä niihin aina jotain 
jännittävän mielenkiintoista muidenkin katsomalla nauttia ja 
oivaltaa sama asia.

Mutta se kannatti. Niin alkoi aluksi piirtämistäni Kakeista 
erottua Tom of Finland ja hänen ikioma nahkamaailmansa 
piirrosmaailmani hahmottuessa jatkuvasti muuttumistilassa 
olleeksi kehitykseksi ja uuden ymmärtämisen etsimiseksi ym-
pärillä muuttuvan halun pakottaessa minut samalla sisäisesti 
uudelleenryhmittymään vanhojen ja päätäni vielä tuolloin lii-
kaa rasittaneiden arki - asioiden ja muiden minua painaneiden 
ongelmien edessä. 

Näin aloitin elämässäni kokonaan uuden leikin itsessäni 
omaksi ilokseni ja muiden hyödyksi kaiken kokemani su-
run ja menetyksen vaihtuessa koko loppuelämäni kestäväksi 
nautinnoksi, missä katsoja oli tirkistelyssä kanssarikolliseni 
meidän yhteisessä täyttymättömien himojen ja halujen maa-
ilmassamme eläytyen täysillä piirtämiini ja kuvittelemiini 
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henkilöihin ja tapahtumiin, joita ei ollut missään koskaan 
tapahtunut muuta kuin sekä katsojan että minun mielessäni 
toiveina ja salaisina haaveina, mikä oli samalla sekä mahdo-
ton että mahdollinen, kuvitelma ja todellinen, riippuen millä 
jalalla olin aamulla herännyt sängystäni ylös. Ja tarkoitan kir-
jaimellisesti “millä jalalla”.

Näin minusta muodostui rooli, joka oli meille katsojani 
kanssa samalla myös se ainoa oikea tapa olla olemassa - nautis-
kelijan velvollisuutena ja taakkana pakottaen meidät lopulli-
sesti eroon muista ihmisistä ja heidän maailmoistaan oman sa-
laisen himomme ja halumme noustessa näin ojien jemmoista 
keskelle kirkasta päivänvaloa muistuttamaan keitä me todella 
olimme. Ja joka kerta kun antauduimme tietoisesti yhä uu-
delleen tämän selittämättömän voiman valtaan, erkanimme 
vastaavasti yhä kauemmaksi muiden maailmoista, niin että lo-
pulta emme enää kohdanneet heitä, sillä sitä vähemmän mitä 
silmiemme kajo paljasti enää heille intohimomme kielletyn 
roihun, sitä enemmän vastaavasti aloimme inhota toisiamme. 
Samoihin aikoihin kuin aloin menestyä, aloin toden teolla en-
sin hiljaa yksin, ja lopulta asiasta marmattaen läheisilleni, mi-
ten olin kyllästynyt itseeni ja kaikkeen mahdolliseen ympäril-
läni, jouduin vaihtamaan rakkaasta kodistani kammottavaan 
lähiöön, missä en viihtynyt lainkaan enkä osannut nukkua tai 
keskittyä omaan elämiseeni ja töihini, sillä minulle vihellettiin 
kadun poikki, huudeltiin ilkeästi perään ja paikallisessa pik-
kukaupassa myyjät käänsivät mielenosoituksellisesti selkänsä 
aina kun astuin ovesta sisään; kaipasin kovasti jotain tilalle 
tai jonnekin muualle tuulettamaan tunkkaiseksi kokemaani 
sisintäni uusien tuulien riepoteltavaksi, ei väliä minne, kun-
han johonkin ja nopeasti. Aloin saada kritiikkiä pinnallisesta 
tavastani käsitellä aiheitani vailla yhteiskunnallista vastuuta.

Lisäksi olin menettänyt vähäiset rakkaani, Walter mukaan 
lukien, ja seksistä oli tullut minulle enää vain vaivalloisia 
ja näytösluontoisia urheilusuorituksia, samaan aikaan kun 
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ulkonäköni alkoi rappeutua niin, että vaikka kuinka vedin 
musta nahkavaatteet iltaisin yöseikkailuitani varten päälleni, 
en näyttänyt miltään muulta kuin säälittävältä kasalta nah-
kaa ja luuta, ihan kuin nuoruuteni alkuvuosikymmeniltä sillä 
erotuksella, että nyt nahkani oli vanhentunut ja vain venynyt 
lisää venymistään, kulunut melkein kovassa käytössä puhki, 
rypistynyt kuin virttynyt pusero, ja oli ikävästi täynnä aurin-
gonvenyttämää ja löysästi roikkuvaa ruskeaa ihoa, joka kaukaa 
katsottuna näytti ihan kuin viimevuotiselta ylijäämäpekonilta 
tirisemässä rikkimenneellä alennusteflonpannulla.

Tänään oli joillakin joskus vaikea hyväksyä se, että me 
ihailimme silloin niin silmittömästi voimaa, univormuja sekä 
Hitleriä että Mussolini diktaattoreita, myös Stalinia, omalla 
kamalla tavallamme kuin inhosimme häntä punaisen vaaran 
pahimpana mörkönä, ja halusimme nähdä hänet kuolleena 
hirtettyinä munistaan roikkumassa Moskovan Varpusvuorilla 
venäläisille varoitukseksi hieman samaan tapaan kuin mitä 
Mussolinillekin myöhemmin tapahtui. Ihailimme kuitenkin 
suuresti Stalinin kyvykkyyttä ja generalissimus-univormuja, 
sillä koko Neuvostoliitto vaikutti olevan perverssi perfor-
manssi ja muu maailma tuntui ihailevan ankaria johtajiaan, 
joiden toivottiin isän voimakkaalla kädellä turvallisesti ohjaa-
van kansansa ja maailman parempaan huomiseen; olihan itse 
paavi Pius XI julistanut Mussolinin olevan “kaitselmuksen 
lähettiläs”.

Miesihanteeni, kuten huumorintajunikin, vaihtui vuosien 
varrella hennoista ja hieman feminiinisistä lapsenkasvoisista 
nuorukaisista jylhäpiirteisempiin ja lihaksikkaisiin miehiin, 
ja kovan työn kuluttamiin kaupunkien kuntosalien synnyttä-
miin betonijärkäleisiin. Karskius korostui ja lihaksia tuli. Hi-
mokkaat homomieheni astuvat ulos kellareista päivänvaloon. 
Parantelin mustavalokuvia liimaamalla sinne jostain muista 
kuvista ottamiani lisäyksiä ja piirtelemällä. 

Tom of Finland otti tältä päivältä vastaan sen, minkä sai: 



157

eli hyvin paljon! Ehkäpä auringonpaistetta - kuka tietää- ehkä 
yhtä lämmintä hymyä sinne tänne vapaasti ja villisti pouk-
koilevan satunnaisen turhuuden jossain näkymättömässä 
laskoksessa, ihan samalla tavalla kuin menneiden aikojen aja-
tukset uudesta huomisesta, osaksi vielä hieman piilossa, osaksi 
avoimesti härnäten ja turhaan nojautuen mutta niistä jo irti 
rimpuillen, samalla tavalla kun kevät otti talvesta niskalenkin 
ja syntymä kuolemasta, sillä hän tunsi tällaisen mielikuvituk-
sellisen täydellisen olevan myös täydellisesti tiedettävissä kun 
minä hänet sellaiseksi supersankariksi pöydälläni piirsin.

Noihin aikoihin olin saanut systeemini jotakuinkin kun-
toon yksityiselämässäni kaikista menetyksistäni ja suruistani ja 
vastoinkäymisistäni huolimatta. Piirrosta kuin piirrosta syntyi 
tasaisen tappavaan tahtiin. Olin tyytyväinen itseeni ja uusiin 
edessä siintäviin näkymiin. Kaikki uusi alakulttuureista tuleva 
toiminta, mikä kyseenalaisti perinteisen taiteen omintakeisilla 
uusilla tekniikoilla, tavoilla esittää se tai anarkistisilla elämän-
tavoillaan, oli minulle tärkeä innoittaja siitä lähtien eteenpäin. 
Se antoi kummasti potkua kun huomasin ettei ollut yksin 
enkä halunnut taantua ja masentua tyytymällä kohtalooni ja 
valittaa siitä. Päinvastoin, sillä nyt tiesin että tunnelin päässä 
näkyi valoa. Tomiinkin piti saada uusia kierroksia ja päivittää 
hänet katu-uskottavaksi pois sodanaikaisesta nahkaehdotto-
muudesta. 

Tällaisia kerettiläisiä Tom of Finland–ajatuksia työpöy-
dälläni kävin yksin ja kaksin Tom of Finlandieni kanssa että 
mitä nyt seuraavaksi keksisin ja piirtäisin samalla kun kävin 
ensimmäistä kertaa Lontoossa ja ihastuin kaupunkiin ikiajoik-
si. Sohon hämäriin pornoluoliin. Leather Streetin moottori-
pyöräasusteisiin. Homojen omiin pubeihin sekä kaupungin 
24/7 kestävään mutkattomaan ja rennon kannustavaan nuo-
rekkaaseen tunnelmaan. Mutta aivan erityisesti Hyde-parkin 
komeisiin sekä estottomiin poikiin, jotka kainostelematta tar-
josivat sulojaan kellon ympäri kaupungin keskustan laajim-
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massa puistokompleksissa - sateen sattuessa puiston laidoilla 
olevissa täpötäysissä pisuaareissa.

Sain tuntea Walterin uudelleen lähelläni vaikka vain haa-
listuneina muistoina, mutta kuitenkin. Sitä paitsi mittarissani 
näytti elinaikaani olevan jäljellä enää alle vuosi, joten pidän 
tätä reissua myös jäähyväisinä elämälleni sellaisena kun olin 
sen oppinut tuntemaan niihin aikoihin kun Walterin tapasin. 
Katsoin karttaa minne haluaisin tehdä viimeisen Amerikan–
matkani Walterin hengessä, hänen muistostansa hengittäessä 
elävästi niskassani. 

Halusin olla poissa rasittavien “Amerikan-tuttujeni” 
luota, sillä olin muuttunut jo palvottavaksi ja lypsettäväksi 
museoesineeksi, jonka kaikki liikkumiset heidän luonaan 
dokumentoitiin huolellisesti kuvin ja sanoin jälkipolville tal-
teen monistettaviksi kirjojeni tapaan ilman mitään näkyvää 
rahallista hyötyä itselleni, niin etten halunnut mennä sinne 
tyhjänpanttina tällaisena näyttelyesineenä ja oman itseni kau-
pallisen roolin vankina, vaan halusin haistella vapauden tuu-
lia kiertämällä “harmaana pantterina” yhdessä edesmenneen 
Walterin kaksoisveljen Willyn kanssa, jonka menneisyys oli 
salaperäisyyden verhoama, ja jota en ollut valitettavasti kii-
reiltäni ehtinyt koskaan tavata.

Miltä kiireiltä, kysyin itseltäni ja harmittelin, sillä näin jäl-
kikäteen sillä ne vaikuttivat vain huonoilta tekosyiltä välttyä 
olemasta Walterin muiston kanssa aidoilla tapahtumapaikoil-
la. Niin päätin lähteä Willyn kera Amerikan halkovaa kuului-
saa Route 66 pitkin Chicagosta Los Angelsiin. Ja lentää sieltä 
lopulta Willyn kanssa Berliiniin laskemaan seppeleen Walte-
rin haudalle, joka jäisi ilmeisesti viimeiseksi ponnistuksekseni, 
sillä minulla oli taskussani minua hoitavan keuhkolääkärin 
minulle muutama päivä sitten kiireellisenä lähettämä kirje 
minusta otettujen uusien laboratoriokokeiden jälkeen, jossa 
hän vaati minua heti ilmoittautumaan sairaalaan. 

Halusin kaiken tämän tehdä muistoilleni vielä kerran hy-
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västiksi ja kunnioituksesi sille kauniille ja arvokkaalle elämäl-
le, jota olin saanut kaikesta huolimatta uhkarohkeasti mutta 
menestyksellä elää niinkin pitkään ennen kuin joutuisin taas 
pitkäksi aikaa ennen edessäni väistämättömänä häämöttävää 
kuolemaani maakamaan yksin sairaalassa odottamassa kivu-
liasta kuolemaani tupakkaan, ihan kuin se pahainen ennusta-
jaeukko oli osuvasti 60–vuotta sitten minulle suutuspäissään 
ennustanutkin käyvän.

Chicagon valitsin siksi, että siellä vuonna 1983 osallistuin 
samana päivänä kun minulla oli syntymäpäivät, tuomarina 
homojen suurimpaan maailmanlaajuiseen tapahtumaan, In-
ternational Mr. Leather–kilpailuun. Paikalla oli tuhansia nah-
kamiehiä ympäri maailmaa kaukaisimmat aina Australiasta ja 
Uudesta-Seelannista asti. En voinut olla näyttämättä liikutus-
tani yleisölle kun astuin lavalle häikäisevin valospottien lois-
teen alle ja kun yhtäkkiä minut kuulutettiin suureen ääneen 
valtaisin fanfaarien kera Tom of Finlandina yleisön edessä sen 
villiintyessä täydellisesti. Ensin minulle hurrattiin minuutti-
tolkulla ja tömisteltiin nahkasaappaita lattiaan. Sitten laulet-
tiin tuhannen moniäänisen karheansuloisesti ja bassovoittoi-
sesti mörähdellen Happy Birthday–laulu kuin Frank Sinatran 
viimeisessä konsertissa. Ja sen jälkeen taputettiin kymmenen 
pitkää minuuttia seisaalleen nousten ja vihellellen, jolloin en 
saanut henkeä ja luulin tukehtuvani siihen paikkaan liikutuk-
sesta, ja maailma alkoi pyöriä ympärilläni; sekunti sekunnilta 
koin kaikki elämäni ikävät nöyrtymiset, alistumiset, vähättelyt 
ja haukkumiset poispyyhityksi muististani. 

Menin niin sanattomaksi että menetin samalla sekä lii-
kunta - että puhekykyni nähdessäni yleisöni muodostuneen 
kokonaan luomistani Tom of Finland–hahmoista. Ja millaisia 
Tomeja näinkään, mitään sellaista en ollut koskaan uskonut 
näkeväni vielä eläessäni: iloitsevia ja ylpeitä homomiehiä ha-
laillen ja junnaavan discomusiikin tahdissa toisiaan vastaan 
nojaillen – luulin kuolevani onnesta siihen paikkaan. Pääs-
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säni jyskytti ja sydämeni otti muutamia harhalyöntejä kuin 
kehässä iskuja naamansa suojauksensa unohtanut nyrkkeilijä. 

Yhtäkkiä yleisö kuitenkin vaikeni ja tuijotti minua hiljaa 
kunnioittaen. Tiesin olevani taivaassa enkä siksi voinut pi-
dättää herkässä olleita kyyneleitäni, jotka valuivat noroina 
silmistäni. Horjahdin, mutta en kaatunut. Poskilleni nousi se 
sama viattomuuden puna kuin ensimmäisen kerran Walte-
rin kanssa Berliinissä vuonna 1936 Hitlerin Olympialaisissa, 
kun ensi kerran yöllä menimme lähimetsään, mikä oli täynnä 
keskenään kuhertelevia Saksan Wermachtin sotilaita univor-
muineen kaikista mahdollisista sen aselajeista. Ja kun katsoin 
yleisöäni toisen kerran, näin siellä nyt kaiken mitä olin pitkän 
elämäni aikana nähnyt. Yhtäkkiä näin heidät kaikki yleisössä 
taputtamassa minulle.

Nyökyttelin vain päätäni liikuttuneena heille kiitoksieni 
merkiksi, kuullen korvissani Sibeliuksen Viulukonserton, joka 
oli koskettavin viulukonsertto, mitä oli minun ja “Kämppäka-
verini” mielestä kuunaan sävelletty. Ja kun katsoin ympärille-
ni, miten hahmot muuttuivat musiikin tahdissa koko elämäni 
kestäneiksi himojeni ja halujeni pojiksi ja miehiksi kosteiden 
silmieni edessä. Näin heissä samalla sitä samaa pelokkuutta 
silmissään mikä Walterilla ja minullakin oli silloin ollut, ja 
minkä olin juuri itkemällä pessyt pois ja uhrautumalla heidän 
puolestaan kuin Jeesus antaen heille näin toisen mahdolli-
suuden yrittää olla ihmisiksi tällä kertaa nyt kun laki salli sen 
samalla kun näin kommodori Friedensreich Hudertwasserin 
heiluttamassa minulle hyvästiksi nostamalla kättä lippaan 
upseerin ja herrasmiehen viimeisenä tervehdyksenä toiselle 
upseerille ja herrasmiehelle.

Suomessa minua ei kukaan tuntenut pientä lähipiiriäni lu-
kuun ottamatta, eivätkä hekään tienneet mitään piirtämästäni 
taiteesta – saati että olisivat arvostaneet sitä, heillehän se oli 
roskaa ja alentavaa pornoa, tai että he olisivat tienneet että 
minä olin Tom of Finland, juuri se omituinen suomalaisnah-



161

kaheppu, josta maailman taiteen undeground–piireissä nyt 
kohistiin eniten ja vähiten tunnettiin. Nautin tuntematto-
muudesta Suomessa. Hyvä itsetunto ja ylpeästi homona ole-
minen oli käytännössä kaikkialla maailmassa siihen aikaan 
mahdotonta paitsi Amerikoissa ja nimenomaan Kaliforniassa.

Huomasin, että kykyni haaveilla ja erotisoida kaikki näke-
mäni minua kiinnostaneet miehet Tom of Finlandeiksi, toi-
mi johdantona myöhempää elämääni ja minäkuvaani varten. 
En ollut niinkään kiintynyt noihin haalenneisiin muistojeni 
miehiin miehinä, kuin mitä ne edustivat minulle. Se oli tär-
keämpää kuin itse muisto. 

Se, että kehitin tästä “väärinkatsomisesta ja - olemisesta” 
itselleni sen epäilevän vastarinta-asenteen, joka oli reaktiivisen 
tunneälyni vahva pohja, loi minulle uskalluksen ponnistaa 
väittäessäni, että vain uskonto ja taide esittivät enää itsensä 
mahtipontisesti yleispätevinä ja tosina - sen sijaan kun viihde 
ja porno olivat selkeämmin kuviteltuja eivätkä väittäneetkään 
olevansa totta. Ja että vain me uskalsimme ja kykenimme rii-
sumaan niitä pyhäinkuvia valheista ja vääristellyistä myyteistä, 
jota maailma nyt olisi kipeästi tarvinnut kyetäkseen rakasta-
maan ja selviytymään kaiken pahan ja ikävän keskeltä, mille 
sillä oli ikävä tapa antaa ehdoitta koko käsivarsi pikkusormen 
sijaan.

Amerikoissa minua pidettiin isona nimenä omieni jou-
kossa ja fanit palvoivat minua intohimoisesti. Se sai minut 
viihtymään maassa ja hengittämään keuhkot täysillä lännen 
raikkaita tuulia sisääni. Sain myös nauttia vanhoilla päivilläni 
harvinaista herkkuja vanhalle miehelle lukuisista nuorista poi-
kaystävistäni Kalifornian matkojeni aikana. Useista heistä tuli 
myös oikeita ystäviäni, joiden kanssa seikkailin myös vapaa–
aikanani, toisin täysmustissa nahkavaatteissa - ympäri San 
Fransiscon mahtavaa homomaailmaa erilaisissa pippaloissa 
ja näyttelyiden avajaisissa sekä muuten vain Castro Streetillä 
kulkien ja sen baareissa istuskellen.
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Olin saanut arvostusta ensi kertaa juuri Amerikoissa ja 
esikuvinani piirtäjinä olivat tanssijoinakin toimineet amerik-
kalaiset Quintance ja Etienne, joita ihailin erityisesti siksi, 
että he osasivat piirtää miesten jalat tarkasti ja hienolla tavalla 
uskottavasti, mihin itse en koskaan kyennyt jostain kumman 
syystä vaikka kuinka yritin ja harjoittelin kovasti, ehkä tans-
sijataustansa takia 50–alussa kun aloitin piirtäjän töitä. Minä 
tein pieniä töitä, he isoja ja näyttäviä. Täällä olivat myös ai-
noat ystäväni, yhteistyökumppanini ja rakkaat poikaystäväni. 

Suomessa vietin keväästä alkusyksyyn, mutta heti kun ilma 
jäätyi, lehdet varisivat puusta ja kylmyys valtasi yleisenä har-
mautena maan, aloin suunnitella taas Amerikan matkojani. 
Suomessa minua piti Siksi vietin talvisin pitkiä aikoja ystävie-
ni luona Kalifornian auringossa. Heidän kehotuksestaan tein 
siellä eräänä talvena kolmentoista Tom of Finland–piirrosten 
sarjan, mikä levisi nopeasti kulovalkean tavoin ostohalukkaan 
ja maksukykyisen homopopulaation keskuuteen kaikkialla 
Amerikoissa aina raamattuvyöhykkeen konservatiivisia osa-
valtiota myöten “Duos”-nimellä.

Ystäväni teettivät minulle tämän kunniaksi Kalifornian 
kuuluisimmalla nahka–asusteiden valmistajalla hienot nahka-
housut. Siitä kaikki alkoi. Minun kuuluisuuteni ja rikkauteni. 
Olin taas vapaa kuin taivaan lintu – tällä kertaa taloudellisesti 
tekemään mitä melkein halusin ja siksi lennätin “Kämppäka-
verini” Kaliforniaan, missä vuokrasimme auton ja ajoimme 
Route I:stä tarunhohtoista rannikkoa pitkin Monreyn ja Big 
Surin kautta Santa Barbaraan. Poikkesimme matkallamme 
Santa Monicaan samoja maisemia pitkin, joista John Stein-
beck kirjoitti 30–luvun lamavuosista kertovassa kirjassaan 
“Vihan hedelmät”. 

Halusin nähdä legendaarisen elokuvaohjaaja John Husto-
nin kuvaamia maisemia Grand Ganyonissa, mutta “Kämp-
päkaverini” ei olisi jaksanut tällaista mutkaa matkassa, joten 
päätimme palata San Fransiscoon sillä kertaa, mistä lensimme 
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sitten Finnairin suoralla lennolla kotiin Helsinkiin. Se olikin 
viimeinen yhteinen keikkamme. Pian sen jälkeen hän kuoli 
käsiini samassa sairaalassa, missä minäkin tulisin kuolemaan 
yksin kymmenen vuotta hänen jälkeensä.

Olimme suunnitelleet Willyn kanssa keskinäisessä kirjeen-
vaihdossamme yhteisen matkamme Route 66:sella niin, että 
lensin ensin Finnairilla Chicagoon, mihin Willy tuli minua 
vastaan ja sieltä vuokraisimme auton, jolla lähdimme huriste-
lemaan läpi Amerikan mantereen sen museoitua reittä pitkin 
ajaen Villin lännen intiaani– ja cowboymaisemien ja osaval-
tioiden kautta Springfieldin, St. Lousin, Tulsan, Oklaholma 
Cityn, Amarillon, Santa Fen, Albuquerquen ja Flagstaffin 
kaupunkien läpi suoraan Los Angelsiin, jonne päästyämme 
ostimme päitämme koristamaan komeat cowboy–hatut Ca-
vanderin lännenkaupasta. 

Matkan varsinainen tarkoitus oli tutustua ja nauttia suuren 
Amerikan ihmeistä kaksin rauhassa ja samalla käydä laske-
massa kukat sodan jälkeen amerikkalaisten vangiksi jääneen 
ja Fort Renon historialliseen linnakkeeseen, joka oli toiminut 
ratsuväen keskuksena kuuluisien intiaanisotien aikana, inter-
noidun kommodori Friedensreich Hudertwasserin haudalla.

Yleensä linnoitukseen tuotiin vain sotavankeja Pohjois-Af-
rikan rintamalta, mutta kommodori oli poikkeus korkean 
vakoojastatuksensa ja läheisten suhteittensa takia korkeaan 
natsijohtoon. Se oli ihme– ja selviytymistarina todellisesta 
vakoojasta ja huippudiplomaatista vailla vertaa. Koko miehen 
tarina hakee vertaistaan maailmanhistoriassa. Hitler kutsui 
häntä “laiskaksi germaaniksi”, mikä hän olikin taustansa ta-
kia. Hän oli näet ¼ -osaltaan ruotsalainen ja puhui toisena 
kielenään sujuvaa ruotsia. Siksi hänet sijoitettiinkin Suomeen. 

Ei hän Suomen asioita hoitanut vaan Ruotsin pankkien 
kautta Kauko–Itään lähettyjä kulta– ja arvoesinelähetyksiä. 
Hänen isoisänsä oli toiminut Västervikissä paikallisen maa-
miesseuran kiertävänä viljelyneuvoja. Hän itse kertoi taustas-
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taan, ja siitä miten äidinäiti oli ennen naimisiinmenoaan ollut 
piikana Vimmerbyn pappilassa. Kolme lypsävää kantturaa ja 
lauma kanoja ja vuohia piti kotirouvan kiireisenä yhdeksän-
lapsisen perheen pienessä punamultaisessa talossa, jota ympä-
röivät peruna- ja ryytimaan lisäksi pieni metsäpalsta, minkä 
puustoa hieman verottamalla maksettiin perheen välkkypojan 
oppikoulu ja yliopisto Saksaan Jenan yliopistoon, mihin poika 
sitten jäikin lopullisesti ja meni naimisiin saksalaisen naisen 
kanssa synnyttäen hänet. 

Ja vaikka sanottiin, ettei sota yhtä miestä kaipaa. Se kai-
pasi kipeästi tätä taitavaa salaisen diplomatian asiantuntijaa 
kipeämmin kuin mitään muuta hänen yrittäessään järjestellä 
verhojen takana isoja keskeneräisiä ja avoimina kysymysmerk-
keinä suunnittelupöydillä kulkeneita huippusalaisia asiakoko-
naisuuksia, joista haluttiin päästä sodan keskellä eroon hin-
nalla millä hyvänsä mahdollisimman pikaisesti, Willy kertoi. 

Se mistä hän ei halunnut puhua, oli se todellinen syy, miksi 
kommodori Friedensreich Hudertwasser oli kiikutettu suo-
raan vankileiriltä, sen jälkeen kun hänen vangitsijoilleen oli 
paljastunut kuinka korkea–arvoinen henkilö heillä oli van-
kina, ja kuka hän todella oli, suoraan yksityisellä panssari-
kenraali Pattonin sotilaskoneella Hampurista New Yorkiin, 
oli kuulustelut tammikuun 14. päivän 1942 natsien yli 80–
metrisen sen ajan huippuvarustellun U–123 sukellusveneen 
tapahtumista New Yorkin edustalla. 

Kommodori Friedensreich Hudertwasser oli Hitlerin eri-
koislähettiläänä seuraamassa laivan kapteenin Reinhard Har-
degenin ja luutnantti Horst von Schroeterin kanssa sukellus-
veneen periskoopilla, miten autot ajoivat läheisellä rantatiellä 
ja Coney Islandin huvipuisto loisti kuin joulukuusi, samalla 
kun laivan torpedoputkesta lähteneet ammukset osuivat hei-
dän tielleen eksyneeseen höyrytankkeri Coimbraan, halkais-
ten sen toisella laukauksella kahtia 58 sekunnin päästä, ja va-
laisten räjähtäessään koko Manhattanin yhdeksi valomereksi. 
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Hitler oli julistanut sodan Amerikoille kuukautta aikai-
semmin ja oli niin tyytyväinen Friedensreich Hudertwasse-
rin kuukauden kestäneen sukellusvenematkan raportointiin, 
että korotti hänet kommodoriksi. Tiesin jo aikaisemmasta 
kirjeenvaihdostamme hänen palvelleen maataan ennen tätä 
mm. pitkään diplomaattina Kauko-Idässä, erityisesti Japanis-
sa. Tuntien hyvin maan historian, kielen, kulttuurin ja politii-
kan lisäksi keisariperheen jäseniä, joista osa oli jopa vieraillut 
Saksassa hänen kutsumanaan. 

Kommodori Friedensreich Hudertwasserin itse oli aris-
tokraattisen näköinen huolimatta smoolantilaisista talon-
poikaisjuuristaan ja liikkui kaikkialla maailmassa erilaisten 
ihmisten keskuudessa kuin kala vedessä, niin että hän oli so-
piva korkeanluokan vakooja hyvän muuntautumiskykynsä ja 
laajan sivistyksensä ja monenkirjavan puhetyylinsä ansiosta. 

Vanhan maailman sivistynyt tapa puhua kohteliaan ver-
hotusti ja vanha sivistysnäkemys, joka nojasi vahvasti lapsena 
koulussa alkaneisiin antiikin historian ja klassisten kielten 
opiskeluun, olivat enää vain harvojen piirien etuoikeus, mutta 
hän kuului vielä tähän harvinaiseen ja kiireettömään, ihmistä 
syvältä ajatuksen ja mielen sisältä tutkivaan ”luxsus-ecce”-ho-
moluokkaan, osaten suoltaa ammatikseen hienosti kalskah-
tavia korulauseita aidanseipäistä doorilaisiin pylväisiin tilan-
teessa kuin tilanteessa lennosta vaihtaen kieltä kaikkiin niihin 
kuuteen maailman pääkieleen, joita hän sujuvasti osasi puhua.

Meissä oli paljon sekä yhdistäviä että erottavia henkilökoh-
taisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä.  Hän oli erilainen 
ja ihmeellinen. Totta, sillä muistan, miten hän oli kertonut 
minulle avoimesti tavattuamme ensimmäisen kerran Tähtitor-
ninmäellä sekä iso- että omista vanhemmistaan. Molemmat 
heistä kuuluivat vanhaan maailmaa ja olivat pitkän vuosisadan 
tuuliviirin lailla ilmassa heiluvia kasvatteja, aikana, jolloin ta-
vat, puhuttu kieli, asemat ja käsitys ihmisestä ja sen paikasta 
maailmasta muuttuivat ymmärryksen laidat rytisten. Histo-
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rian romukoppaan pyyhkiytyivät silloin kantikas kulmikkuus 
monine sulkapäisine pöyhkeilijöineen. Ensin valokuva ja sit-
ten elokuva valtasivat ihmisten mielenkiinnon. Sitten kirjal-
lisuus ja taide uudistuivat ärhäkäksi ja pistäväksi. 

Maailma koneistui hullunlailla vaarallisesti päästä varpai-
siin. Hevoset väistyivät autojen tieltä. Ilman täyttivät vaaral-
liset savut ja myrkyt. Rauha oli tipotiessään. Ihminen järkkyi. 
Jumala astui alas taivaasta kadotakseen jossain Berliinin kes-
kustassa ihmisvilinään eikä enää sen jälkeen palanut takaisin 
paikalleen tuomitsemaan ihmisiä niin hyvässä kuin pahassa-
kin. Murskaavat äänet ahdistivat pienen ihmisen nurkkaan ja 
maat kaupungistuivat hurjaa vauhtia. 

Ovella kolkutteli moderniksi kutsuttu epävarmuuden 
ja hulluuden aika. Ja sen mukana vanhan maailman laitoja 
keikuttelevat ääriliikkeet kovaa vauhtia ovista ja ikkunoista 
sisään. Minulle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin hypätä 
tähän vauhtiin itsekin mukaan, sillä tiesin, että jos en olisi 
silloin heidän puolellaan hyvissä ajoin, olisin loppupeleissä 
kun sen aika koitti, heitä vastaan. Minun tapauksessani ja 
luonnollani se olisi tiennyt varmaa kuolemaa.”

Mutta jokin meni vikaan. Särkyi ja musersi hänen maail-
mansa romahtaessa. Vahvan katolisen uskon ja kasvatuksen 
äidinmaidosta imeneenä, hän oli taipuvainen hakemaan seli-
tystä jumalasta ja paholaisesta sekä moraalista tai sen puuttees-
ta. Siksi hän ei tuntenut oloaan kotoisaksi 30–luvun Saksassa 
vaan halusi ulkomaille, sillä sen ajan suurin vitsaus oli hänestä 
se, että paholainen oli voimistunut ylimaallisen ovelaksi pa-
huudessaan kun se ei valehdellut aina, vaan valehteli hämä-
täkseen ihmistä, johtaakseen tämän harhaan ja pannakseen 
uskomaan omaa valhettaan totuuden asemesta. Ja siihen sillä 
oli hänen mielestään monta mahdollisuutta; yksi parhaista oli 
sekoittaa tosi ja valhe, välillä valehdella, välillä puhua totta. 
Vielä ovelampaa oli valehdella viisaasti, oikeaan aikaan ja oi-
keassa paikassa, kuten se nyt teki, Willy valisti minua.
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Heti kun olimme päässeet eroon nauhamaisesti kaiken 
ympärilleen kietovista moottoritiekäärmeistä, maisemat 
muuttuivat silmää hivelevän kauniiksi, ja tärkeän näköiset ja 
hyvin pukeutuneet ohikulkijat muuttuivat baseball-lakkeja 
päässään pitäviksi ja t–paitoihin pukeutuneiksi ylipainoisiksi 
maalaisihmisiksi, joilla oli laiskanleppoisat ilmeet kasvoillaan, 
päällään värikkäät shortsit ja jaloissaan tennistossut keskellä ei 
mitään, ympärillään vain hiekkaa ja autiomaata. Ohitimme 
Kentuckyn Louisvillen, mikä oli koti paitsi Kentucky Fried 
Chicken– ravintoloille niin myös Kentucky–whiskylle ja Rey-
nolds–tupakoille. 

Sen jälkeen huomasimme tulleemme raamattuvyöhykkeel-
le kun tienvarret täyttyivät erilaisista Jeesus Pelastaa–valotau-
luista, ja vähintään joka kilometri seisoi jonkun ristikunnan 
kirkko valmiina tarjoamaa väsyneille matkailijoille herran 
raikastavaa sanaa matkaevääksi eteenpäin. Radiosta kuului 
hillybillien country–musiikkia samalla kun maisemat muut-
tuivat entistä kumpuilevimmiksi. Ajoimme kuin hullut läpi 
Teaxin Panhallen kohti Amarilloa ja Mojavan autiomaan hie-
kalta suussa maistuneen maiseman silmissämme kangastellen 
vain kuivia cactuksia. Gallupin kaupungissa kävimme kahvilla 
El Rancho–hotellissa, jonka baariin Errol Flynn oli kerran 
legendan mukaan ratsastanut kesken kuvausten hevosellaan 
ryyppäämään. Holbrookin pikkukaupungissa ihastelimme 
3,9 kilometrin levyistä ja 168 metrin syvyistä meteoriittia. 

Ajo pitkin Grand Ganyonin 446 kilometrin mittaista villin 
lännen nostalgista reittiä mahtavine auringonlaskuineen oli 
suuri elämys, samoin suurten pulavuosien aikaan rakennettu 
Hoover Dam–pato. Poikkesimme luonnonkauniilla paikalla 
sijainneessa entisessä kalastajakaupunki Montreyssä syömässä 
juuri merestä poimittuja katkarapuja. Upotimme ylimääräiset 
ja liikenevät matkarahamme Las Vegasin Caesar Palace–ho-
tellin puolen kilometrin pituisten yksikätisten rosvojen peli-
halleihin, ja näimme Mephisissä tukuittain eritasoisia Elvis–
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imitaattoreita sekä käärmeennahkahousuihin pukeutuneita 
ökyrikkaita, joiden paksut ranteet taipuivat timanttien pai-
nosta. Matkalla Mephisistä Oklaholma Cityn pilvenpiirtäjien 
luokse näkyi “nuokkujia”, öljylaitteiden pumppulaitteita, ja 
tienvarret olivat täynnä toinen toistaan tylsemmiltä vaikutta-
neita vanhanajan Bates–motelleja, ja funkkis-pikaravintoloita, 
joissa mainostettiin jättipihvejä sekä Budwaiser–olutta.

Tiesitkö muuten, ettei villissä lännessä musta ihonväri ollut 
mikään este menestymiselle miehisten miesten ammateissa, 
kuten sheriffin vaativissa ja tuulisissa tehtävissä?, Willy kysyi 
tietäen minun kiinnostukseni mustiin miehiin. Sitten hän 
kertoi tarinan liittovaltion apulaisseriffinä toimineesta en-
simmäisestä mustasta miehestä nimeltään Bass Reeves, joka 
oli vielä kaiken lisäksi entinen orja. Bass Reeves oli erityisen 
pätevä ja komean pitkänhuiskea hoitaessaan työtään. Hän 
pidätti uransa aikana yli 3000 rikollista. Hänestä sekä hänen 
isosta kullistaan puhuttiin kunnioittavaan sävyyn tallirenkien 
ja tavallisten maatyöläisten sekä rikollisten keskuudessa vielä 
pitkään hänen kuolemansakin jälkeen, ainakin ne jotka olivat 
saaneet suuren kunnian maistaa sitä joko kasvoilleen, suuhun-
sa tai pyllyynsä rangaistuksina pikkukolttosistaan.

Amerikka oli tarinoissakin yliveto kaikissa suhteissa mitat-
tuna. Mitään näin ihmeellistä ja suurta emme olleet kuulleet 
ja kummatkaan nähneet missään muualla. Täällä kaikella oli 
oma mittaansa, nyökyttelimme toisillemme. Aikaa olimme 
varanneet tälle matkalle kuukauden. Sen verran olin laskenut 
vielä jaksavani. Itse en halunnut ajaa koska kaikissa amerik-
kalaisissa autoissa oli automaattivaihteet. Niistä oli ollut mi-
nulle riittävästi haittaa kymmenen vuotta aiemmin, kun olin 
tekemässä matkan muodossa viimeistä palvelusta “Kämppä-
kaverilleni”. Ennusteen mukaan minulla oli juuri sen verran 
aikaa ennen kuin kuolisin eräänä hyisenä marraskuun alun 
päivänä sairaalassa Helsingissä. Silloin oli syyskuu. Minulla 
oli kuukausi ja rapiat aikaa, vaikka oli yhtä häijy sää kuin 
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Suomessakin. Syksyn ensimmäinen kunnon vihuri riepotteli 
pohjoista maapallonpuoliskoa. Syksyn myrskytuulet tekivät 
tilaa kylmeneville ilmamassoille ja masentavalle mielelle.

Willy oli minua vastassa lentokentällä kumaraisena ja vapi-
sevana harmaahapsisena vanhuksena, olihan hän minua viisi 
vuotta vanhempi, kuten kaksoisveljensä Walterkin. Willyn 
mukaan minua tervehtinyt kalsea ilma kavalsi talvesta tule-
van taas kova ja vaikea, kuten Chicagossa oli tapana. Hänen 
silmänsä eivät olleet vanhat eivätkä väsyneet, vaan iloiset ja 
kujeilevat ihan kuin Walterinkin silmät silloin joskus kauan 
sitten olivat muistoissani olleet. Ja hänen valtavat, hyvin hoi-
detut kätensä, miten ihanat ne olivatkaan; vilkkaat ja joka 
paikkaan levottomasti ehtivät kuin nuorukaisen. 

Oli heissä paljon muutakin yhteistä mielestäni nyt kun 
ensimmäistä kertaa pääsin läheltä tarkkailemaan Willyä. Ja 
vaikka Walterin toisesta kohtaamisesta oli kulunut jo 51–
vuotta, muistin kaiken hänestä kuin eilisen päivän pikkupiir-
toja myöten. Myös tuoksun, joka ihmeekseni oli prikuulleen 
sama kuin Willyllä. Molemmat olivat arjalaisen miehen esi-
kuvia nuoruudessaan. Komeita vaaleahiuksisia 185-senttisiä 
ja sinisilmäisiä mallinuorukaisia. Juuri niitä joista ensin Hit-
ler–jugendin näytösluonteiset valiokaartit, ja sitten hieman 
myöhemmin SS:n eliittijoukot muodostettiin Berliinissä.

Niitä samoja soihtuja vakavat ilmeet naamoillaan kantanei-
ta atleettijoukkoja, joita näytettiin ylpeinä elokuvissa ja uu-
tiskatsauksissa ulkomaailmalle, ja spartalaiseksi Germaniaksi 
muuttuneessa sotilasleirien- ja tulien pääkaupungissa kyllästy-
miseen saakka ulkomaalaisille turisteille, tai diplomaateille ys-
tävällismielistä maista sekä liittolaisten sotilasvaltuuskunnille, 
jotka luulivat koko Saksan kansan ja armeijan muodostuneen 
näistä poikkeuksellisen kauniista ja silmää hivelleistä valio-
yksilöistä, vaikka totuus oli tietenkin tarua ihmeellisempää, 
kuten Willy matkalla asiaa minulle valaisi. 

Tummatukkaiset ja lyhyenlännät alle 170–senttimetriset 
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ja epäilyttävästi idän rappiorotuihin viitanneet persjalkaiset, 
ja korkeilla poskipäillä varustetut tumpit pidettiin visusti pii-
lossa pikkukaupungeissa, ja lähetettiin aina käskyn käydessä 
täydennysjoukkoina eturintamaan kaatumaan ensin rumina 
meidän Saksan viimeisten kauniiden puolesta, joiden aika 
koitti vasta silloin kun liittoutuneet marssivat Berliiniin – var-
sinkin silloin kun sodassa raaistuneen Puna–Armeija mongo-
lisotilaat alkoivat ennen teloituksia raiskata meitä joukolla!” 
Häntä kuunnellessani ja katsellessani, ymmärsin nyt selvästi, 
miksi maailman oli parempi sisältää muitakin värejä kuin 
mustan ja valkoisen tiukan selvät ja yksiulotteiset vaihtoehdot, 
jos niitä nyt väreinä pystyi pitämään. Enemmän ehkä toisena 
poissulkevina jyrkkinä vastakohtina, kuten elämämme väärät 
ja liian ehdottomat valinnat tuppasivat aina vahingoksemme 
olemaan, ollen yhtä hajanaisia, tahdottomia ja rajattomia kuin 
maailmakin.

Hänessä oli jotain muuta. Jotain salaperäistä pahaa syvällä 
sisimmissään valmiina putkahtamaan esiin milloin tahansa. 
Joskus hänen hymynsä oli ystävällinen, mutta muuttui jo 
seuraavassa käänteessä pirullisen pahaenteiseksi. Kaikki nämä 
havainnot hänestä toimivat minulle avaimina uusiin oivalluk-
siin ja yllättäviin totuuksin haaveillessani, jonka kautta saatoin 
nähdä itseni ja hänet uudessa valokeilassa, missä sanat olivat 
sekä ihania että pelottavan kuolleita. Tätä tapaani haaveilla ja 
havaita todellisuutta sen avulla, kutsuin todelliseksi taiteeksi, 
joka syntyi juuri siinä kohdassa, missä ne minussa tuon kaiken 
kohtasivat – unelmissa, mielessä ja lopulta kielessä, joka puhui 
hiljaa mumisten itsekseen minun suullani. 

Olin riittävän sinnikäs ja nöyrä tajutessani sen jälkeen tule-
van taas aikoja, jolloin sanani olisivat iloisia ja täynnä elämää, 
ja ettei kannattanut päättää tietoisesti mitä ajatteli ja puhui, 
vaan antaa teemojen rauhassa ja huolella vallata meidät koko-
naan. Riitti kun kuuntelin ja katselin häntä. Siinä oli minun 
tarinani ja tutkimukseni tärkein kohde. Siksi tämä matka oli 
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minulle löytöretki omaan minääni ja siitä poispäin, alkuvoi-
ma, joka vei minua johonkin pelottavaan ja tuntemattomaan 
suuntaan – ei niin väliä mihin, sillä näin ollessani ja katsel-
lessani häntä, tiesi että se suunta oli oikea ollessaan vääräkin.

Kun aiemmin olin kokenut itseni hänen kanssaan jotenkin 
ulkopuoliseksi ja osattomaksi, löysin tämän pitkän ajomatkan 
aikana uuden tavan kirjoitetun ja puhutun sanan ilmaista sitä, 
mitä olin piirroksillani aiemmin yrittänyt kuvata. Huomasin 
hänessä löytäneeni näin eri tavat nähdä samat asiat uudelleen 
toisenlaisina; kuin virtaava joki, joka pyrki eteenpäin. Näistä 
ilmeistä ja lausuttujen sanojen välisistä merkityksellisistä tau-
oista opin tuntemaan minulta aiemmin visusti piilossa pysy-
neiden asioiden merkitysten ytimen, kehyksen paljon parem-
min kuin kirjeistämme tai keskinäisistä sanavaihdoistamme, 
joita tuntui häiritsevän aina liikaa muut seikat, kuten se, että 
Willy näytti vieläkin 75–vuotiaana ryppyisenä vanhuksenakin 
komealta saksalaiselta upseerimieheltä, eikä lainkaan siltä että 
hän olisi joutunut elää kituuttamaan raskaan ikeen alla kuten 
sodan jälkeen monen muun sotavangiksi joutuneen kohta-
loksi oli koitunut.

Mietin miltä hän olisi tänään näyttänyt SS:n univormussa 
ja mustissa sotilassaappaissa. Ehtikö Willy kantaa SS:n univor-
mua sodan loppuhetkillä saarretussa Berliinissä? Näitä mietin 
hiljaa itsekseni samaan aikaan kun satoi. Ikkunasta katsottuna 
ulos Hudson–joella aika näytti pysähtyneen kaiken elollisen 
kietoutuessa harmaan tihkusateen unohduksen suruvaippaan. 
Katselin häntä sivusilmin kun hän ajoi ja hän vilkuili minua. 
Olimme tuttuja ja silti tuntemattomia keskenämme, vaikka 
kirjeenvaihtomme oli lähes viikoittaista. Tunsin hänet kirjeistä 
kuin omat taskuni ja osasin jo aavistaa hänen käsialastaan kau-
kaa viisaasti pienestäkin vihjeestä milloin hän oli masentunut, 
apea tai iloinen, milloin taas onnellinen ja toiveikas. 

Mutta kun nyt häntä ilmielävänä siinä vierelläni katsoin, 
en osannut tulkita hänen kasvoistaan tai olemuksensa niistä 
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hienovaraisista piirteistä mitä hänen käsialastaan, kynänsä 
jäljen painaumista paperiin, tai tahattomista tauoistaan olin 
aiemmin kirjeistä voinut arvioida; muuta kuin sen tosiasian, 
että hän muistutti minua häiritsevän paljon Walterista näin 
läheisellä läsnäolollaan, enkä ehkä siksi kyennyt häiriötekijöis-
tä aistini sekoittaneena erottamaan hänestä sävyjä tulkitakseni 
häntä oikein, tai onkiakseni sivuun siivuja hänen omasta per-
soonallisuudestaan mieleni sopukoihin analysoimaan hänen 
mahdollisia tunnetilojaan: niin vahva oli hänen päälleen las-
keutunut hänen sisimpänsä täydellisesti pettänyt varjo; syy-
nä se että hän oli lähes Jumalaksi muistoissani muuttuneelle 
Walterilleni niin läheistä sukua, samaa verta ja lihaa. 

Ja vieläpä kaiken kukkaraksi identtinen kaksoisveli, josta 
oli ollut vaikea edes oman äidin erottaa, kumpi oli kumpi, 
saati sitten lähes kuudenkymmenen vuoden jälkeen ulko-
maalainen nuorukainen, joka kiihkoissaan oli tavannut eri-
koisolosuhteissa hänet vain kahdesti ja nekin kerrat hätäisesti. 
Ja silloinkin enemmän intiimissä kanssakäymisessä kuin nor-
maalissa päivänvalossa tapahtuvissa tapaamisissa. Hän katsoi 
minua pari kertaa takaisin. Ja ihan kun hän olisi tiennyt etu-
käteen minun miettivän tätä, hän veti esiin taskustaan kuvan, 
missä hän seisoi piikkilankaesteiden edessä komentamassa 
lähes pikkupoikasista koostuneita joukkojaan hyökkäykseen 
SS:n luutnantin upeassa univormussa jossain laitakaupungin 
viimeisissä lopputaisteluissa venäläisen tankin vilahtaessa ku-
vassa pienenä pisteenä kuin merkkinä kaikkien olevan hetken 
päästä kuolleita, ja tämän turhan taistelun ohitse tykinlauka-
uksen jälkeen.

Kun vihdoin kaikkien matkalla aina tapahtuvien luonnolli-
sesti matkantekoon kuuluvien kummallisten yhteensattumien 
ja kommellusten jälkeen pääsimme vihdoinkin kommodori 
Friedensreich Hudertwasserin haudalle intiaanilinnoituk-
sen saksalaisille sotavangeille tarkoitettuun hautausmaahan, 
emme löytäneet hänen hautaansa vasta kun kysyimme sitä 
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hautausmaan vahtimestarilta. USA:n laivaston tiedustelun 
eversti Friedensreich Hudertwasser siirrettiin täältä viikko 
sen jälkeen kun hänen todellinen asemansa ja peitetehtävänsä 
Saksassa kaksoisagenttina oli paljastunut arkistojen kätköistä 
ensin sotahistorian tutkijoille ja sitten laivaston esikunnalle, 
kunniaosoituksin ja sotilasarvon jälkeenpäin korottamisella 
kenraalimajuriksi Arlingtonin hautausmaalle 300.000 muun 
kuolleen sotilaan seuraan.

Olimme hetken hiljaa väsymyksestä ja järkytyksestä. Vasta 
viikko sitten?, Willy kysyi epäilevä ilme naamallaan jatkaen 
melkein huutaen. Kun olisi silloin tiennyt ei olisi tarvinnut 
turhaan kulkea koko Amerikan pitkää mannerta läpi! Niin 
ajoimme suoraan lähimmälle lentokentälle, ja lensimme 
Washingtoniin, josta vuokrasimme auton mennäksemme 
Arlingtoniin, johon oli haudattu myös suomalaiset Manner-
heim-ristin ritari, legendaarinen Lauri Törni. Luulen, että 
eversti Friedensreich Hudertwasser murtui lopullisesti Nan-
kingin verilöylyssä, mitä hän oli todistamassa diplomaattina. 

Hän oli kuullut jo ensimmäisistä keskitysleireistä, joihin 
homot oli vaaleanpunainen kolmio rinnassaan poimittu 
yhteisistä tapaamispaikoistaan ympäri kaupunki. Yhtäkkiä 
kaikki oli paljastanut eikä kukaan ollut enää missään tur-
vassa. Sitten hän kuuli kauhukseen kuolemanleirien uusista 
tappamiskiintiöistä, ihan samalla Himmlerin kynästä lähte-
vät kuten Stalinin Neuvostoliitossakin, missä kaupunkeihin 
tulvi joka ilta baletin myöhäisesityksen jälkeen yöllä Stalinin 
allekirjoittamat uudet kiintiöt seuraavaksi tapettavista uhreis-
ta. Se oli viimeinen niitti hänen sietokyvylleen. Aika oli niin 
epävarmaa meille ja erityisesti hänenlaisilleen, että hänen piti 
toimia hyvissä ajoin ennen kuin muut toimivat häntä satut-
taen hänen vahingokseen.

Muistin nämä sanat hänen suustaan silloin kun olimme ta-
vanneet viimeisen kerran Saksan lähetystössä. Yhtäkkiä aloin 
muistaa paljon sellaistakin mitä en ollut silloin huomannut, 
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ja jotka vain täydensivät kuvaa hänestä kaksoisagenttina. Hän-
hän tapaili ja iski Tähtitorninmäellä nimenomaan suomalaisia 
sotilaita, jotka osasivat ruotsia, tai joilla oli hyvät suhteet elitis-
tisiin “esteettidandyhomoihin”, joiden keskustassa sijaitsevissa 
kodeissa järjestettiin muiden uteliaitten homojenkin silmiltä 
piilossa homobakkanaaleiksi naamioituja salaisten agenttien 
tapaamisia, ja muita tietojen vaihtamisoperaatioita niiden 
liittoutuneitten salaisten huippuagenttien kanssa, jotka oli-
vat joko hyvin naamioituneina piiloutuneina sota-ajan kaiken 
kirjavaan homopopulaatioon, tai pysyivät maan alla muuten 
vain paljastumisen pelosta turvallisuutensa takia.

”Nankingissä olin vielä siviili. Olin kirkon asialla siel-
lä samaan aikaan kun japanilaiset hyökkäsivät kaupunkiin 
emmekä päässeet sieltä pois. Siemensin johtajana toiminut 
aktiivinen natsi, mutta kristitty John Rabe perusti piiritet-
tyyn kaupunkiin turvavyöhykkeen, joka onnistui pelastamaan 
sodan kauhuilta yli 200.000 kiinalaista. Jotain samaa meidän 
tulee keksiä pelastaaksemme “lämpimät veljet” ja sinun Walte-
risi täydeltä tuholta. Niin minä tiedän sinun ja Walterin suh-
teen laadun oikein hyvin: älä kysy miksi ja miten! Nyt täytyy 
toimia äkkiä! Muuten meille kaikille käy köpelösti!”, eversti 
Friedensreich Hudertwasser oli silloin sanonut minulle.

Sitten hän kertoi, miten liittyi natsipuolueeseen ja al-
koi nopeasti kiivetä ylöspäin natsihierarkiassa sattumien ja 
hyvän onnen avulla ensin Göringin ja lopulta suurimman 
kalan, Hitlerin lähipiiriin, ja lopulta heidän ystäväkseen ja 
luotetuksi, jolle järjestettiin “erinomaisista johdon yksityisistä 
palveluksista” kattavan kielitaidon ja kansainvälisen suhde-
verkon lisäksi vastalahjaksi täydellinen koskemattomuus SS:n 
ja Himmlerin raateluhampaista sekä ensimmäiseksi salaiseksi 
tehtäväksi iso tukku Saksan markkoja, nykyrahassa satoja mil-
joonia, vietäväksi henkilökohtaisesti kuriiripostilla Madridin, 
Casablancan. Geneven, Rooman ja Tokion sekä New Yorkin 
turvalliseksi katsottuihin pankkeihin omalle nimelleen var-
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muuden vuoksi tehtyinä talletuksina. 
Heti saavuttuaan New Yorkiin, eversti Friedensreich Hu-

dertwasser oli kuitenkin ensi töikseen kävellyt lähimmälle 
poliisiasemalle ja ilmoittanut oikean nimensä ja asemansa ih-
metteleville paikallispoliisille, ja kertonut haluavansa ryhtyä 
Usa:n laivaston tiedustelulle kaksoisagentiksi vain yhtä vasta-
palvelusta toivoen. Mikä tuo vastapalvelus oli ollut? Minkä 
korkean hinnan hän asetti vaaralliselle työlleen? Mietin silloin 
ja kysyin sitä myös häneltä. Hän vain katsoi minua surullisesti 
ja oli juuri vastaamaisillaan jotain, kun ilmahälytyksen sireenit 
harmillisesti soivat ja minun oli kiirehdittävä pikaisesti varti-
opaikallani Tähtitorninmäelle. 

Eversti Friedensreich Hudertwasser kuitenkin nyökytteli 
päätään edestakaisin kuin aikomaisillaan puhua suunsa puh-
taaksi ihan kuin olisi ollut jättämässä minulle jäähyväisiä, niin 
kuin tosiasiallisesti olikin ja viestiä Walterilta. En taida ehtiä 
nyt kertomaan, mutta juuri jotain tuollaista. Näet sen vielä 
myöhemmin, hän sanoi ja näytti pelästyneenä sormellaan ik-
kunan suuntaan, josta syöksyi kaupungin ylle terhakkaana vi-
holliskoneiden inisevä pommituslentue eversti Friedensreich 
Hudertwasserin huutaessa viimeistä kertaa perääni. Se koskee 
Walteria! En kuullut enää kunnolla mitä hän yritti minulle 
sanoa, enkä silloin ymmärtänyt hieman yllättyneenä hänen 
lausuneen Walterin nimen, vaan luulin sitä joksikin muuksi 
saksankieliseksi epäselvästi lausutuksi äänteeksi tai sanaksi - 
ehkä verbiksi, sillä en ymmärtänyt silloin mistä hän puhui ja 
mitä hän tarkoitti ja ennen kaikkea, miksi.

Eversti Friedensreich Hudertwasser ei koskaan sielullisesti 
toipunut kunnolla siitä, että joutui antamaan pirulle pikku-
sormensa ja samalla päänsä pantiksi ammottavaan leijonan-
kitaan. Kamalinta hänen mielestään olivat SS:n salaiset ho-
mobileet, joissa tapettiin ja vammautettiin nuoria ja kauniita 
homohuoria tai sellaisiksi erilaisilla tekosyillä lavastettuja, 
joita oli kerätty ympäri valtakuntaa leikkikaluiksi ennen kuin 
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SS-miehet teloittivat onnettomat pojat, ja heittivät heidät 
tuntemattomina tuhoamisleirien joukkohautoihin. Hän sa-
noi, ettei siinä ollut mitään puolustettavaa että hän oli niissä 
mukana “virkansa puolesta” sekä kaksoisagenttina että rapor-
toimassa koskemattomuutensa turvin suoraan Göringille ja 
Hitlerille mahdollisia puhdistuksia ja kiristyksiä varten. 

Mallia juhliin oli otettu antiikin kreikkalaisten panhelle-
nisistä kisoista ja Symposioneista. Natsien “panhelleenisissä 
kisoissa” kauniit nuorukaiset taistelivat alastomina keskenään 
paljain käsin. Koko ottelupaikka oli koristeltu metrin pituisil-
la jättikulleilla. Viina ja musiikki virtasi. Ja kauniista pojista 
tapeltiin verissä päin. SS–miehet ottivat tavaksi ampua kesken 
kisojen nuorukaisia huvikseen keskelle otsaan ilman ennak-
kovaroitusta, jos kulli ei pojalla seissyt niin kuin he olisivat 
sen halunneet seisovan. Symposioneihin haettiin keskityslei-
reistä nälkiintyneitä homoja vaaleanpunaisissa kolmioissaan. 
Heidän päälleen paskannettiin ja kustiin. Ja lopuksi heidät 
nyljettiin elävinä ja luut heitettiin varta vasten paikalle tuo-
duille SS–joukkojen vartiokoirille…, Willy sanoi minun kes-
keyttäessä hänet, sillä en halunnut kuulla yhtään enempää 
näitä kamalia hirveyksiä.

Yhtäkkiä Willy painoi rintaansa ja alkoi haukkoa henkeään 
ja lyyhistyi kauhukseni maahan edessäni kuolleena. Tiesin, 
ettei Willy ollut Willy vaan Waltter, joka esitti Willyä tai 
Willy-Walteria kuten koko hänen oikea kaksoisnimensä pas-
sin mukaan kuului. Olin tajunnut sen sillä samalla hetkellä 
silmänräpäyksessä kun hän oli tullut minua Chicagon lento-
kentälle vastaan. Ei entisiä rakastavaisia voinut huiputtaa jos 
he rakastivat edelleenkin toisiaan vaikkakin ajan takaa kuten 
me. Arvasin leikin nimen, ja että hän nautti tästä sairaasta 
pelistään taas suunnattomasti, joten annoin hänen luulla etten 
ollut huomannut mitään. 

Olihan se osa hänen identiteettiään ja luonnettaan van-
hana homopoikahuorana selviytyäkseen vaikeuksien kautta 
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voittoon mahdottomilta tuntuvien olosuhteitten ja muiden 
rajoitusten keskellä. Tiesin että hän jatkoi näin jo Berliinissä 
alkanutta kissa–hiirileikkiämme, mutta halusin saada sille tar-
kemman selityksen: miksi?  Waltter oli laittanut auton hansi-
kaslokeroon kuoren, missä luki: Siltä varalta aukaise tämä, että 
minulle sattuu jotain. Avasin kuoren. Siellä oli paksu tukku 
rahaa ja tarkat ohjeet polttohautaukseen Berliinissä ja tuhkien 
sirotteluun Unter den Lindenin vanhoille homopoikkikaduil-
le ja kusipömpeliimme, jos se oli enää jäljellä, mitä pahoin 
epäilin ja olinkin oikeassa: ei ollut. Kirjeessä luki koukeroisella 
vanhan miehen nykivällä käsialalla kirjoitettuna:

”Anna anteeksi. En voi itselleni mitään. On jo verissä tämä 
huijaaminen. Ihmettelet varmasti miksi tein sinulle temput 
silloin kun tapasimme hotelli Kämpin edustalla lähes neljä-
kymmentä vuotta sitten. Tunnistithan minut silloinkin ku-
ten kai nytkin? Se korkea hinta minkä eversti Friedensreich 
Hudertwasser oli valmis maksamaan hengestään vaarallisena 
kaksoisagenttina olin minä. Hän halusi siirtää minut turvaan 
Amerikkaan. Sinä iltana kun tapasimme en voinut paljastu-
misen pelossa kertoa asiasta edes sinulle, sillä en tiennyt millä 
puolella liikuit, tai millaisia suhteita sinulla oli saksalaisiin. 
Koko homma oli huippusalaista saappaista koppalakkiin. Sain 
houkuteltua erään toisen lentäjän lentämään minun univor-
mussani sinä iltana kun koneeni putosi minun koneellani, ja 
hän siis katosi kuin tuhka tuuleen. Eihän sota nyt yhtä miestä 
kaivannut! Se kaipasi kovasti kahta miestä; minua ja eversti 
Friedensreich Hudertwasseria, joilla oli liittoutuneille jotain 
paljon arvokkaampaa tarjottavana kuin Enigman ratkaisut. 
Meillä oli lista kaikkien ylimpien natsien salaisista reiteistä 
muuhun maailmaan, pankkitileistä ja yhdysmiehistä, mikä 
oli kultaakin kalliimpaa, ja saattoi omalta osaltaan ratkaista 
kamppailua hieman liittoutuneitten hyväksi ja lyhentää sotaa 
muutamalla kuukaudella sekä vähentää miestappioita muu-
tamalla sadalla tuhannella. Minut oli naamioitu peruukilla ja 
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tekoviiksillä ja minulla oli väärä passi ja henkilöllisyys, niin 
ettet pimeässä voinut minua tunnistaa. Sitä hieman pelkä-
sin mitä sanoisit kun tuoksuin samalle, ja olin ihan sama 
tuttu kun ääntelin. Ja voihkin nautinnollisesti silloin allasi. 
Ja kullini oli sinulle pikkupiirtoja myöten hyvinkin tuttu. 
Kaivopuistonrannan rakastelujemme jälkeen menin suoraan 
Tähtitorninmäen pömpeliin, missä vaihdoin kuriirin tuomat 
siviilivaatteet pikaisesti päälle. Odotin hetken läheisestä ta-
losta sovittua huomaamatonta valomerkkiä piilossa ja katsoin 
että olit kömpinyt tiehesi turvallisesti. Ja vasta sitten astuin 
sydän pamppaillen ulkona odottavaan diplomaattiautoon, 
jossa eversti Friedensreich Hudertwasser odotti minua auton 
ikkunat pimennettyinä. Kiersimme autolla pohjoiselle rajalle 
Haaparannan kautta Tukholmaan, missä menimme suoraan 
USA:n lähetystöön. Nousimme muutaman päivän päästä le-
vättyämme matkan rasituksista ja jännityksestä Bromman len-
tokentältä amerikkalaiseen sotilaskoneeseen, joka vei meidät 
Washingtoniin. Rakastin Friedensreich Hudertwasseria sillä 
tavoin kuin mitä nyt minut varmalta kuolemalta pelastanut 
homohuora voi rakastaa tätä vakituista ja hyvin palveluistani 
maksanutta elinikäistä asiakastani; oli sille varmasti olemassa 
jotain muitakin hempeämpiä siviilien käyttämiä nimityksiä, 
mutta me elimme suhteessamme ikuista 30–lukua. Olin 
hänelle aina se sama poikahuora, jonka hän kerran yhtenä 
kesäpäivänä tuoreena kukkasena poimi koriinsa Unter den 
Lindenillä. Tiesin toki kaiken hänestä, mutta en sitä että hä-
net oli siirretty saksalaiselta hautausmaalta, sillä sopimukseen 
kuului se, että hän jatkoi piilossa sodan jälkeen ensin taas 
kaksoisagenttina vakoillen natsipakolaisia, ja sitten DDR:n 
agentteja värväämällä heitä isoilla summilla kaksoisagenteiksi 
rautaesiripun takaa. Ja lopulta entisten sodanaikaisten ystä-
viemme ja nykyisten vihollisiemme, neuvostoliittolaisten vas-
tavakoiluverkoston paljastumisen organisointia kylmän sodan 
hengessä. Siksi emme saaneet ilmaista keitä olimme paljastu-
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misen pelossa, joka oli todellinen uhka: että ylipäätään olim-
me olemassa ja hengissä. Maailman huippuvakoilijapiirithän 
olivat pieniä viidenkymmenenkin vuoden jälkeen – ja huip-
puvaarallisia edelleenkin kuten itsekin hyvin tiedät. Mutta 
sinä olit koko ajan sydämissämme ja mielissämme. Itse asiassa 
urasi sai meistä hieman potkuakin. Ihmettelit varmasti, kuka 
oli se rikas amerikkalainen homo, joka lähetti sinulle ensim-
mäisenä vanhemman miehen ja nuoren pojan kuvatilauksen, 
joka tarkalla silmällä katsottuna muistutti meitä etäisesti kul-
taiselta 30–luvulta kukoistuksemme kunniakkailta päiviltä, 
niin kuin se olikin. Se oli ensimmäinen yhteinen kuvamme 
siltä samalta päivältä, kun ensimmäisen kerran tapasimme 
Unter den Lindenin sivukujien homojen suosiossa olleissa 
kusipömpeleissä vuonna 1933 muutamaa kuukautta ennen 
Hitlerin valtaannousua. Maksoimme ensimmäisestä Tom of 
Finlandista minkä koskaan teit yksityisiin kokoelmiin silloi-
sen tähtitieteellisen summan, yli 25.000 amerikandollaria, 
jolla saatoit aloittaa oman studiotyöskentelysi ja taloutesi oli 
moniksi vuosiksi eteenpäin turvattu. Ne rahat olivat eversti 
Friedensreich Hudertwasserin natseilta amerikkalaisiin pank-
keihin tallettamia miljoonia, joita käytettiin vastavakoilun pi-
meään rahoittamiseen ohi Senaatin ja Kongressin alahuoneen 
tiedustelukomitean. Näitä miljoonia oli vielä niin paljon jäl-
jellä, että pystyimme joka vuosi tekemään sinulle eri nimillä 
”joululahjoina” lisää tilauksia, koska olit yksi meistä ja me 
osa sinua, niin elämässä kuin kuolemassakin, tahdoimme tai 
emme – ja me tahdoimme kovasti edes tällä tavalla olla nä-
kymätön osa elämääsi. Siksi kirjoitin tätä kirjettä sinulle jo 
ties monettako kertaa yhä uudelleen ja uudelleen, osaamatta 
päättää mitä siinä oikein sanoisin sinulle. Eli ei tästä mitään 
tainnut tulla. Olen niin onneton nykyisin. Olisin halunnut 
vain sanoa sinulle, että pelkäsin kertoa tätä, mutta en joko 
osannut tai uskaltanut kirjoittaa sitä paperille. Siksi minun 
piti nähdä sinut vielä kerran, jotta olisit tunnistanut minussa 
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sen saman ilmeen ja voiman kuin silloin aikoinaan Unter den 
Lindenillä.”

En ollut unohtanut ennustajaeukon ennustusta kuolemas-
tani, johon oli aikaa enää pari päivää. Ajatella että siitä oli 
jo tasan kuusikymmentä vuotta kun sekin tapahtui, puhuin 
itsekseni suomeksi kun Waltterin ohjeiden mukaisesti sirotte-
lin hänen tuhkaansa ympäri hänen toivomiaan homopaikkoja 
Unter den Lindenin tuntumassa, samalla tunsin polttavan pis-
ton sydämessäni ja tiesin että se oli nyt menoa. Kipu oikein 
vihlaisi syvältä mennen pari kertaa lävitseni päästä jalkoihin 
ja sydämestä aivoihin. Seuraavan kerran heräsin Laakson sai-
raalassa Helsingissä tutussa sängyssä ja huoneessa. En pystynyt 
kunnolla liikkumaan tai liikuttamaan eväänikään. Minut oli 
tuotu kiireellisenä potilaani ambulanssikoneella suoraan Ber-
liinistä Helsingin lentokentälle ja siirretty sieltä helikopterilla 
sairaalaan tutun lääkärin valvovien silmien alle. Se ei enää aut-
tanut, tiimalasi oli minunkin kohdallani valunut jo loppuun. 
Olin yskäissyt viimeisen kerran verta tupakan rikkirepimistä 
keuhkoistani, jotka eivät olisi kestäneet enää uutta yskähdys-
tä, kun eivät enää kestäneet edes yhtä tavallista hengenve-
toa. Sen verran olin tolkuissani, että tajusin kuitenkin olleen 
yön ja ikkunan raosta, joka oli avoinna, kuuluvan hiljaista 
muminaa, ihan kuin kuoro olisi ollut aloittelemassa jotain 
laulua. Se sama hoitaja, joka oli hoitanut “Kämppäkaveria-
ni” kymmenen vuotta aiemmin hoivasi nyt minua kuiskaten 
korviini äänessään selvästikin rinnassaan pakahtuvaa ylpeyt-
tä, sillä minusta oli tullut kotimaassani viimeinkin kuuluisa. 
Sänkyni päädyssä oli avoimena sanomalehti, missä oli kuvani 
ja siinä otsikko isolla: Tom of Finland palasi kotimaahansa 
kuolemaan!

Nostan vähän päätäsi että näet miten he kauniisti laulavat 
sinulle oman elämäsi sankarille. Ja kun hoitaja nosti päätä-
ni, näin miten ikkunani alla Laakson metsän laidassa seisoi 
nahkavaatteisiin pukeutuneita miehiä kynttilät käsissään lau-
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lamassa minulle jotain kaunista ja ennestään tuntematonta 
hymniä jäähyväisiksi: minun kansaani – minun Tom of Fin-
landejani – minä olin onnellinen mietin ylpeänä vihdoinkin, 
muuta en muista kun viimeisen kerran vihlova kipu halkaisi 
minut kuin puoliksi, ja olin turta mennen lopulta tunnot-
tomaksi ensin varpaista ja viimeiseksi päästäni samalla kun 
päässäni soivat Saarnaajan 9. luvun 11. jakeen sanat: Vielä 
tämän minä havaitsin auringon alla: Juoksu ei ole nopeiden 
vallassa eikä sota sankareiden, ei leipä viisaiden, ei rikkaus 
kyvykkäiden, eikä menestys älykkäiden. 

Kaikki oli ajan ja kohtalon vallassa - enkä sen jälkeen 
nähnyt ja kuullut enää mitään muuta kuin Sibeliuksen Valse 
Tristen säveliä. Annoin kaiken olla ja aloitin kuolemiseni sii-
hen paikkaan hymy huulillani ja Tom of Finlandin kuva mie-
lessäni. Tiesin päässeeni vihdoinkin perille ja rauhaan siihen 
suureen tuntemattomaan mihin minua aiemmin levottomat 
“Kämppäkaverini” sekä eversti Friedensreich Hudertwasser, 
ja Walter olivat jo päässeet tämän ihmeellisen kirouksen kim-
pusta, joka ei ottanut hellittääkseen edes kuolemassa ja tajusin 
elämäni suuren rakkauden olleen Walter! Ja että olin koko 
urani piirtänyt alitajuisesti häntä Tom of Finlandeissani yhä 
uudelleen ja uudelleen tietämättä ennen tätä miksi. Huoma-
sin nyt ihmeikseni osaavani runon alusta loppuun kuin vettä 
vaan. Sen, jonka ennustajaeukko oli sanonut tappavan minut 
lopulta kun löydän siihen sanat sisältäni osaisin sen ääneen. 
Siitä tietäisin lopulta loppuni tulleen: “...näin uusia polvia 
entiset saattelevat – tie, etsintä niillä on kaikilla yhteinen, näyt 
yhteiset, sama kaipaus kauemmaksi ja Kohtalo matkasauvana 
kaikkien...” 

Samaan aikaan mietin, miksi ihmisten piti aina tehdä ne 
iänikuiset samat joka sukupolven tyhmyydet ja virheet joiden 
paikkailuun ja katumiseen kului se kuuluisa loppuelämä, jon-
ka olisi pitänyt satujen mukaan olla kuin ruusuilla tanssimista, 
mitä nyt väliin onnettomuuksilla, kuolemalla, kavaluudella ja 
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häviöillä päällystettynä joutui kulkemaan, kuten kaikki muut-
kin perimmäisten kysymysten äärellä kamppailevat eksyksissä 
olevat elämän matkamiehet kun kaiken teki yksin – hakkasi 
päätään seinään kunnes pää pehmeni ajan myötä, ja veritahrat 
kuivuivat seiniin seuraaville sukupolville muistoksi siitä mitä 
ei olisi pitänyt koskaan eikä missään olosuhteissa tehdä niin 
kuin minä tein!

Mutta asioilla oli aina kaksi puolta. Moni seikka, josta 
muistutti kuolemaa, merkitsikin tarkemmin katsottuna elä-
mää, ja päinvastoin elämä voi sisältää kuoleman, kauneus 
rumuuden, rikkaus köyhyyden, häpeä kunnian, oppineisuus 
tyhmyyden, voima heikkouden, rohkeus pelkuruuden, ilo 
murheen, ystävyys vihamielisyyden, terveys sairauden; jokai-
nen asia voi siis kääntyä äkillisesti ylösalaisin kun niitä tar-
kemmin katsoi. 

Mutustelin suussani värssyn sanoja kauan ennen kuin kie-
leni löysi jostain sisältäni siihen puuttuvia kirjaimia ja koko-
naisia lausumattomia sanoja, niin että tunnistin pätkän vih-
doin osaksi Uuno Kailaan Karavaani–runoa, sitä samaa jota 
olimme koulussa ulkoa alaluokilla joutuneet pänttäämään 
65–vuotta aiemmin. 

Ehkä minulla, elämälläni ja lähestyvällä kuolemallani-
kin oli jokin muu tarkoitus kuin sitä ensinäkemältä ajatteli. 
Ehkä se oli antaa yksi loppu eräälle tarinalle antaa tilaa muille 
tarinoille tulla ja kertoa aina sitä samaa vaikkakin erilaista 
tarinaa ihmiselon suloisuudesta ja kurjuudesta. Tämä tarina 
oli päättynyt. Aloin rauhallisen hitaasti lausua runoa kirjain 
kirjaimelta ääneen samalta kun tunsin, miten konehuoneeni 
alkoi sammuttaa valojaan juhlallisesti kuin jostain oopperan 
loppukohtauksesta. Ensin varpaani menivät tunnottomiksi. 
Sitten jalkani ja alaruumiini. Mahani. Käteni. Kaulani. Lo-
pulta tunsin, miten päässäni pimeni ja sydämeni pakahtui 
rintaansa saatuani värssyn viimeiset sanat vaivalloisesti kakis-
tettua kuivien huulieni välistä ulos ennen kuin lopullisesti 
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heitin henkeni:
”Tien lapsia olemme, matkaan syntyneitä, karavaani-hei-

moa retkellä elämän. Ja ei tule koskaan loppua matkallemme, 
vaelsimmepa auringon alla tai pimeän. Yli ikuisuuden hieti-
kon valkenevat monenkaltaiset päivät, paahtein ja keitahin; 
me nauramme, juomme ja suutelemme – taikka sudet tuskan 
saartavat meitä laumoin nälkäisin. Vaan eteenpäin, ohi päi-
vien kaikenlaisten karavaania vie iankaikkinen kaipaus. Ei, 
ei tule koskaan loppua matkallemme, ja sen määränä lienee 
vain jokin kangastus. Tosin loppuvat kerran askelet vaeltajilta, 
kukin vuorostaan on nukkuva syliin maan. Vaan katso: kaikki 
he kuitenkin mukana ovat, nekin, joiden tomu on uupunut 
vaeltamaan. Mit’ on parhaintamme syntynyt rakkaudesta, 
rikastuttaen, kaunistaen elämää, tomustamme se erkanee ja 
ikuisesti karavaani - heimon sielussa kimmeltää. Näin uusia 
polvia entiset saattelevat – tie, etsintä niillä on kaikilla yh-
teinen, näyt yhteiset, sama kaipaus kauemmaksi ja Kohtalo 
matkasauvana kaikkien.”
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Pieru pyöri 
housuissa ikävästi 

Oon huomannu, että oon alkanut aatella taas mahdollisuutta 
olla jonkun kaa, kun tulin liian allergiseksi kissoille. Kissan 
korviketta siis voisin hakea. Aijaa, mutta kun homot on niin 
mahdottomia, että niiden varaan en mitään laskis. Miten muu-
ten menee? Ootko saanut munaa tai seurustellu jonkun kans 
viime aikoina? Surkeesti menee. Onko sulla vielä sydänsärkyjä? 
Joo on tietenkin kun aina jää jotain ikävää matkaan. Olitko 
sä muuten treffeillä jo? Joo parikin kertaa. Entä ite miten sulle 
kävi? No tää nyt ei mua palasiks hajottanu. Kyllä sitä edellistä 
vieläkin mietin vähän väliä. Mä ramppasin joskus takavuosina 
treffeillä suunnilleen kerran viikossa mutta kun kaikki aina läs-
sähti heti alkuunsa, niin luovutin. Tulin heti onnellisemmaksi. 
Nyt kävin huvikseni vanhojen aikojen kunniaksi nussimassa 
yhtä tääl chatissa roikkunutta kullinvonkujaa, joka oli tieten-
kin kaikkea muuta kuin mitä oli ilmoittanut olevansa. Onnek-
si olin kännissä kuten tavallista niin kestin sen. Joo olin mäkin 
kyllä treffeillä. Ihan kivaa oli mut ei vaan tuntunu taaskaan läh-
tevän. Miten niin? Se oli itseään ja homouttaan täynnä oleva 
tyyppi. Voi sua parkaa. Se ois halunnut heti naimisiin ja vieny 
jo seuraavana päivänä katseltavaksi hienoille vanhemmilleen ja 
meklariystävilleen että hyväksyisivätkö? Sillä pyörii vissiin pie-
ru housuissa ikävästi. Ootko muuten pannu jo puhallettavaa 
nukkea? Se on nyt muotia. En mutta tilasin Palomies-Peten 
viime viikolla Jenkeistä. Varo sitä. Osa niistä räjähtää ikävin 
seurauksin jos niitä rynkyttää liika kovaa. Yhden muna ampu-
toitiin jo. Sun? Niin miten sen nyt sanois. Joo kai... 
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Tahdon heikkous
”Kirkon alkuperäisen kannan mukaan miehen erektio tosin on kapina Ju-
malaa vastaa. Pyhä Augustinus oli irstailija, joka ryhtyi julki jumalaiseksi, 
laittoi seksin pannaan ja siellä se pysyy. Selibaatti on tästä kiperin esimerkki, 
koska se pakottaa selibaattipapin hakemaan seksiä salaa, joka taas helposti 
johtaa pervoihin haaveisiin. Joskus nuo haaveet eivät ole kovinkaan viattomia. 
Viimeksi jo Rooman paavikin huolestui, kun selvisi pappien naivan nunnia. 
Harald kirjoittaa seksistä ja homoseksistä erityisesti rehevään ja suorasukai-
seen tapaan, joten minäkin kannan tässä korteni kekoon. Heikkohermoi-
sille hän tarjoaa shokkihoitoa. Paatunutta lukijaa huvittaa, maailma kun ei 
todellakaan ole niin sievä ja siveä kuin miltä se joskus saadaan näyttämään. 
Ihmisen sisäinen sikakoira on edelleen voimissaan. Kryptassa ulvovat sudet. 
Sivistys on kuitenkin vain pintaa.”

-Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo 
Airaksinen esipuheessaan Harald Olausenin kirjaan ”Kohti korkeuksia -Ju-
malaa lähellä: ortodoksiesseitä” (Kulttuuriklubi 2019) 

”Olen iätön joko tai sekä että tyyppi. Asun kaikkialla saman-
aikaisesti ja en oikein missään kaikki tai ei mitään maailmas-
sa, missä minulla ei ole mitään. Siinä missä muut menivät 
eteenpäin, minä pysyn paikoillani. Ehkä siksi kuulun niihin 
harvoihin, jotka osaavat ja uskaltavat katsoa itseään läpi peilin 
eikä hämmästyä kun sieltä ei katsokaan takaisin mitään, ei 
ainakaan kiltti ja kuuliainen minä (ei siitä yksinkertaisesta 
syystä ettei sellaista ole), joka tekisi niin kuin joku sen tahtoisi 
tekevän, vaan niin kuin minä en haluaisi itseni tekevän ihan 
kuin piruuttaan samalla kysyen: mitä tämä kaikki oikein tar-
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koittaa, kun koko maailman meno on vain varjoleikkiä, eikä 
koskaan tämä suuri huvinäytelmä muuksi muutu?”

Näin alkaa 51-vuotiaan venäjänsuomalaisen Auniksen 
esittely facebookissa. Muuta tekstiä sivuilla ei ole. Itse tyyppi 
on kadonnut johonkin bittiavaruuteen teille tietämättömille 
päätellen ainakin siitä, ettei hän koskaan vastaa kenellekään 
eikä hänen sivuillaan ole tapahtunut sen jälkeen mitään, kun 
hän laittoi sinne tuon yllä olevan omatekoisen itse-esittelyn-
sä. Oikeasti hän oli kaikkea muuta kuin mitä oli kirjoittanut 
olevansa, aika karmaiseva, joskus jopa hyytäväkin heppu, kun 
vain sille päälle sattui. Eikä hän usein sattunut, sillä yksinäi-
syydessään hän epäili, ettei maailmassa ollut ketään muuta 
kuin hän itse ja ikävät muistonsa. 

Kuvia sivulla ei ole. Esittelyn lopuksi esitetty kysymyskin 
on vain retorisen haalea huokaus, tyhjänpäiväinen päivittely 
tilanteen mahdottomuudesta. Ehkä hän on heittänyt pyyh-
keen kehään tai antanut periksi, sillä hän jos joku tietää ettei 
niitä oikeita kysymyksiä, joissa kysyttäisiin mitä merkitsee elää 
tässä ja nyt voi enää esittää enää tässä maailmassa vakavalal 
naamalla.

Missä hän nyt on? Sitä ei tiedä kukaan. Ehkä hän on hä-
vinnyt, ehkä ei? Asioiden paikkaansa pitävyys ja tarinoiden 
suhteet tapahtumiin ja todellisuuteen eivät olleet koskaan 
hänen juttunsa. Ehkä hän itse kirjoittaa tätä juttua hänes-
tä. Ehkä kysytte, miksi minä tiedän näinkin paljon hänestä? 
Oikea vastaus on, etten tiedä sen enempää kuin lukijakaan; 
luin vain hänen facebook-sivujaan, joista huomasin hänen 
pyrkineen koko ajan mielessään etäämmäksi jo lapsuudestaan 
lähtien kaikesta siitä, mitä arjeksi ja todellisuudeksi hänelle 
väitettiin niin olevan. 

Auniksen tarina on kaikkea muuta. Se on suoraan ilman 
korulauseita kuin hän itse; sukkela ja nokkela, päätön ja per-
verssi, julma ja hupaisa, leikillinen ja ennalta arvaamaton li-
sättynä sillä hänelle tärkeimmällä ajatuksella, että koska hän 
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on vain ihminen, hänen on noudatettava ihmisen kohtaloa 
ja suljettava useimpien tavoin silmänsä vapaaehtoisesti eräil-
tä asioilta, voidakseen antautua hyvää tekevän itsepetoksen 
valtoihin, sillä hänestä vaikeinta elämässä on ajatella todella 
rehellisesti ja luottaa varmuuteen. 

Tässä lyhyessä tarinassa Aunis on yllättävän alaston itsetut-
kiskeluissaan omasta tahdonheikkoudestaan, minkä hän tietää 
olevan kaiken sen pahan alku ja juuri, jota hänkään ei monen 
muun tavoin voi vastustaa, ja joka vie hänet mennessään niille 
vaarallisille sivupoluille, joista hän ei pääsyt eroon noin vain. 

Hänen elämänsä on ollut vilpitöntä hämmästelyä siitä, 
mitä vastausten etsiminen mahdottomalta tuntuviin kysy-
myksiin kuolemasta ja elämästä, sekä siinä välissä eletystä 
elämässä nykymaailmassa tarkoitti hänen kohdallaan silloin, 
kun hän kieltää sen sekä itsensä ja yhteiset muistonsa Ivanin 
kanssa itselleen koskaan edes tapahtuneiksi.

Inhimillisen toiminnan synnynnäinen ja primitiivinen pe-
riaate on paradoksi, jota voimme osuvamman sanan puuttees-
sa sanoa perverssiydeksi, väittää Aunis. Sen pakottamina me 
toimimme syystä, josta meidän ei pitäisi toimia. Teoriassa mi-
kään peruste ei voisi olla perusteettomampi; mutta itse asiassa 
ei ole mitään sen vahvempaa perustetta. Tiettyjen ihmisten 
kohdalla tietyissä olosuhteissa se muodostuu ehdottoman vas-
tustamattomaksi. Tällainen määritelmä perverssiydestä vaatii, 
että ”teemme niitä [pahoja tekoja] vain siksi, että meistä tun-
tuu, että meidän ei pitäisi tehdä niitä”. 

Yhtenä esimerkkinä hän pitää Erasmus Rotterdamilai-
sen, joka muistutti että hän, joka vielä äsken istui kullassa ja 
purppurassa valtaistuimella käyskentelee nyt orjan repaleisiin 
verhottuna, tunnettua esimerkkiä Ichtuophagia eli Kalan syö-
misestä. Siinä kalakauppias vastaa teurastajan huolestuttavaan 
väitteeseen, jonka mukaan uusi laki tulee sallimaan lihan syö-
misen ilman uskonnollisia rajoituksia. Kalakauppias väittää, 
odotetusti (mutta hieman yllättäen), että kun lihan syöminen 
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tulee sallivaksi, tulee myös vähemmän suositun ruoan, kalan, 
kysyntä lisääntymään:

”Teurastaja: Se, mitä kerron sinulle, on liian totta ollak-
seen leikkiä. Mutta kerro minulle, miten voit olla vakuut-
tunut siitä, että kauppasi lisääntyy tämän (uuden lain) joh-
dosta. Kalakauppias: Siksi, että ihmiset luonnostaan haluavat 
enemmän sitä, mikä on kielletty heiltä. Kun he ovat vapaita 
syömään lihaa, he tulevat syömään vähemmän sitä. Heillä ei 
tule olemaan suurempaa nautintoa kuin kalan syöminen: ku-
ten ennenkin oli asia. Niinpä olen iloinen, jos lihaa on lupa 
syödä. Toivoisin myös, että kala syöminen kiellettäisiin; silloin 
ihmiset haluaisivat sitä vieläkin enemmän.”

Teurastaja väittää myös, että ”mitä tulee valintaan kahden 
asian välillä, joista toinen on parempi kuin toinen, me ta-
vallisesti valitsemme huonomman”. Kalakauppias on samaa 
mieltä: ”Niin jos hän [pappi] kieltäytyy saarnaamasta sovi-
tulla kellonlyömällä, hänet on julistettava kirkonkiroukseen; 
mutta jos hän on koronkiskuri, tai syyllistynyt kirkon virkain 
myyntiin, hän jää rangaistuksetta.” Nämä esimerkit näyttä-
vät pikemminkin tarkastelevan ristiriitaisia arvojärjestelmiä 
kuin valintoja, vaikka keskustelu alkaakin valinnan ongelmis-
ta. Mutta viesti on selvä: jotkin valinnat ovat perverssejä, ja 
ne arvot, joita ilmaisemme ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä 
mieltä olemme jonkin asian todellisesta arvosta. Ihmiset ar-
vostavat enemmän vaihtoehtoja, jotka eivät ole, kaikki seikat 
huomioon ottaen, täydellisiä.

Näissä Erasmuksen keskusteluissa näkyy sama perverssiy-
den ja tahdon heikkouden välinen sekaannus kuin Auniksen-
kin tarinassa. Yhtäältä Erasmus väittää, että minkä ihminen 
tietää itseltään kielletyksi, hän kokee haluttavammaksi kuin 
minkään muun — joka on perverssiä. Toisaalta hän sanoo, 
että pidämme toiseksi parasta vaihtoehtoa parempana kuin 
parasta — joka ei ole mitään muuta kuin tahdon heikkoutta.

Mutta millaista tahdon heikkous on Auniksen omassa 
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elämässä? Miksi hän kirjoittaa siitä ja on kiinnostunut sii-
tä niin paljon? Miten se on vaikuttanut häneen? Vastaus on 
yksinkertainen: hänen mieltään vaivaavat umpikujat kaikella 
tapaa perustavanlaatuisesti, sillä hän ajattelee alinomaa tätä 
kysymystä, ikään kuin muistutuksena siitä, ettei ole kuollut 
ollakseen elossa, ettei pelkäisi olevansa yksin ja hyljättynä 
maailmassa, jota inhoaa enemmän kuin pelkäsi itseään ja re-
aktioitaan ulkomaailman ärsykkeisiin ja tapahtumiin. 

Nappasin netistä yhden keskustelun, missä Aunis pohtii 
suhdettaan menneisiin tapahtumiin ystävänsä Ivanin kanssa 
joskus kauan sitten ennen kuin heidän tiensä eroavat:

”Muistellaan mitä meistä tuli aikuisina? Miksi tuollaisia 
kysyt? Kuka nyt vanhoja jaksaisi muistella? En minä aina-
kaan. Olen ne autuaasti yrittänyt unohtaa. Eihän niissä ollut 
mitään erityistä. Tavallaan me kaikki silloin kauan sitten kun 
pääsimme hieman vauhtiin. Siinä yksi syy miksei tuo aika ole 
jättänyt meihin jälkiä tai muistoja ja ystäviä, joiden kanssa 
muistella noita aikoja. Mutta olihan meilläkin hetkemme. 
Tosiaan aika kultaa jutuissasi muistot, joissa aurinko paistaa 
joskus risukasaankin. Olihan meillä hetkemme mutta millai-
set? Ei kovinkaan hääppöiset. Tai miten sen nyt ottaa, riippuu 
vähän siitä kuka ja minkä ajan päästä hän mahdollisesti asiaa 
tarkastelee, tai jos ylipäätään oli edes kiinnostunut muistele-
maan, sillä niin moni petti lopulta itsensä ja ihanteensa, vaih-
toi maisemia heti kun oli mahdollista. Ja varmaa ettei jäänyt 
mihinkään pysyvästi kiinni, jumiin, olisi jäänyt elämään sitä 
elämää, mistä oli haaveillut sen ihmisen kanssa, johon luotti, 
ja jota luuli haluavansa ennen kuin aika kului, ja hän vanheni 
ja rumeni silmissä. Ja nyt olemme kaikki vain rumia, vanhoja 
ja tylsiä eikä kukaan halua tehdä mitään muuta, kuin olla 
omassa rauhassaan hiljaa.”

Mutta huolimatta pistävistä ja ehdottomista sanoistaan 
Ivanille, Aunis, jota kadutti oma säälimätön ehdottomuus, 
mitä muistoihin ja erityisesti Ivaniin tuli, halusi kuin halusi-
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kin mielellään muistella mistä kaikki alkoi joskus kauan sitten 
kaiken tavanomaisuuden keskellä. Hän muisti miten pyykki 
oli tuoksunut raikkaassa kesätuulessa puhtaalle ja Mäntysuo-
valle, tai miten naapurin kissa oli litistynyt ison kuorma-auton 
renkaiden alle, ja kuinka Ivan oli ensimmäistä kertaa työntä-
nyt kätensä hänen haarojenväliinsä anoen anteeksipyytävällä 
ilmeellään niin säälittävännäköisenä häneltä nopeita runkku-
ja, että hän oli sillä samalla sekunnilla lauennut Ivanin käsiin.

”Eikä se ollut kaunista muisteltavaa”, hän oli kirjoittanut 
kuin alleviivaten suloista kostoaan Ivanille lopuksi, vaikkei 
ollut tarkoittanut sillä ilkeillä tai pelästyttää Ivania. Se oli vain 
edelleenkin hänen lapsuudestaan häntä seurannut elimelli-
nen ja uhmakas tapansa todistaa olevansa elossa uhoamalla, 
ja Ivan tiesi sen. Samoin kun sen, ettei Aunis pysyisi koskaan 
tarinoissaan lähelläkään totuutta, vaikkei halunnutkaan va-
hingoittaa Ivania. 

”Kerro se tarina!”, Ivan vastaa Aunikselle ja näkee edessään, 
miten Uspenskin katedraalin katolla hän levitoi parikymp-
pisenä tummatukkaisena Ivanina leijailellen metrin ilmassa 
jooga-asennossa silmät kiinni. Taivas on muuttunut jälleen 
verenpunaiseksi kuten Ivanin silmätkin ja hän näkee silmiensä 
edessä vanhan kotimaansa väkivaltaisia, ikäviä tapahtumia ja 
ihmisiä kuin salamavälähdyksinä. Samanikäinen vaaleatukkai-
nen Aunis seisoo Ivanin takana kädet avoinna kutsuen taivaal-
la lentävää mustaa hahmoa luokseen veren valuessa silmistään. 
Ukkonen lyö kupoliin ja salamoi. Alkaa sataa samalla kun 
iso siivekäs hahmo lähestyy valtavat siivet avoinna Ivania ja 
Aunista kohti kaapaten heidät syliinsä. 

Katedraalissa on menossa vigilian ensimmäinen osa eh-
toopalvelus, jossa kuvataan maailman luomista, syntiin lan-
keemusta ja ihmiskunnan kestänyttä vapahtajan jatkuvaa ja 
toiverikasta odotusta. Kuoro laulaa kauniita ortodoksihymne-
jä moniäänisesti. Kynttilät palavat ja pappi suitsuttaa mirhaa 
hurskaan kirkkokansan päälle. Ihmiset tekevät ristinmerkke-
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jä ja polvistuvat nöyrinä Jumalaa kunnioittaakseen maahan, 
suutelevat sitä ja nousevat ylös. Tätä he toistavat kymmeniä 
kertoja peräkkäin. Palvelus on alkanut siitä, kun korkeasti 
kunnioitettu Helsingin metropoliitta Sergei on hiljaisuuden 
vallitessa suitsuttanut alttarissa kuvaten tällä ennen aikojen 
alkua tapahtunutta Jumalan hengen liikkumista vetten päällä. 
Sen jälkeen kirkkokansa veisaa yhdessä luomispsalmista 104: 

”Kiitä Herraa, minun sieluni. Herra, minun Jumalani, 
sinä olet ylen suuri. Valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi, sinä 
verhoudut valoon niin kuin viittaan, sinä levität taivaat niin 
kuin teltan...”

Samalla koko Uspenskin katedraali pimenee. Kirkkokansa 
katsoo kauhuissaan kupolia, jonka edessä lentelee valtavan iso 
musta kotka. Kirkkokuoro alkaa laulaa:

”Herra, minä huudan sinua, kuule minua...Nouskoon 
minun rukoukseni niin kuin suitsutussavu sinun kasvojesi 
eteen...Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään sinun 
nimeäsi.”

Parikymppiset Ivan ja Aunis tuijottavat katolta alas kated-
raaliin, missä kymmenvuotiaat Ivan ja Aunis metropoliitan 
pikkuapulaisiksi ponomarin kultaiseen juhlapukuun puet-
tuina seuraavat jännittyneinä metropoliitta Sergeitä. Kirk-
kokuoron laulu päättyy metropoliitta Sergein suorittamaan 
saattoon. Suitsutusastiaa kantavan papin edellä kannetaan 
kynttilää, minkä tarkoituksena on esittää Jumalan vastaus 
synninhätään joutuneelle ihmisille. Seuraavaksi kirkkokuoro 
veisaa kirkon marttyyrikaudelta periytyvää veisua:

”Oi Jeesus Kristus, sinä pyhän kunnian, iankaikkisen 
taivaallisen Isän, pyhän autuaan ihana valkeus. Elettyämme 
auringon laskuun, nähtyämme illan koiton me veisaten ylis-
tämme Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä...”

Lopuksi metropoliitta Sergei aloittaa kirkon takaosasta py-
hien esirukouksen sarjan, joissa rukoillaan kaikkien Jumalan 
apua tarvitsevien puolesta, ja anotaan autuaallista muistoa 
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edesmenneille veljille ja sisarille. Rukoillaan Jumalaa varjele-
maan maata luonnonkatastrofeilta sekä armahtamaan kaikkia 
läsnä olevia. Sen jälkeen metropoliitta Sergei siirtyy kirkon 
keskiosassa olevan matalan pöydän äärelle, johon on asetettu 
viisi leipää, vehnänjyviä sekä viini- että öljypikari.

Juhlan troparia eli juhlaveisua laulattaessa, metropoliitta 
Sergei suitsuttaa Ivan ja Aunis perässään hymy naamallaan 
kirkkokansaa päin, rukoillen samalla herraa siunaamaan esil-
lä olevat aineet, lisäämään niiden satoa ja siunaamaan niitä 
nauttivan kirkkokansan. Kun leivät on siunattu, sammute-
taan temppelin suuret valot palveluksen jatkuessa, samalla 
kun esilukija lukee isosta kirjasta heksapsalmeja. Seuraavaksi 
sytytetään takaisin päälle temppelin valot kuoron laulaessa:

”Kiittäkää Herran nimeä, Kiittäkää Herran palvelijat, Hal-
lelejuja!”

Metropoliitta Sergei avaa pyhän portin ja kantaa evanke-
liumikirjan keskelle kirkkoa olevalle lukupöydälle. Ponomarit 
Ivan ja Aunis kantavat metropoliitta Sergein edellä palavia 
kynttilöitä, joilla kuvataan vapahtajan ylösnousemusta ja 
hänen ilmestymistään opetuslapsilleen. Metropoliitta Ser-
gei kulkee suitsuttamassa koko temppelin laidoilta laidoille 
kirkkokansan kumarrellessa hänen edessään. Sen jälkeen hän 
lukee Kristuksen ylösnousemukseen liittyvän evankeliumin 
isosta kirjasta. 

Kirkkokuoro laulaa ja kirkkokansa käy suutelemassa evan-
keliumikirjaa ja erityisesti kannessa olevaa Kristuksen ylös-
nousemuksen ikonia metropoliitta Sergein siunatessa jokaisen 
ristinmerkillä paitsi Ivanin ja Auniksen, jotka jännittyneinä 
seisovat keskellä kirkkokansaa. 

Valot sammuvat. Ja kun Ivan ja Aunis katsovat ympärillään 
olevaa kirkkokansaa, he näyttävät enemmän verenhimoisilta 
hyeenoilta kuin eläviltä, ymmärtäviltä ja Jumalaa rakastavilta 
ihmisiltä. Kirkkokuoro hymisee kuolonvirttä samalla, kun 
pyhä portti avautuu. Valot syttyvät.
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”Oliko se noin?”, Aunis kysyy myöhemmin samanikäiseltä 
Ivanilta.

”Ehkä en oikein muista”, Ivan vastaa mutta Aunis ei anna 
periksi.

”Yritä vielä!”
”En voi. Olen menettänyt yhteyden!”
”Missä olet nyt?”
”Jossain siinä kohdassa missä isä ja äiti päättivät tulla Ve-

näjältä Suomeen.”
”Yritä vielä. Palaa Uspenskin katolle vielä hetkeksi.”
Taas Uspenskin katedraalin katolla levitoi tummatukkai-

nen Ivan, joka leijailee metrin ilmassa jooga-asennossa silmät 
kiinni. Taivas on muuttunut jälleen verenpunaiseksi kuten 
Ivanin silmätkin, ja hän näkee silmiensä edessä vanhan ko-
timaansa väkivaltaisia, ikäviä tapahtumia sekä ihmisiä kuin 
salamanvälähdyksinä. 

Samanikäinen vaaleatukkainen Aunis seisoo Ivanin takana 
kädet avoinna ja kutsuu taivaalla lentävää mustaa hahmoa 
luokseen veren valuessa silmistään. Ukkonen lyö kupoliin ja 
salamoi. Alkaa sataa samalla, kun iso siivekäs hahmo lähes-
tyy valtavat siivet avoinna Ivania ja Aunista kohti ja kaappaa 
heidät syliinsä.

He katsovat katedraalin katolta vielä kerran alas kun 
metropoliitta Sergei johdattelee Ivanin ja Auniksen pyhän 
portin takan olevasta lattialuukusta Uspenskin salaisiin ka-
takombeihin. Aunis aloittaa pitkän putoamisen. Hän putoaa 
Uspenskin katolta. Joku on tönäissyt häntä. Hän ei tiedä, mitä 
hänelle tapahtuu eikä tunne mitään. Hän muistaa vain kivun, 
kääreet kropassaan ja herätessään sairaalassa vuoteen jalko-
päässä itkevän Ivanin sekä tuolilla hänen vieressään rukoilevan 
metropoliitta Sergein. 

Miten Aunis ja Ivan ovat löytäneet salaiseksi lymypaikak-
seen Uspenskin katedraalin katon ja miten Ivanista on tullut 
läpi aikojen lentävä ajatustenlukija? He molemmat asuivat ve-
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näläisessä lastenkodissa Malmilla, joka oli tiiviissä yhteistyössä 
paikallisen ortodoksiseurakunnan kanssa ja aivan erityisesti 
sen jäseninä olevien Suomessa asuvien venäläisten kanssa. 
Aunis ja Ivan olivat kasvaneet kiinni seurakuntaelämään ja 
erityisesti Uspenskin katedraaliin niin, että se oli heille yhtä 
innostavaa kuin leikit ja luonnollista kuin hengittäminen. 

Lapsena se oli heille enemmänkin kuin koti; se oli yhdis-
tettynä isänmaana ja äidinkielenä unohdettujen muistojen 
nostalgiaosastolla heistä huolehtivien ja heitä rakastavien 
venäläisten seurakuntalaisten ansiosta heidän koko siihenas-
tisen elämänsä parhain ja muistorikkain osa. He saivat säilyt-
tää venäläisen luonteensa ja elävän kielensä lisäksi venäläisen 
kulttuurin myötäsyntyisen tavan reagoida hiljaa syvällä kovaa 
kaikkeen siihenkin, mitä he eivät voineet itsessään ja ympä-
rillään muuttaa. Aunis ja Ivan eivät huomanneet ollessaan 
Uspenskin katedraalissa, että he olivat ”ulkomailla” eivätkä 
kotona Venäjällä. Niin suuri merkitys katedraalilla, sen tun-
nelmalla, ihmisillä ja jumalanpalveluksilla oli heille.

Uusi poika oli juuri tullut huoneeseen, jossa kukaan ei 
huutojen seasta tuntunut erityisemmin välittävän uudesta 
tulokkaasta kuin muistutuksena siitä, ettei tässä huonees-
sa ollut yksilöitä sinä ja minä vaan persoonattoman tylysti 
yhdessä hengittäen ja kaikki tehden: He ja Me. Uusi poika 
oli saanut päivystävältä valvojalta oman lokeronsa avaimen 
ja käynyt suihkussa. Vaalea ja pitkä venäläisorpo Aunis, jolla 
oli syntymämerkki vasemmassa poskessaan, vapisi pelosta ja 
kylmästä alastomana oman putkisänkynsä numero 7 vieressä 
kuivatessaan itseään postimerkin kokoisella pyyhkeellä ja hä-
peillen puhdasta kauneuttaan, yrittäen samalla peittää avointa 
etumustaan. 

Yhdessä hänen täydellisten pakaroidensa kanssa ne tekivät 
hänestä kuin hyvin trimmatun spartalaissotilaan muinaisissa 
taisteluissa - joista hänen reisiväliinsä tuijottava Ivan oli näh-
nyt dvd:n edellisenä iltana eikä ollut saanut unta vasta kuin 



195

kello 03.00 aikaan kun yövartija oli käynyt huoneessa - koko 
makuuhuoneen kauneimman pojan, kuin sadun ihmeellisen 
komean pikkuprinssin, joka oli eksynyt luotaantyöntävien ja 
rumien sammakoiden valtakuntaan. 

Hänen kauneutensa hohti valoa pimeän huoneen sisällä 
kuin lyhty pimeässä teiltään eksyneille, vaikkei kukaan muu 
kuin putkisänky numero 6 paikoilleen Auniksen kauneudesta 
lumoutuneena jähmettynyt Ivan asiaa huomannutkaan. ”Voi 
juku mikä tyyppi”, ajatteli näkemästään innostunut Ivan mie-
lessään nähdessään Auniksen hitaasti pukevan ylleen laitoksen 
raidallisen yöpuvun kuin vankilassa, miksi huoneen asukit sitä 
toisilleen kutsuivatkin. 

He tiesivät olevansa vankeja, jotka päivisin saivat kulkea 
rajoitetusti, missä halusivat mutta öisin heidät puettiin perin-
teisiin viirullisiin vankivaatteisiin muistutukseksi siitä, että he 
olivat laitoksen omaisuutta ja tiukkojen sääntöjen kahlitsemia 
kuuliaisia orjia, joilla oli edessään lastenkodista nuorisokodin 
kautta vankilaan valittavana joko kuuliaisesti toiminen hir-
muhallinnon alimpana käskytettävänä nöyränä ilmiantajana 
ja alimpana heittopussina, tai yhtä epämiellyttävänä ja vä-
häisenä mutta hengenvaarallisena osana rikosmaailman hant-
tihommissa oman henkensä kaupalla joko huumeita, aseita 
tai ihmisorjia välittävinä juoksupoikina tai itseään rikkaille 
homoille kaupittelevina huorapoikina.

Aunis oli saanut yöpuvun päälleen ja meni omaan put-
kisänkyynsä. Juuri sillä hetkellä Ivan teki kohtalokkaan vir-
heen, jonka hän sai myöhemmin maksaa kalliisti korkojen 
kera. Hän tajusi näyttäneen yhden paljastavan sekunnin liian 
kiinnostuneelta uudesta tulokkaasta hymyilemälle tälle en-
simmäistä kertaa elämäsään. Ivan katsoi hädissään pikaisesti 
ympärilleen: kukaan ei ollut hänen onnekseen huomannut 
miten hän oli hymyillyt suloisesti viatonta hymyä ja kuinka 
kiihottuneena hän katsoi uutta tulokasta, ja mitä hänen kä-
tensä tekivät samanaikaisesti peiton alla salaa muiden katseilta 
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piilossa. 
Tai niin hän luuli. Hän päätteli, että huoneessa, missä oli 

yhtyeensä kahdeksan raskastekoista putkisänkyä ahdettu vie-
rekkäin, oli onneksi sen verran hämärää ettei kukaan olisi 
voinut nähdäkään hänen ihailevaa ja kaipaavaa katsettaan 
minkä hän oli vain yhdeksi sekunniksi luonut uuteen poikaa 
salaa samanaikaisesti peiton alla runkaten niin, että uusi poika 
oli selvästikin huomannut, mitä hän teki päätellen siitä, että 
hänen naamansa oli levähtänyt tulipunaiseksi ja hän oli kään-
tänyt päänsä pois selvästikin kiinnostuneena ja kiihottuneena 
Ivanin vain häntä kiihottaakseen tarkoitetusta runkkaamis-
näytöksestä. Ivan ei harmikseen ollut huomannut oven olevan 
rakosellaan ja sieltä häntä tuijottaneen kaksi uteliasta silmää 
ennen kuin salaa poikien huoneeseen tirkistellyt venäläisen 
lastenkodin tiukkaotteisena tunnettu johtajatar Olga pani 
huomaamattomasti ja äänettömästi oven kiinni hymyillen 
itsekseen pirullisesti.

Olga tiesi, että tämän odottamattoman onnenkantamoisen 
jälkeen hänellä oli vihdoinkin valttikortit hallussaan miten 
käsitellä, pelotella, uhkailla ja alistaa omaan tahtoonsa Mal-
milla sijainneen venäläisen lastenkodin suurin murheenkryyni 
sitten sen perustamisen muutama vuosi aiemmin pitkällisen 
taistelun jälkeen suomalaisviranomaisten kanssa, jotka eivät 
olleet vieläkään ihan varmoja lastenkodin tarpeellisuudesta ja 
olivat siksi antaneet lastenkodille väliaikaisen luvan vain vuo-
deksi kerrallaan, ja alituiseen karkaava ja viranomaisille las-
tenkodissa käytetyistä kyseenalaisista rangaistusmenetelmistä 
valittanut vaikeaksi ja melkein mahdottomaksi osoittautunut 
ilkikurinen pojankoltiainen. Ehtoopalveluksessa Olgan pa-
ras ystävä, lihava vanha venäläinen ortodoksipappi muistutti 
saarnassaan pahasta ja hyvästä myös kotimaastaan kaukana 
olevien venäläislapsien mielistä, ja että jo pelkkä viattomaksi 
luultu ohimenevä katse voi olla pahasta ja johtaa suuriin on-
nettomuuksiin:
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“Ensimmäinen ja vähäpätöisin synti oli huoran palveluk-
siin antautuminen. Seuraavaksi oli aviorikos ja sukurutsa. 
Neljäs oli erityisen vastenmielinen pirun keksintö: runkkaa-
minen, eläimiin sekaantuminen sekä miesten välinen sekssi. 
Muistakaa tämä, sillä maailmanhistoria oli todellista ja joka-
päiväistä kamppailua valon ja pimeyden yhteisöjen välillä.”

Ivan oli nauliintunut paikoilleen lastenkodin keittiön taka-
na olevassa pienessä rukoushuoneessa, joka oli katosta lattiaan 
täynnä ikonia ja pieniä lamppuja. Musiikki tuli dvd-levyiltä. 
Ivanin kämmenet hikoilivat ja kurkkua puristi kun hän näki 
Olgan hymyilevän hänelle ylimielistä hymyään ”minä tiedän, 
mitä tänään tapahtui putkisängyssä numero 6” luoden vuo-
roin säälittäviä ja voitonriemuisia silmäyksiä häneen ja vuo-
roin taas merkitseviä Aunikseen.

Ivan tajusi, että hän oli hävinnyt taistelun mutta ei aikonut 
antaa periksi. Koko sotaa ei oltu vielä hävitty. Hän oli paljas-
tunut. Olgalla oli valttikortit käsissään hänen nujertamisek-
seen, mutta hän ei antanut periksi, sillä viranomaisille huo-
nolla suomella lähetetyissä valituksissa oli sittenkin voimaa, 
hän oli huomannut, ja siksi Olga oli tullut varovaisemmaksi 
eikä uskaltanut käydä suoraan hyökkäykseen häntä vastaan – 
Aunis oli hänen uusi aseensa Ivania, tai oikeammin, Ivanin 
heikkouksia vastaan, joita Olga ei aikonut olla käyttämättä 
hyväkseen, siitä Ivan oli nyt varma.

Unisieppari hommissaan
Aunis oppi yllättävän nopeasti ja mutkattomasti suomen-

kielen ja puhui sitä kuin omaa äidinkieltään sujuvasti ja ilman 
korostusta. Hänestä pidettiin koulussa toisin kuin vähäpuhei-
semmasta ja selvästikin lahjattomammasta Ivanista, jonka kar-
kea ja juro luonne oli lähellä mököttävää metsäsuomalaisluon-
netta. Hyvin lähellä ne olivatkin maantieteellisesti. Suomen 
ja Venäjän välissä vain 1500 kilometrin pituinen raja täynnä 
ammottavaa tyhjyyttä, tylsää kuusimetsää, muodottomia ki-
viröykkiöitä ja sammalta kasvavia erikoisen näköisiä kiviä, pu-
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revaa pakkasta, ristituulituulia ja synkissä metsissä nälissään 
rajojen molemmin puolin harhailemassa nälissään ravintoa 
etsimässä rajamuodollisuuksista piittaamattomia villieläimiä 
kuten susia ja karhuja. 

Aunista pidettiin paitsi komeana ja eksoottisena, myös fik-
suna. Opettaja oli antanut Auniksen lukea koulun aamuna-
vauksessa kirjoittamansa ensimmäinen äidinkielen aine, josta 
hän oli saanut 10+ ja lisänimen: Aunis, se kaunis venäläispoi-
ka, jolla on myös aivot:

”Minä pidän maailmasta vaikkei se aina pidäkään minusta. 
Minä pidän jokaisesta uudesta aamusta, huolimatta etteivät ne 
ole aina mukavia tai ettei ulkona ole aina toivomani pehmeä 
ilma. Minä tiedän etten tunne enkä tule koskaan täydellisesti 
tuntemaankaan koko maailmaa; aurinkoa tai edes omaa maa-
palloani, mutta minua se ei haittaa, vaan osaan ihastella ja 
rakastaa ilman että tuntisin murhetta sydämessäni siitä, etten 
jaksa ymmärtää aina sen salaisia tarkoituksia tai yllätykselli-
siä oikkuja. Miksi olisinkaan huolissani sellaisesta, joka ei ole 
minusta riippuvaista, sillä en tunne muuta kuin oman itseni 
katselemassa ympäristöäni; silmäni, jolla kaikkea tätä katselen 
ja ihmettelen enkä sitäkään kunnolla. Tunnen sen niin kuin 
jokin voi tuntea jonkin itsessään olevan palasen – kokemalla ja 
kasvamalla sen kanssa yhteen ilman että osaisi ajatella elämää 
ilman sitä tai sen elämää ilman minua. Minun pieni maail-
mani on olemassa ympärilläni vain suhteessa oman itseeni eli 
siihen miten näen, koen ja tunnen kaiken sen minkä näen, 
koen ja tunnen.”

Unimaailma oli Aunikselle paljon konkreettisempi ja 
tutumpi kuin silmin havaittava päivämaailma – lumemaa-
ilma, kuten hän sitä kutsui. Mutta nämä unet olivat hänelle 
painajaisia, kuin iso hämähäkinverkko, johon hän oli jäänyt 
peruuttamattomasti kiinni eikä pääse siitä irti vaikka kuinka 
pyristelisi. Hänen unimaailmassaan oli jotain kammottavaa ja 
kuollutta, pimeää ja äänetöntä. 



199

Sitten hän yhtäkkiä heräsi ja tunsi kylmää katsoessaan ei 
oikein tähän ei mihinkään, sillä mitään ei ollut hänen lähel-
lään eikä häntäkään ollut. Oli vain tyhjää, kunnes hän heräsi 
kykenemättä liikkumaan. Painajaisissaan hän oli kokenut uni-
halvauksen joka ainoa kerta herätessään kylmänhiki otsallaan 
ja kykenemättä liikkumaan. Mutta mikä pahinta, hän näki 
aina saman epämääräisen tumman hahmon istuvan sänkynsä 
päädyssä ja tunsi tämän epätasaisen hengityksen lähellään. 
Ihan kuin jotain olisi hetki sitten tapahtunut heidän välillään, 
hänen tietämättä mitä. Ja se kiusasi Aunista aivan erityisesti.

Ja vaikka Aunista pelotti mennä iltaisin nukkumaan, tie-
täessään kaiken tapahtuvan hänelle yhä uudelleen ja udelleen, 
Aunis oppi sietämään pelkojaan ja painajaisiaan siitä huoli-
matta, että nämä toistuivat säännöllisesti ja niitä oli vaikea 
oppia hyväksymään osaksi tavallista elämää, mutta hänen 
oli vain opittava. Ja kun hän tiesi niiden tulevan siitä huo-
limatta, ettei hän tahtonut elää niiden kanssa ja kamppailla 
niitä vastaan voimattomana yö yön jälkeen, hän keksi keinoja 
lieventääkseen niiden pitkälle iltaan aiheuttavia masentavia 
vaikutuksia, sillä hän oli niitä nähtyään jotenkin poissaolevan 
oloinen ja hiljainen, vetäytynyt omiin oloihinsa muilta näky-
mättömiin, surkea, arka, jännittynyt, väsynyt ja hermoheikko. 

Aina kun hän näki yhden näistä painajaisistaan, hän sytyt-
ti heti kaikki huoneensa valot nähdäkseen ettei painajaisten 
päätteeksi hänen sänkynsä päädyssä istunut epämääräinen 
tumma hahmo ollut enää huoneessa. Ikävintä tässä oli se, että 
hän tunsi hahmon olevan oman itsensä varjo, joka  halusi 
paljastaa todellisen häijyn luonteessa painajaisessa. Varjo oli 
se hänen pimeä puolensa, josta hän ei halunnut kuulla mitään 
eikä pitänyt tai hyväksynyt sitä osaksi itseään. 

Mutta mikä kamalinta: hän pelkäsi sen paljastavan sen 
hetken, jolloin hän tajuaisi jonkin todella tärkeän ja läheisen 
ystävänsä olevan epäluotettava. Hän näki myös unia, missä 
hän menetti jotain arvokasta ja oli huora. Aunis alkoi pohtia, 
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millä hän oli lahjottavissa ja mille vääryydelle hän oli juuri 
siksi valmis ummistamaan totuutta etsivät silmänsä vaaralli-
sella tiellä, jossa oli koko mahdollisuus eksyä kohtalokkaasti. 

Siksi hän halusi eroon varjostaan nousemalla ylös, avaamal-
la radion ja haki keittiöstä lasillisen vettä, jota istui pitkään 
sängynlaidalla juomassa samalla silmäillen ympärilleen, ettei 
vain missään nurkissa olisi lymynnyt valmiina iskemään hä-
nen kimppuunsa pelkäämänsä unimaailman synkät salaisuu-
det kauheuksineen ja alkoi kirjata painajaisiaan ylös. Sitten 
hän muisti Jumalan riivaaman Jobin sanat:”Minä ajattelin: 
Vuoteeni suo minulle lohdun, uni huojentaa tuskani. Mutta 
sinä säikytät minua unikuvilla, panet yön painajaiset minua 
ahdistamaan. Mieluummin tahdon kuolla, kuin kärsiä tätä 
tuskaa!” Niin hän alkoi pitää painajaispäiväkirjaa kirjoitta-
malla joka yö näkemänsä painajaisen muistiin mahdollisim-
man yksityiskohtaisesti juuri niin kuin oli sen muistanut heti 
herättyään. 

Muut ihmiset, tavallisiksi kutsutut, muistivat keskimäärin 
kolme unta viikossa, mutta Aunis kaiken. Hän alkoi kirjoittaa 
painajaistaan muistiin, mitä ikinä vain hänen mieleensä juo-
lahtikin; millainen tunnelma painajaisessa oli, miltä se näyt-
ti ja tuntui, mikä asia painajaisessa sai hänet pelkäämään ja 
miksi? Aunis alkoi verrata aikaisemmin näkemiään painajaisia 
aina uuteen painajaiseen, huomatakseen niiden välillä olevan 
vaikeasti havaittavan eron ja mitä ne eli hän itse syvimmissä 
sisimmissään halusi itselleen kertoa, tai erityisesti mistä päivän 
aikana havaitsemastaan asiasta tai ihmisestä hänelle varoittaa, 
antaa esimakua tulevasta vielä pahemmasta ennen kuin olisi 
ollut liian myöhäistä.

Kun hän oli tätä tehnyt muutaman kuukauden, hän alkoi 
päästä voitolle omasta sisällään vellovasta kauhusta ja halli-
ta painajaisiaan. Hän oppi sen tarkastelemalla suhdettaan 
kaikkiin muihin painajaisissa näkemiinsä hahmoihin ja ko-
kemiinsa asioihin ja huomasi niiden olevan jotenkin tuttuja, 
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ei siinä mielessä, että ne olisivat olemassa, vaan siinä, ettei 
niitä ollut olemassa, vaan ne olivat hänen mielensä aikeita, 
toiveita, pettymyksiä ja syytöksiä häntä itseään vastaan. Hän 
vaihtoi taktiikkaa ja repi kaiken, mitä oli kirjoittanut muistiin 
painajaisistaan siihen saakka – viisi paksua a-nelosen kokoi-
sta sinikantista vihkoa. Hän kirjoitti siitä lähtien ylös vain 
uusimman painajaisensa, jonka hän sen jälkeen repi ja yritti 
tietoisesti unohtaa sen ajattelemalla suloisia koiranpentuja. 

Se tuntui tepsivän. Hänen mielensä oppi reagoimaan hä-
nen itsensäkin suureksi yllätykseksi miellyttävällä tavalla, ja 
hän alkoi ajatella, ettei menneisyyttä tai tulevaisuutta ollut 
olemassa, oli vain nykyhetki, johon hänen oli peloistaan 
huolimatta keskittyvä täysillä sielunsa voimilla. Harjoitusten 
kautta hänen peloista vähentynyt tietoinen minänsä ei vain 
lopettanut painajaisia, vaan sen lisäksi se sai hänet tuntemaan 
olonsa rauhalliseksi, voimakkaaksi ja turvalliseksi.

Harjoiteltuaan pitkään ja hartaasti unimaailmansa hallit-
semisesta, Auniksesta kehittyi kuin vaivihkaa sivutuotteena 
unisieppari, joka kykeni aamulla näkemään vastaheränneen 
ihmisen kasvoilta, millaista unta tämä oli nähnyt herättyään, 
vaikkei toinen olisi muistanut itse unestaan yhtään mitään. 

Ivanin kasvoilta hänen ei onnistunut siepata yhtään unta. 
Ihan kuin Ivan ei näkisi lainkaan muiden ihmisten tavoin 
unia tai sitten Ivan ei ollut ihminen. Ivan oli kuitenkin hä-
nen paras ja ainoa ystävänsä, melkein kuin veli venäläisessä 
lastenkodissa, jossa oli Auniksen ja Ivanin mielestä parasta se, 
että Olga aktiivisena ortodoksina pakotti heidät alusta pitäen 
mukaan kirkon toimintaan ja antoi heille mahdollisuuden 
tutustua omaan kulttuuriinsa, kieleensä ja uusiin kavereihin 
sekä edessä siintäviin mahdollisuuksin lastenkodin jälkeen; 
tavallisesti kolme kertaa viikossa ja päälle jumalanpalvelukset, 
sunnuntain liturgia ja lauantain vigilia sekä perjantai-illan eh-
toopalvelus olivat enemmän kuin Ivan ja Auniksen mieleen ja 
mikä tärkeintä: kaikki se aika oli lastenkodiksi naamioidusta 
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vankilasta ja syvälle yksinäisen pojan ahdistavaa sielua kaiver-
tavasta kidutuskammiosta pois, missä aika ei kulunut edes 
tappamalla.

Venäläinen lastenkoti Malmilla oli kuin luostari pienois-
koossa niin hyvässä kuin pahassakin: hyvää oli ilmainen 
ruoka, vaatteet ja puhtaat lakanat, huonoa taas lähes kaikki 
muu; oman yksityisyyden puuttuminen, henkinen ja fyysi-
nen ahdistelu sekä jatkuva pelko, kiusaaminen, häpeä, itsensä 
mitättömäksi, tarpeettomaksi ja olemattomaksi tunteminen 
sekä muiden tavallisten ihmisten yleisesti tiedossa useinkin 
ikävällä tavalla arjessa puheena ilmaistu nyrpeä suhtautumi-
nen ”näihin rikollisia synnyttäviin hengettömiin laitoksiin ja 
niiden syyntakeettomiin kärsijöihin”. Lisäksi lastenkoti oli 
yhtä ankara, armoton ja kylmä kuin venäläiset luostarit Sipe-
riassa mutta jatkuvan rahanpuutteen takia vielä askeettisem-
pi ja lohduttomampi köyhyydessään yltäkylläisen Helsingin 
laitamilla. 

Talo oli saanut purkutuomion jo edellisellä vuosikym-
menellä. Ja vaikka koko muu Suomi oli jo siirtynyt keskus-
lämmitykseen, sisävessoihin ja kraanasta halutessa valuvaan 
lämpimään veteen, lastenkodissa lämmitettiin jokainen huone 
erikseen kakluuneissa puuhaloilla, ja vessoissa käytiin ulkona 
sijaitsevissa puuvessoissa. Lämmintä vettä saatiin kaksi kertaa 
viikossa, keskiviikkoisin ja lauantaisin, jolloin sauna lämmi-
tettiin saunomista, peseytymistä ja vaatteidenpesua varten 
koko päiväksi. Ensin muu henkilökunta, sitten tytöt ja lo-
puksi pojat.

Juuri tämän takia viranomaiset olivat antaneet yksityiselle 
lastenkodille vain väliaikaisen luvan vuodeksi kerrallaan ei-
vätkä äkkitarkastukset nimettömien valitusten johdosta ol-
leet parantaneet lastenkodin statusta viranomaisten silmissä. 
Päinvastoin. Lääninhallituksessa oli käsittelyssä lastenkodin 
lakkauttaminen, mikä oli juuttuneet Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan jarruttaessa lakimiestensä avustuksella asian kä-
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sittelyä vedoten inhimilliseen hätään ja siihen, ettei asukeilla 
ollut paikkaa mihin mennä jos lastenkoti äkillisesti lakkau-
tettaisiin. 

Siksi he eivät saaneet rahoitusta muiden lastenkotien ta-
paan joko valtiolta tai kaupungilta suoraan vaan joutuivat kai-
kin mahdollisin keinoin suurella työllä ja tuskalla haalimaan 
keräyksillä ja talkootöillä tarvittavat rahat kokoon joskus 
kyseenalaisiakin keinoja käyttäen. Venäläisessä lastenkodissa 
paastottiin usein. Enemmän kuin laki salli ja ehkä liiankin 
usein olihan kyseessä kasvavat lapset eivät aikuiset. Monet 
asukeista muistuttivat ulkoisesti nälkämaan kurkia. Aamuisin 
aamupalaksi oli tarjolla vain kaurapuuroa ja teetä hunajalla. 
Koulujen jälkeen maitoa ja pipareita, iltapäivisin haaleaa li-
hakeittoa salaatin kera, iltaisin vain yksi hedelmä. Suurin osa 
ruokatarvikkeista hankittiin itse. Joka päivä kahden asukin 
tehtävänä oli dyykata kauppojen roskiksista ”parasta päivää 
ennen”-tuotteita.

Lastenkodin kovakourainen ja tiukkailmeinen johtajatar 
Olga Alexandrov oli Tverin Karjalasta kotoisin olevan entisen 
ortodoksipapin ja maitokolhoosin johtajattaren kovapäinen 
ja ahne esikoistyttö, joka ulkoisesti muistutti kuuluisia mies-
mäisiä Bulgarian naiskiekonheittäjiä  lihaville venäläisakoille 
tyypillisine turpeine kasvoineen, harjastukkineen ja tuuheine 
kulmakarvoineen. Hän oli vertaistaan hakeva mestaripsyko-
paatti valehtelemaan ja näyttelemään tunteita, jotka olivat 
hänelle vain väline, keino päästä kiusaamaan, alistamaan ja 
häpäisemään uhrejaan, joille kaikille oli varannut standar-
dipsykopaatin diagnoosin viranomaisia varten rahastaakseen 
valtiolta erikoishäiriintyneiden nimikkeellä tuplahinnat hoi-
dokeistaan.

Manipuloivalle Olgalle jokainen hänen hoidokkinsa oli va-
kavasti häiriintynyt ja vaarallinen tapaus varustettuna lipevällä 
ja pinnallisella viehätysvoimalla, ylikorostuneella itsetunnolla 
ja mahtipontisuudella, jännityksen kaipuulla ja taipumuksel-
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la ikävystyä helposti, puutteellisella itsehillinnällä ja taipu-
muksella aggressiivisuuteen, hillittömyydellä ja itsekeskeisellä 
sukupuolielämällä, kyvyttömyydellä ottaa vastuuta elämäs-
tään ja syyllistymällä moraalittomuuksiin ja rikoksiin, omi-
naisuudet, jotka sopivat paremmin kuvaamaan Olgaa kuin 
viattomia hoidokkejaan, joista hän yritti parhaansa mukaan 
tehdä jos vielä mahdollista, asteen verran häiriintyneimpiä 
itsemurhapommittajia ja pahemman luokan häirikköterro-
risteja elämän villiin länteen.

Oli ”sielujen kevään”, pääsiäisen aika ja Aunis ja Ivan, jol-
la oli puhevika, ja joka änkytti kun pelkäsi tai hermostui, 
ja äänsi hassusti Venäjän tärkeimmät aakkoset r ja s mutta 
lauloi kuin lumoavan ihmeellisesti kuin taivaallinen enkeli, 
olivat viettäneet jo lähes kuukauden harjoituksissa ja erilaisissa 
jumalanpalveluksissa Uspenskin katedraalissa – suomeksi ”Ju-
maläidin, Neitsyt Marian kuolon uneen nukkumisen muis-
tolle pyhitetty tuomiokirkko”, sillä tavallisen kuoronjäsenen, 
esilaulajan ja kaikkien muidenkin kirkonpalvelijoiden tuli 
koko ajan harjoitella uutterasti niin kotona yksin kuin yhdessä 
kirkossa päästäkseen sisälle ortodoksiseen sävelmaailman suu-
ren opaskirjan, Oktoekhosin salaisuuksiin.

Uspenskin katedraali oli valmistettu juhlaa varten huo-
lellisesti kaikkia aisteja kauniisti hivelevästi. Alttaritaulu eli 
ikonostaasi oli kuvattu Neitsyt Marian elämänkaari koh-
dusta hautaan. Graniittipylvään takana hieman koillisessa 
suunnassa, oli kuvattu ikoneissa hänen syntymänsä monin 
eri kuvin. Kirkkokuoron edessä olevissa ikoneissa kuvattiin 
hänen kuolemaansa yhtä hartaasti. Kirkon nimi-ikoni, jota 
peitti taidokas riza eli vaippa, löytyi oikealta alttarikorokkeen 
vinolta pöydältä. 

”Oktoekhoksen hymnit korostavat mielenmuutoksen ja 
katumuksen tärkeyttä. Ja sitä että jotain ”todella” pitäisi ta-
pahtua jos oikeasti haluaisimme pelastua emmekä vain lau-
la siitä kun niin on aina ollut tapana. Oktoekhos tarkoittaa 
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kahdeksaa ääntä, kaikua ja sävelmää. Vanhan kirkkoperinteen 
mukaan jokaisen kirkonpalvelijan – kuoropojasta aina pat-
riarkkaan asti – tuli hallita hyvin tämä ortodoksien rikas laulu-
perinne, vaikka suomalainen perinne on varsin yksinkertainen 
jos sitä vertasi haasteelliseen slaavilaiseen sävelmaailmaan pu-
humattakaan bysanttilaisista variaatioista”, kuoronjohtaja oli 
opastanut harjoituksissa edellisellä viikolla ortodoksisuuden 
salaisuuksin vihkiytymässä olleita venäläispoikia.

Uskonnolliset juhlamenot ovat loppusuoralla kun mahta-
va Uspenskin katedraalikuoro laulaa moniäänisesti toistellen 
”Kristus nousi kuolleista”, jonka toistavat kumeaääniset papit 
moneen kertaan peräkkäin niin ettei kenellekään jäisi epä-
selväksi Kristuksen ylösnousemus. Juhlavasti pukeutunut ja 
harras kirkkokansa vastasi papeille takaisin yhtä monta kertaa 
kun he heille huusivat ”Totisesti nousi!” 

Pääsisäistä edeltävä 10-viikkoisen paastokauden ankara kil-
voittelu, katuminen ja vähäeleisyys ovat vihdoin päättyneet. 
Tämän jälkeen nautitaan elämästä Kristuksessa ja lauletaan 
pentekostarionia eli pääsiäisilon ja riemun kirjaa aina hellun-
taihin asti. Sama pääsiäisyöpalvelus toistuu Uspenskin kat-
edraalissa päivittäin koko kirkkaan viikon ajan, niin etteivät 
jumalanpalveluksissa apuna toimivat Ivan ja Aunis ehdi kuin 
nukkumaan muutamaksi tunniksi yössä Malmille, mikä ei 
heitä harmittanut, sillä papistoa ja heitä avustavia kirkonpal-
velijoita ruokittiin ruhtinaallisesti kirkon kellarissa sijaitsevas-
sa ruokalassa; oli parasta mitä ortodoksisessa ruokaperinteessä 
vain voi olla, sillä oli uuden kirkkovuoden alkamisen tärkein 
juhla pashoineen, blineineen, karitsapaistoksineen ja notku-
vine jälkiruokapöytineen niin, että joka pääsiäinen sekä että 
Ivan että Aunis pulskistuvat silmin nähden muutaman lisä-
kilon. 

”Herran sanat ovat selkeitä” kaikuu kuuluvalla papin bas-
solla vanhan raamatunkäännöksen psalmin 12:7 sanat ym-
päri täpötäynnä olevaa Uspenskin katedraalia, jonka jälkeen 
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kuoro laulaa ”Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja. Eläväksi 
tekevälle Kolminaisuudelle pyhintä virttä veisaamme. Heit-
täkäämme pois kaikki maalliset huolet ottaaksemme vastaan 
kaikkeuden kuninkaan. Häntä seuraavat näkymättömästi en-
kelten joukot. Halleluja!”

Keskellä kuoroa seisoi nuori Aunis, joka lauloi vielä puh-
taasti ja melkein yhtä korkealta kuin aikoinaan kuuluisa 
kastraattilaulaja, kontratenori Farinelli, jota hän myös ul-
koisesti hieman muistutti, Händelin oopperan Rinaldon 
kuuluisimmassa aariassa ”Lascia ch’io pianga”, kun hän 
soolo-osuudessaan päästeli laajoista keuhkoistaan täysin rin-
noin Pentekostarionin uskontunnustuksen: 

”Me näimme totisen valkeuden. Me otimme vastaan tai-
vaallisen hengen. Me löysimme totisen uskon. Me kumarram-
me jakamatonta Kolminaisuutta.” Punanaamainen kuoron-
johtaja katselee Ivania erityisen tyytyväisenä, kun Auniksen 
laulamat jumalaisen kauniit sanat nousevat kirkkokansan 
ihastellessa ylös katedraalin kupoliin leijaillen sieltä alas jo-
kaisen kuulijan sydämen viimeistään nyt herralle avaten sa-
malla, kun tavallisissa jumalanpalveluksissa ponomarina eli 
kynttiläpoikana tavallisesti papiston apuna toiminut Aunis 
seisoi lähellä korkeasti kunnioitetun Helsingin metropoliitan 
sauvapoikana, ja saa ihailevia katseita kauniin ulkomuotonsa 
ja rauhallisen käytöksensä ansiosta kauneuden päälle niin ym-
märtävän yleisön kuin itse metropoliitankin silmissä. 

Heidän katseensa kohtasivat samalla kun katedraalin katos-
ta osui valonsäde ensin Auniksen päälle ja sitten Ivanin päälle 
muodostaen poikien päälle enkelin taianomaisen kultaisen sä-
dekehän pölyhiukkasista, joita ilmassa leijailee. Kirkkokansa 
kohahti. Näky oli niin erikoisen ihmeellinen ja hyviä enteile-
vä, että osa vanhoista huivipäisistä tosiuskovista baabuskoista 
heittäytyi hurmioituneina polvilleen ristinmerkkejä tehdä 
veisaten yhteen ääneen suuren paaston jumalanpalveluskir-
jasta Triodionista suuren lauantain päättävää liturgiaa, jossa 
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veisataan poikkeuksellista kerubiveisua: ”Vaietkoon jokainen 
ihminen ja kaikki lihallinen...” 

Seuraavana sunnuntaina oli antipaskha; Tuomaan sun-
nuntai. Epäilevä Tuomas sai koskettaa omilla sormillaan 
Kristuksen haavojen jälkiä. Tuomaan sunnuntain liturgiassa 
kirkkokansa koskettaa Kristuksen haavoja ja syö jo aiemmin 
pääsiäisyönä siunattua artos-leipää. Itse Helsingin metropo-
liitta Isä Sergei oli mukana jumalanpalveluksessa ja piti saar-
nan, joka puhutti kirkkokansaa jumalanpalveluksen jälkeen 
järjestetyssä teetilaisuudessa:

”Olkaa täydelliset. Tämä kristityn päämäärä on vaikea, 
sillä kukaan ei voi olla täydellinen. Sitä kohti on kuitenkin 
ponnistettava. Ortodoksiset tavoitteet ovat sydämen puhtaus 
ja ortodoksinen korostus on se, että mitä lähemmäs Jumalaa 
ihminen kehittyy, sitä huonommaksi hän itsensä havaitsee ku-
ten kirkkaassa auringossa näkee kaikki pölyhiukkaset. Hyvä 
ortodoksi on se, joka tuntee itsensä huonoksi kristityksi.”

Isä Sergei ei ollut kertonut Ivanille tarinan loppua ja ope-
tusta mistä Kristoforos oli saanut nimensä. Sen hän kuuli 
vasta jo kun oli liian myöhäistä Aunikselta, joka oli olemuk-
seltaan noihin aikoihin kuin kesäiltana joskus kauan muinoin 
sitten mietiskelevä noviisi kesäiltana vanhan kirjan valokuvas-
sa Valamon luostarin suuren kellon tasanteella valmiina millä 
hetkellä hyvänsä tarrautumaan toiveisiinsa ja haaveisiinsa, 
ja kasvattamaan siivet selkäänsä lentääkseen pettymykseksi 
muuttuneesta luostarista kohti todellista vapautta, unelmia 
ja seikkailuja. 

Kristoforoksen oikea nimi oli Oforos, oli Ivan kertonut. Ja 
vaikka hän oli antautunut paholaisen apupojaksi ja tarjonnut 
hänelle nuoruuden huumassa suloisia palvelujaan, hän ei ha-
lunnut seurata paholaista lopun elämäänsä, vaan oli päättänyt 
etsiä Kristusta nähtyään pimeyden ruhtinaan pakenevan val-
keaa ristiä. Oforos löysi ystävän eräästä erakosta, joka opetti 
hänelle kristinuskoa. Ja jotta Oforos olisi oppinut tuntemaan 
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henkilökohtaisesti Jeesuksen, hän asui joen rannalla kantaen 
ihmisiä joen yli. 

Eräänä myrskyisenä yönä Oforos sai tehtäväksi kantaa pien-
tä lasta, jonka paino kasvoi matkan aikana niin, että Oforis 
oli nääntyä raskaan kantamuksensa alle. Perille päästyään lapsi 
paljasti olevansa Jeesus ja antoi Oforokselle uudeksi nimeksi 
Kristoforos – Kristuksen kantaja. Jeesus kehotti Kristoforosta 
ylittämään joen uudelleen ja painamaan sauvansa maahan. 

Seuraavana päivänä sauvaan puhkesi kukkia ja taateleita. 
Ivan oli kuitenkin jo oppinut läksynsä ja ymmärsi ettei munk-
keus ole tae mistään muusta kuin suuresta yksinäisyydestä 
kylminä talvi-iltoina keskellä synkkiä korpia ainoana lohtuna 
nurkassa teetä keittävä vanha venäläinen samovaari. Tai että 
vaikka ortodoksisuus oli näennäisesti kaikkialla yhtä aikaa 
läsnä näkymättömänä - tehdään ristinmerkkejä ja rukoillaan, 
huudetaan voi hyvä Jumalaa, se ei tosi paikan tullen auttanut 
– mikään ei auttanut Auniksen mielestä kun hän myöhemmin 
kirjoittaa:

”He eivät yleensä ymmärrä yhtään mitään, eivätkä hy-
väksyisi jos ymmärtäisivät, mitä he päästävät suustaan ulkoa 
opeteltuina litanioina ulos ihmisten ilmoille. Eniten minua 
inhottaa heidän kaikissa toimissaan osoittamansa pikkutarkka 
ja piinallinen järjestys, ikään kuin he soveltaisivat matemaat-
tista kaavaa, jonka rikkominen oli synti. Niin ja niin monta 
solmua sen ja sen värisissä vanhoissa jalkineissa, niin ja niin 
monta tilkkua viitassa, niin ja niin monesta osasta ja siitä ja 
siitä aineesta vyö. Niinpä kenen tahansa on helppo ymmär-
tää, ettei näin suuri yhdenmukaisuus voi mitenkään vastata 
heidän ajatustapojensa ja olemuksensa loputonta erilaisuutta. 
Ja kuitenkin papit katsoivat aine olevansa jumalasta seuraavi-
na muiden yläpuolella halveksien, vihaten ja hylkien toinen 
toisiaan niin, että nämä ”apostolisen rakkauden” asiantuntijat 
olisivat repineet halukkaasti toisensa kappaleiksi silkkaa vit-
tumaisuuttaan ja ilkeyttään aina kun tilaisuus siihen oli, jos 
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vain mahdollista, minkä he usein naamioivat pikkumaisuut-
taan pilkunnussimisen ammattilaisina sääntörikkomukseksi 
jumalaa vastaan jonkun tekosyyn nojalla, kuten vaikka vyön 
ollessa säädösten vastainen, tai jonkin värin vuoksi, koska sävy 
oli väärä tai liian tumma. Useimmat heistä uskoivat niin jär-
kähtämättömästi omiin sääntöihinsä, etteivät yhden ja saman 
taivaan ilot tuntunut voivan korvata heidän ansioitaan; kuka-
pa heistä olisi ajatellut, että ainoastaan Kristus, joka tietysti 
halveksisi tällaista peliä, voi esittää oikeutettuja vaatimuksia 
julistukseensa, joka on vain ja ainoastaan yksinkertaisesti il-
maistuna kaksi sanaa: kristillinen rakkaus, josta papit eivät 
tiedä eivätkä välitä mitään, koska eivät piruina papinkaapui-
hin naamioituneina voi sietää ajatusta.” 

Hieman aikaisemmin eräänä syyspäivänä, kun he molem-
mat olivat juuri täyttäneet kymmenen vuotta ja Auniksen ja 
Ivanin palvellessa ensimmäisiä kertoja metropoliitta Sergein 
ponomareina tapahtui jotain kummallista. Katedraalin kynt-
tilät ja valot syttyivät ja sammuivat ilman mitään näkyvää 
syytä. Ikkunat olivat kiinni eikä itse temppelissä ollut ilma-
virtauksia, jotka olisivat voineet vaikuttaa asiaan. Asiassa on 
jotain kummallista heidän mielestään. 

Aunis katselee ylös katedraalin kupoliin ja oli näkevinään 
siellä liikettä. Hän kuiskasi asiasta Ivanille ja he päättivät yh-
dessä ottaa asiasta selvää jumalanpalveluksen jälkeen. Kun 
jumalanpalvelus oli loppunut, he eivät menneetkään muiden 
mukana ulos, vaan piiloutuivat pylväiden taakse odottamaan 
jos jotain tapahtuisi ja he näkisivät sitä mikä oli heiltä aiem-
min pysynyt piilossa. Silloin he kuulivat valittavan ääneen 
vaikeroivan hiljaa venäjäksi itsekseen jostain lattioiden alta 
ylös kohti korkeuksia Jumalaa lähelle, niin he silloin ajattelivat 
tai kuvittelivat:

”Olen turhaan etsinyt ankkuripaikkaa niin huvitusten 
pohjattomalta mereltä kuin tietämyksen syvyyksistäkin. Olen 
tuntenut sen lähes vastustamattoman voiman, jolla toinen hu-
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vitus ojentaa toiselle kättään; olen tuntenut sitä valheellista 
ihastusta, jota se kykenee aiheuttamaan; olen myös tuntenut 
sitä ikävystymistä, sitä riekaleisuutta, joka sitä seuraa. Olen 
maistanut hedelmiä hyvän ja pahan tiedon puusta ja iloinnut 
niiden maukkaudesta. Mutta tämä ilo oli vain ymmärryksen 
silmänräpäyksessä eikä jättänyt minuun itseeni syvempää jäl-
keä. Minusta tuntuu, etten ole juonut viisauden pikarista vaan 
tippunut siihen.”

He lähtivät seuraamaan ääntä, joka nousi ylös lattialta ja 
kiemurteli katedraalin seiniä pitkin kohti kupolia. Ivan huo-
masi pienen oven, josta johtivat kapeat raput ylös kupoliin. 
He juoksivat niitä pitkin hiki hatussa itsensä läkähdyksiin, 
kunnes tulivat kupolin harjanteelle ja pääsivät avoimesta ik-
kunasta kupolien välissä olevalle tasaiselle alueelle, jossa he 
näkivät istuvan Venäjän kaksipäisen kotkan, joka katsoi hei-
hin päin ja levittäen sitten siipensä heidän suojakseen. Sillä 
samalla hetkellä Ivan nousi puoli metriä ilmaan ja pysyi pai-
kallaan pitkään ennen kuin laskeutui tyynesti alas ihan kuin 
mitään ei olisi tapahtunut.

”Muistako mitä sitten tapahtui?”, kysyi Ivan, joka leijaili 
metrin ilmassa Uspenskin katedraalin katolla jooga-asennossa 
silmät kiinni. Taivas oli muuttunut jälleen verenpunaiseksi 
kuten Ivanin silmätkin. 

”En ihan tarkkaan”, vastasi Aunis seisoen Ivanin takana 
kädet avoinna kutsuen taivaalla lentävää Venäjän kaksipäistä 
kotkaa luokseen veren valuessa silmistään. Alkoi sataa räntää 
samalla kun Venäjän kaksipäinen kotka lähestyi heitä valtavat 
siivet avoinna kaapaten heidät lopulta  syliinsä.

Aunis ja Ivan ovat viisitoistavuotiaita nuoria ja vilkkaita 
ponomareja aamupalveluksessa, jota toimittaa taas metro-
poliitta Sergei Uspenskin katedraalissa. He tuskin malttavat 
ylhäälle kupoliin tähystelyltään seurata metropoliitan huo-
maamattomasti vasemmalle kädellään heille antamia ohjeita. 
Metropoliitta Sergei voiteli kirkkokansan öljyllä, jonka hän 
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juuri hetkeä aikaisemmin siunannut ja jakoi jokaiselle haluk-
kaalle pienen palasen siunattua paksua ja vaaleaa maalaislei-
vältä näyttäviä palasia, jotka eivät olleet ehtoollisleipiä. Sitten 
hän lausui:

”Kunnia olkoon sinulle, joka näytit meille valkeuden.”
Samalla kirkkokuoro vastasi hänelle:
”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha.”
”Juuri silloin se tapahtui”, Ivan kirjoitti.
 ”Miten se voi olla mahdollista?”, Aunis vastasi kysymyk-

sellä Ivanille.
”Muistako sinä tämän kaiken?”, Ivan kysyi Aunikselta.
”En”, Aunis vastasi Ivanille.
”Sitähän minäkin, koska mitään tällaista ei ole koskaan 

edes tapahtunut meille”, Ivan väitti.
Mitä hänelle ja Ivanille sitten oikein oli tapahtunut? Hän 

ei muistanut enää koska oli pyyhkinyt ne kovalevyltään tar-
peettomina ja haittaavina. Viime aikoina hän oli myöhästynyt 
liian monta kertaa peräkkäin, jotta se olisi ollut tahatonta ja 
jäänyt ilman ansaittua kulmien kurtistelua. Ei liikaa. Ei aina-
kaan niin paljon, että olisi menettänyt muiden kunnioituksen 
hän vielä silloin luuli. Muutamia minuutteja vain, muutamia 
hassuja minuutteja vain, hän yritti rauhoittaa mieltään. 

Ei mitään vakavaa, Aunis vakuuttelee itselleen. Mutta ta-
jusi sitten vain pettävän itseään. Kyllä tämä oli vakavaa. Sen 
hän oli tiennyt jo pitkään päässä viiraamisena. Muisti pätki 
ja silmäkulmia nyki kiusallisesti ulkoisena merkkinä siitä ettei 
kaikki ollut hänen kohdallaan kunnossa. Juuri siksi hän joka 
päivä hän viivytteli tahallaan matkalla kodista työpaikalleen 
yhä enemmän ja useammin, niin että hän oli alitajunnassaan 
itsekin tajunnut lopun alkunsa vihdoin koittaneen eikä sekään 
päivä olisi enää kaukana kun hän sulkisi lopullisesti oven ta-
kanaan sinne koskaan enää mihinkään selkeään palaamatta.

Oliko tämäkin laskettava samaan aistien hämärään, hän 
ajatteli, kun hän oli nähnyt Ivania, tai sellaista muistuttavan, 
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ainakin äänen ja silmien perusteella, ulkoisesti poika oli 
vanhetessaan muuttunut niin ettei hän tuntenut tätä tele-
visiossa riehuvaa kaljua ja paksumahaista möhkälettä enää 
siksi suloiseksi ja pehmeäksi pikkupojaksi, jonka oli kerran 
kiintymyksestä ja kiitollisesta vastavuoroisesta ystävyydestä 
vihollisleirin keskellä, nimittänyt hänet veljekseen, usein me-
dioissa puhumassa suu vaahdossa homoja ja lesboja vastaa. 

Ivan tunnetaan nykyjään jyrkän linjan vanharaamatul-
lisena äksyilijänä, joka  oli keskittynyt homoseksuaalien 
aseman heikentämiseen yhteiskunnassa ja kirkon sisällä 
kaikin mahdollisin keinoin vedoten satojen vuosien aikana 
homokammoisten kirkkoisien pyhiksi väitettyihin Jumalan 
ilmestyksinä pidettyihin teksteihin, ja viime aikoina etenkin 
vastustamaan esillä ollutta sukupuolen välistä avioliittolakia 
eturintamassa kovan linjan pappien kanssa järjestämällä eku-
meenisia marsseja, rukoustilaisuuksia ja mediakampanjoita 
tasa-arvoista avioliittoa ajavia vastaan yhdessä muiden kris-
tikunnan äärisuuntausten kanssa.

Eilen he, hän etunenässä, olivat julistaneet uuden ”oh-
jelmajulistuksen”, uutta lausunnossa oli hedelmällisyyttä ja 
lasten saantia korostava avioliiton biologinen perustelu sekä 
toteamus adoptio-oikeuden laajentamisesta kirkon arvojen 
vastaisena. 

Lausunnon mukaan vuoden 2002 laki rekisteröidystä pa-
risuhteesta olisi jatkossakin kirkolle riittävä; se täytti tasa-ar-
von vaatimukset ja takasi avioliiton käsitteen rajautumisen 
miehen ja naisen väliseen liittoon. Uuden lain voimaantu-
lemista ennakoiden lausunto toi esille ajatuksen vihkioikeu-
desta luopumisesta, jotta kirkoissa olisi vanhoillisten pappien 
toivomusten mukaan jatkossakin mahdollista vihkiä kirkolli-
sesti vain eri sukupuolta olevat parit. 

Edellisiltana Ivan kertoo Ylen radio puheessa Dostoje-
vskin Anna-vaimon muistelmissaan esittämän kahden eri 
sukupuolen välistä rakkautta kuvaavan kirjoituksen olevan 
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hänen ja muidenkin ortodoksien vanhan näkemyksen poh-
jalla. Rakkauden ihanteen epäonnistumista seksuaalielämäs-
sä, hän kuvailee Boris Pasternakin ”Tohtori Zivagon” tarjo-
aman Kristuksen anteeksi antamalla uudistamisen toivolla 
ihmismielissä ”jonkinlaisena moraalisena parantumisena pa-
han viettelyksistä”. Se on jo vähän liikaa pettyneelle Aunik-
selle. Hän kuuntelee suu auki entisen veljensä todistamista, 
joka on selvästikin oppinut hyvin kotiläksynsä, olla ovela ja 
teeskennellä. Lopuksi Aunis kirjoittaa Ivanille saamatta enää 
Ivanilta vastausta ikään kuin yrittäen vakuuttaa kaiken olevan 
silti hyvin:

”Kerro muille, että minulla on ollut suurenmoinen elä-
mä.”

Aunis sulkee radion ja makaa pitkään hiljaa yrittäen muis-
taa kovasti päätään vaivaten, millainen Ivan on silloin joskus 
ollut, mutta hän saa yllätyksekseen yhtään selvää kuvaa mie-
leensä. Hän sulkee tästä huojentuneena silmänsä nukahtaen 
syvään rauhalliseen uneen eikä enää koskaan näe painajai-
sunia ortodokseista tai Ivanista. Aunis miettii Ivanin yhtäk-
kistä halua riisua ihminen siitä ainoasta, mikä tekee hänestä 
mielenkiintoisen - himoistaan. 

Näin tehdessään, ihminen lakkaa olemasta ihminen ja hä-
nestä tulee uusi jumala, jota ei koskaan ole ollut elävänä olen-
tona; tai selvemmin sanottuna: hän on vain ihmisen muotoi-
nen ulkoisesti mutta sisältä ei ihminen; sääntö, pilkku, laki ja 
järjestys – ei henki, tunne ja tarkoitus tai itse elämä.

”Teologit uskottelevat olevansa meille mitään taivaas-
ta ymmärtämättömille ja siitä hyvin vähän kiinnostuneille 
maallikoille, että mitä täydellisemmin he hallitsevat sivisty-
mättömän siansaksansa ja muut kieliälyttömyytensä, joita 
vain älytön kykenee jotenkuten typeryydessään kuvittelee 
ymmärtävän, sitä enemmän he ovat omissa ja toistensa sil-
missä fiksuja ja oikeassa, mitä maailman perustotuuksina 
esitettyihin valheisiin tuli”.
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42
”Seneca tervehtii ystäväänsä Luciliusta. Toimi näin, rakas Lucilius: vapauta it-
sesi itsellesi, kerää ja pelasta aika, joka sinulta on tähän asti joko viety, varastet-
tu tai mennyt menojaan. Vakuuta itsellesi, että asia on kuten kirjoitan: jotkin 
hetket riistetään meiltä, jotkin viedään käsistämme, jotkin valuvat hukkaan. 
Häpeällisin on kuitenkin menetys, joka johtuu huolimattomuudestamme. 
Edelleen, jos tahdot olla tarkkaavainen, huomaat että suuri osa elämästämme 
livahtaa 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 kuole-
man kaukana edessämme: suurin osa siitä on jo mennyt; kaikkea takanamme 
olevaa aikaa pitää kuolema hallussaan. Tee siis niin kuin kirjoitat tekeväsi - 
rakas Lucilius - ja hyödynnä kaikki hetkesi; sen seurauksena tulet vähemmän 
riippuvaiseksi huomisesta, jos otat tämän päivän haltuusi.”

-Senecan kirjeitä nuorelle Luciluikselle

Olin juuri 88-vuotta täyttänyt sairaalloinen vanhus eräästä 
Töölössä sijaitsevasta yksityisestä ja taatusti kalliista vanhain-
kodista, jossa olin viimeiset kaksikymmentä vuotta viettänyt 
nautinnollista lomaa aamuherätyksiä ja muista arkielämän 
kuluttavista pakonomaisia tylsyyksiä paossa viiden tähden 



215

yksityishoidossa omissa tiloissani omiin maailmoihini vajon-
neena. Laskin päivä, ihmisiä, tapahtumia, matkoja, palkkoja, 
ongelmia ja rakkauksia päässäni huvikseni kun minulla ei ol-
lut muuta tekemistä. Olin päätynyt numeroon 42, samaan 
mikä oli Douglas Adamsin ”Käsikirja linnunradan liftareil-
le”-kirjan arvoituksen vastaus. 

Wikipedian mukaan miljoonia vuosia sitten eräs huippuä-
lykäs yleisulottuvainen rotu oli niin käsittämättömän kylläs-
tynyt ainaisiin väittelyihin elämän tarkoituksista, että päätti 
ratkaista perimmäisen kysymyksen elämästä, maailmankaik-
keudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Tehtävää suorittamaan 
rakennettiin maailmankaikkeuden toiseksi mahtavin super-
tietokone nimeltä Syvä miete (Deep Thought). Seitsemän 
ja puolen miljoonan vuoden pohdinnan jälkeen Syvä miete 
ilmoitti vastauksen olevan 42. Vastauksen suoranaisen epä-
tarkkuuden Syvä miete kuittasi kysymällä, tietävätkö kysyjät, 
mikä tuo perimmäinen kysymys itse asiassa on. Kysymystä 
Syvä miete ei kuitenkaan kyennyt selvittämään, vaan siihen 
tarvittiin hänen jälkeensä tuleva supertietokone, ”joka on niin 
monimutkainen, että orgaaninen elämä muodostaa osan sen 
toiminnasta.”Tämän nimi oli Maa, jonka vogonit kuitenkin 
tuhosivat viisi minuuttia ennen kuin kysymys oli selvillä, jo-
ten kysymystä ei vieläkään tiedetä.

Ostin heti eläkkeellä jäätyäni tämän miljoona-asunnon, ja 
testamenttasin sen samassa talossa sijaitsevalle vanhustenko-
dille koska minulla ei ole sukulaisia eikä enää yhtään vanhaa 
kunnon nuoruuden ystävääni elossa, sillä ehdolla, että he hoi-
tavat minua kuin omaa talon vanhusta kuolemaani saakka. 
Minulla oli lasitettu ja lämmitetty parveke, jossa vietän kaiken 
mahdollisen aikani kuluttaen kuunnellen klassista musiikkia 
ja lukien kirjoja, joita en ehtinyt vielä ollessani aktiivi-ikäinen 
työmyyrä juostessani maineen ja kunnian perässä tukka put-
kella aamusta iltaan.

Itse varsinainen vanhustenkoti sijaitsi kolmannessa kerrok-
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sessa. Minä asuin kolmen mustan tyttökissani kanssa isossa 
kolmiossa Töölön kattojen tasolla seitsemännessä kerroksessa 
niin, että ikkunastani näkyi suoraan Helsingin ehkä suosi-
tuimman turistikohteen, Temppeliaukion kirkon katto. Ja 
kun oikein aamuisin ponnistelin joogaharjoituksissani par-
vekkeellani ja tein varovaisesti ”Hyvää huomenta”-liikkeen 
ohjeiden mukaan kunnolla venyttäen päätäni alas, näin kir-
kon edessä sisään käärmemäisesti luikertelevat aasialaisturis-
tien jonot ja kiitin luojaani etten kuulunut heihin. 

Tämä kaupunki oli silloin joskus ammoisina aikoina mi-
nun, jos en nyt jälkikäteen kuolemassani väärin muistanut. 
Sen hajut, ihmiset, suunnitellut ja suunnittelemattomat ri-
kokset ihmisyyttä vastaan. Halvat aikomukset hyötyä hetkel-
lisesti jostain itseään kauniimmasta ja heikommasta, jolla oli 
vaarallinen alttius surkeiluun ja siitä luonnottomasti seuraava 
täydellinen ymmärtämättömyys itsensä kustannuksella eli mi-
nuun ja itseni kaltaisiin aikana, jolloin kaikki oli toisin – myös 
miesten tapa seurustella keskenään ja etsi rakkautta tai hetken 
iloja. Se kaikki oli kerran vain minun, jos muistan oikein. Se 
oli oikea elämäni ja naamioni, johon joka ilta auringon las-
keuduttua 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 riipan he sai-
vatkaan kannettavaksi loppuelämäkseen minun kaltaisissani, 
kun uimme heidän sisuksiinsa kaikista vapaista aukoista valut-
taaksemme kaiken hyvän aikomukset heistä samassa rytäkässä 
haiseviin viemäreihin ikiajoiksi muistutukseksi: ettei hyvää voi 
rakentaa ilman pahaa, että kolikolla on aina kaksi puolta siinä 
missä kauniilla oli ruma ja kitsaalla höveli.

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 
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lihaa, mitä tahansa lihaa, kaikkea lihaa mössönä hampaillani 
revittäväksi, mielelläni märehtien, koska kaikki tämä kaameus 
oli nyt vain minun ja minua varten; se oli vain yhtä tauotta ja 
ikuisesti kestävää yötä varten tehty, jossa jokainen inahdus, ra-
sahdus, valonsäie ja varjo olivat oma hurja lavastuksensa tässä 
teatterissa, mihin ei ollut kaikilla pääsyä – ei edes pahimpien 
painajaistensa kautta. Ja kun minä katselin tätä kaikkea nyt 
typerä ilme kasvoillani lavetilla maaten ruumishuoneella, si-
sälmykseni pöydällä nuorien lääkäriopiskelijoiden revittävänä, 
ja voivoteltavana miten loppuun kuluneet sisäelimet minulla 
olikaan hurjan maallisen elämäni jäljiltä, ja miten kalkkeu-
tuneet verisuonet, syöpäsoluja tuhoamassa kuivettunutta 
ruumistani päästä jalkoihin, minä tajusin miten turhaan olin 
elänyt jos se tällä tavalla omaa paskaansa tuijottaen päättyi. 

Elämä huijasi heitä ja minua samalla silmäniskulla yhtä te-
hokkaasti, 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 siinä itseäni ulkopuolelta 
katsellessani, olimmepa tyhmiä kun luulimme olevamme 
ainutlaatuisia persoonia ja erikoisia luonteiltamme, yleviä, 
vaikka melkein kaikki aikamme meni rutiinitoimenpiteisiin 
ruuan hankkimiseksi ja itsensä elämässä pysyttelemiseksi. 
Loppuosa kului sitten kaikessa alhaisessa puuhastelussa. Että 
ruumiimme oli loppujen lopuksi vain sairauksille altis taak-
ka, eikä mitään kaunista katseltavaa silloin kun ulostimme, 
kusimme, sairastimme ja kuolimme, kun kaikki ruumiim-
me sisällä olleet elämännesteet muuttivat muotoon ja niistä 
tuli se musta virta, joka tappoi ja lahotti meidät sisältäpäin 
vieden mukanaan kaiken sen kauniin, jota luulimme kerran 
kukoistuksemme päivänä erheellisesti tasapainoisen ”jing ja 
jang”- elämänvirran maalliseksi tomumajaksemme, jota höy-
rypäiset runoniekat temppeliksi kehtasivat kutsua. Nyt kaikki 
oli mahdollista. Unelmat myytiin tarpeettomina alihintaan. 
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Itse elämäkin siinä sivussa, sillä kuolemassa et sitä enää tarvitse 
eikä sinulla ole peruutusvaihdetta. Eletty mikä eletty. Unel-
masta tuli kuolettava vankila ja ”hän” muuttuu minuksi niin 
etten enää osaa ajatella itsenäisesti. 

Koko elämä valui käsistä. En muistanut elämästäni mitään 
muuta kuin pakkoa, velvollisuuksia, teennäistä hymistelyä 
sukulaisten ja ystäviksi kutsuttujen ihmiskuorien takia ettei 
menettäisi kasvojaan ja alkaisi pelätä. Jäädä jonkun viereen 
pysyvästi kuin painajaisessa ja herätä siihen kun hän on vanha 
ja sairas. Vierellä ei nukukaan enää märkien päiväunien kii-
hottava prinssi vaan lääkkeille ja kuolemalle haiseva vaippojen 
vaihtoa kaipaava vanhus, jonka katse on sumea, ja joka ei 
muista enää edes omaa nimeään saati sitten minun. Mutta 
minä se olin. Minä olin niitä ensimmäisiä, jotka olivat saa-
neet rakastaa ja elää ilman häpeää ja pelkoa. Tai miten sen 
nyt otti. Kukaan ei enää tuntenut minua eikä minussa ollut 
mitään erikoista. Kaikki muutkin kuolevat olivat samanlaisia 
ja meidät oli helppo sekoittaa muihin samanlaisiin, joita asui 
naapurissa ja seuraavassa rapussa. Yhdessä kävelimme ei oikein 
mihinkään ja näytämme ei oikein miltään, emmekä muista-
neet miksi. Me emme tunteneet toisiamme ja silti tunsimme, 
jos olisimme muistaneet, koska pelkäsimme ja häpesimme 
toisiamme nyt kun olimme vanhuksia. 

Meidän elämämme tylsyys vyöryi ylitsemme muttei ai-
heuttanut sen kummempaa kuin että kuolimme siihen am-
bulanssien viheltäessä öisin sydänkohtauksiemme tahdissa. 
Tai että kaljussa päässä hilseili. Kädet olivat täynnä maksa-
läikkiä. Kuolema vaani aiemmin lähempänä emmekä haluaisi 
sanoa ”terve” ihmiselle, jonka kanssa olimme rakastaneet ja 
rakastelleet yli 50-vuotta sitten. Mutta juuri kuolemaan meillä 
oli erityinen suhde. Sen kanssa flirttailtiin edelleenkin siitä 
huolimatta avoimesti, mutta sitä ei otettu vakavasti koska se 
oli yhtä mielettömyyden kanssa, mikä meissäkin vielä pihisi 
piili, ja siksi se piti meistä. Me olimme sen kultin kirkastajia ja 
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kylttejä tavanomaisen tylsiä ja mitättömiä kuolemia vastaan. 
Niitä puhtaita ja kliinisiä, joita tavalliseen elämään kuuluu 
ilman sen suurempaa dramatiikkaa. Meille kaikki oli yhtä 
suurta draamaa, hengenvaara ja kuolema erityisesti, varsinkin 
aidsin jälkeen. Siksi kuoleman kanssa leikittiin. Tehtiin osaksi 
isoa näytelmää tai oikeastaan musikaalia, joka säästi meidät 
näkemästä sitä, mitä se todella oli, sen jälkeen kun valot oli 
sytytetty ja kaiken oikea luonne paljastunut; ettei siinä ollut 
mitään sen ihmeellisempää kuin muidenkaan vastaavissa.

Muistan miten minä kuolin. Se ei ollut ihan tavallinen päi-
vä toisten tavallisten päivien joukossa. illalla oli ollut ilmassa 
pienet myrskyn merkit. Linnut lakkasivat yhtäkkiä laulamas-
ta. Iso tumma pilvi ei ottanut lähteäkseen auringon edestä 
ei sitten niin millään. Lopuksi huomasin vihreän ruohikon 
kylmenneen ja osan siitä muuttaneen väriä siniseksi. Ihan 
totta! Tarkastin asian ja nyhtäsin käteeni tukun ruohoa, sillä 
en itsekään olisi uskonut moiseen, jos joku olisi niin minulle 
vakavalla naamalla väittänyt, mutta nyt kun minulla oli tas-
kussa siitä todisteena tukku sinistä ruohoa kukaan ei epäillyt 
minua vanhuudenhöperöksi. Paljon muitakin kummallisia 
sattumia tapahtui taloyhtiössämme saamaan aikaan ihmisten 
suureksi ällistykseksi ja kiusaksi. Naapurin kissa vauhkoontui 
ukkosenjyrinästä niin, että hyppäsi kuumaan savupiippuun 
ja paloi poroiksi kaikkien suureksi kauhuksi. Lehdenjakaja 
katkaisi jalkansa keskellä tietä ilman näkyvää syytä. Ja vanha 
englanninopettajatar, lesboneiti Ida Siimes, ikä 96-vuotta, 
voitti lauantailoton jättipotissa 15 miljoona euroa, jonka tes-
tamenttasi undulaateilleen, jotka saivatkin perinnön melkein 
heti, sillä opettajatar oli vahingossa ottanut iltalääkkeekseen 
sisarentyttäreltään rotanmyrkkyä, sisarentyttären kuultua ilo-
uutisen ja luulleessa perivänsä hänet.

Aamulla myrsky sitten yltyi valtaviin mittoihinsa ja irrotti 
ensin meidän taloyhtiömme juuri valmistuneen uuden kat-
topellin ja heti perään sen ilkeästi nakertavat hampaat olivat 
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vastaavanlaisen kimpussa Eduskuntatalossa hieman kauem-
pana. Koko Helsinki oli yhtä kattopeltien natinaa ja nitinää 
taistelussa tuulta vastaan. Me pidimme pintamme kuten 
aina ainakin Helsingissä. Ei näillä pohjoisilla leveyksillä olla 
ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, mitä tuli armottomien 
sääolosuhteiden kanssa kamppailuun elämästä ja kuolemasta, 
sanoin naapurilleni, joka vain tuhahti jotain nähdessäni naa-
mana ovenvälissä ja kiirehti sulkemaan ovensa ennen kuin 
hänen olisi pitänyt tervehtiä minua ystävällisesti – se ei ollut 
kuulunut hänen tapoihinsa koskaan. Töölöstä vain yhden, 
ja sekin kaikkein pienin mahdollinen, kuusikerroksisen ja 
yksirappuisen taloyhtiön valmisteilla ollut uusi katto lensi 
taivaan tuuliin. Ja sekin oli odotettua, olihan se eestiläisen 
firman tekemänä ollut jo alunperinkin asiaan perehtyneiden 
kyseenalaistettujen topten-listalla, mitä mahdollisiin mokiin, 
vahinkoihin ja emämunauksiin eli taloyhtiön itsensä mak-
settaviin lisälaskuihin oli odotettavissa, jos oli kuten näytti 
olevan. Mutta sillä ei ollut väliä, sillä kaukaa viisas taloyhtiö 
oli tiennyt vaarat ottaessaan halvimman kattoremontin tarjo-
ajan, mutta samalla kaukoviisaasti vakuuttaen koko höskän 
neuvostani. 

Asiat olivat pienessä ja haperossa päässäni iloisesti sekaisin 
enkä aina ollut ihan varma, oliko jokin asia tapahtunut mi-
nulle sinä vuonna vai kuolemani hetkellä. Tärkeintä minusta 
kuitenkin oli se, että muistin ne tapahtuneeksi minulle enkä 
ollut kuullut niitä muilta, ja ilmiselvää höperyyttäni vanhuu-
den edetessä ja muistin heiketessä alkanut uskotella itselleni, 
että ne olivat tapahtuneet minulle niin kuin ne oli minulle 
kerrottu. Vai oliko se toisinpäin. Olinko ne kertonut jollekin, 
joka kuvitteli niiden tapahtuneen hänelle ja kertoi niistä mi-
nulle? Nuo 42 olivat olleet elämäni suola ja tarkoitus. Kaikki 
nuo elämäni miehet siitä ensimmäisestä kerrasta kun näin 
toisen pojan kiihottuvan katsoessaan minua siihen saakka kun 
vielä muutama vuosi sitten hymyilin ikkunan läpi vastapäises-



221

sä talossa kattoa korjaavalle romanialaiselle rakennusmiehelle.
Kaikki riippui siitä, millaisen roolin omaksut elämässä-

si. Jotkut olivat suorittajia, toiset haaveilijoita, kolmannet 
näyttelijöitä, neljännet ikuisia vastarannankiiskejä. Tämä ei 
salaisuus lähtenyt helposti pesussa pois, kulunut arkiaskareissa 
tai naamioitunut huolellisessa meikkauksessa. Aina se jostain 
paljasti lopulta oman itsensä, kun vain antoi sille aikaa ja mah-
dollisuuden; kaikki lipui hiljaa silmieni ohitse ilman ääntä 
eleettömästi irvistellen ympärilläni kuin mykkäfilmissä, omas-
sa hiljaisessa maailmassani, jossa ei kuulu hiiskahdus tai inah-
duskaan ilman että minä olisin sen itse päästänyt, tai antanut 
sille syyn ja luvan sen olemassaoloon. Minä tunsin helpotusta. 
Ihan kuin raskas taakka olisi tippunut harteiltani eikä minun 
tarvitse enää leikkiä jumalaa tehdessäni valintoja puolesta ja 
vastaan salaa miettien: mikä olisikaan suuremmaksi kunniaksi 
kuin vapautua vastuusta maailmani suhteen. 

Tämä oli minun todellinen olotilani jossain kaukana siitä, 
mikä kerran oli niin lähellä minua. Enkä minä valita tai huuda 
menneen ikävän perään: pyydä eilistä silmieni eteen sellaisena 
kuin sen olisin halunnut olla. Olin kuin lehtensä varistava 
pystyyn kuivunut puu tietäen sen olevan helpotukseksi. Sen 
runko hyödyttömänä ilman kylmetessä suojaavien lehtiensä 
varistessa huurteiseen maahan, kun tuuli valitti hiljaa yksinäi-
syyttään lähimetsässä, yltyen korvia raastavaksi ulinaksi jäh-
mettäen minut paikoilleen odottamaan lopullista iskua, kun 
lehdet olivat valmiita yhdestä nyökkäyksestäni näyttelemään 
sen osan, mikä kellontarkkuudella oli ennen niiden ilmesty-
mistä oksilleni pieninä silmuina niihin istutettu.

Minulta kysyttiin usein, miten olin päätynyt lukuun 42. 
Vastaan samoin kuin Douglas Adams miksi hän valitsi juu-
ri luvun 42. Useita teorioita esitettiin, mutta hän hylkäsi ne 
kaikki. Marraskuun 3. 1993 hän antoi vastauksen keskuste-
luryhmässä alt.fan.douglas-adams:

”Vastaus tähän on hyvin yksinkertainen. Se oli vitsi. Sen 
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piti olla luku, tavallinen, pienehkö luku, ja valitsin tuon. 
Binääriset esitysmuodot, 13-kantaiset luvut, Tiibetiläiset 
munkit ovat kaikki täydellistä hölynpölyä. Istuin työpöytäni 
ääressä, katselin puutarhaan ja ajattelin ’42 sopii’ Kirjoitin sen 
paperille. Tarinan loppu.” 

Ehkä minäkin tein samoin? Ehkä luku oli toinen? Ei sillä 
väliä oliko jotain ollut ja kuinka paljon. Eikä minulla ei ollut 
enää mitään sanottavaa mistään. Muuta ei ollut seurassani 
kuin maanalaisten luolien ja salakuoppien epämääräiset var-
jot, ja yön kummitusmaiset liikkeet painautuen ympärilleni 
kauhujen käsiksi karkottaakseen kuristavassa otteessaan mi-
nusta lopunkin elämän tyhjiin puristaen. Lopulta olin yksin 
ja hiljaa itseeni käpertyneenä seuranani vain ulkoa sieltä täältä 
kuuluvat ohikulkevien ihmisten luonnolliset äänet ja autojen 
jarrujen kitinä päässäni vuosien pitkänä jomotuksena otsasuo-
niani pullistellen, miettien vain yllätyksekseni yhtä asiaa: mitä 
noille 42:lle oikein mahtoi tapahtua ja miksen ollut kuullut 
heistä mitään?
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Viimeinen 
tervehdys

”Minua viehätti vieläkin paras luokkakaverini, jota katselin aina sivusilmin 
koulun jälkeen urheiluradalla juoksemassa kilpaa itsensä ja ajan kanssa. Kun 
runkkailen yksinäni täällä isossa kaupungissa ja olen yksin, ajattelen vain hän-
tä. Hänessä oli imua ja sitä jotain. Kun aloitin ruipelominäni muokkaamisen, 
että saisin kullia, huomasin, että olin katseenkestävä, ja että minulla seisoi 
aina, juhlavasti ja mahtavasti, ja että minun teki aina mieli kullia.”

- harald Olausen: ”Egyptin prinssi ja muita homonovelleja (Kulttuurik-
lubi 2012) kahdestoista kertomus hämmästyttävästä kirjeestä eräältä nuo-
ruudenkaverilta.

”Nyt ymmärrän sinua paremmin, ja motiivejasi etsiä kostajaa 
ja tilaisuutta nöyryyttää pitkään jatkunutta vanhaa valhetta. 
Minäkin olisin epäröimättä nyt valmis taisteluun, sillä mi-
nuakin odotti sinun kohtalosi, tiesin sen, jos olisin jaksanut 
edetä niin pitkälle, että olisin katsonut millaiset kortit minulle 
tässä pelissä oikein uskallettaisiin jakaa, mutta anteeksi vain, 
en uskaltanut.”

Näin kirjoitti Mikko Karille. Nyt jälkeenpäin kun Kari 
muisteli noita tapahtumia, hän oli täysvarma että se joka väit-
ti, ettei katunut tippaakaan elämänsä vääriä valintoja, petti 
itseään tai valehteli niin sanoessaan peittääkseen ympäristöl-
tään sen, että oli täysin kykenemätön mihinkään salaiseen 
typeryyteen; että siksi kaikki oli yhtä tahmeaa, onnetonta ja 
epäsuotuisaa, kuin muukin vastentahtoinen elämässä - että 
teki niin kuin käskettiin koska oli epämääräisessä maailmas-
saan vain tahdoton kappale, jolla oli tyhjä muoto ja häilyvät 
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ääriviivat – ei muuta – ei edes en vertaa, että olisi voinut 
sanoa olevansa. Juuri siksi sinä et ollut Karin mielestä mitään 
tänään, et huomenna etkä varsinkaan tulevaisuudessa, jota 
sinulla ei pahimmassa tapauksessa juuri siksi ollut eikä tullut. 
Olit pahanhajuinen hengitys, saastepilvi rannikolta lähesty-
mässä uhkaavasti viljapeltoja, mutta et se jota elävät hengit-
tivät. Olit vaarallista ali-ilmaa viemäreissä ja ilmanvaihtoka-
navissa kulkemassa muualle kuin mihin itse olisit halunnut. 
Ja sitten vielä jatkuva peitteleminen ja näytteleminen. Olit 
toivoton. Pelkäät ja häpeät aluksi. Mutta sitten alat tottua 
kamalaan ajatukseen ettet ole, etkä merkitse mitään. Ja annat 
asioittesi rullata sen jälleen omalla painoillaan kuin mitään ei 
olisi tapahtunut, niin kuin ei olekaan. Ja kaikki tämä tapahtuu 
vain sinun päässäsi - ei missään muualla.

Kaikki tämä oli Mikon mielestä ohjelmoitu sinuun niin 
kuin värit silmiisi, sillä niitä on yhtä vähän olemassa kuin sinä 
ihmisenä tai sinulla vapaa tahto, joka on vain hourupäisten 
hullujen joutenolossa kuvittelema kummajainen, ei muuta, 
eikä se muuta sitä asiaa mihinkään, ettet voi halustasi huoli-
matta asialle yhtään mitään, vaikka niin kovasti sitä elämässäsi 
olisit halunnutkin, että olisit ollut valmis uhraamaan sen eteen 
koko elämäsi, erityisesti tyhmempiesi, ennen kaikkea heidän, 
sillä eihän se ollut järkevä ihminen, joka itse kärsi eikä nous-
sut toisten olkapäille tähyilemään mitä edessä mahdollisesti 
oli tarjottavana, ja teki vasta sitten valinnan mihin suuntaan 
lähtisi.

”Tämän sinä opit helposti, sillä kyseessä oli helppo huijaus, 
taas yksi silmänkääntötemppusi, jonka olit oppinut kanta-
pään kautta, mutta autuaasti miltei heti unohtanut tarpeetto-
maksi typeryyttäsi luullen. Ja nyt äkisti muistit sitten, miten se 
aikoinaan pelasti sinut pahemmastakin pulasta. Ja alat herätä 
tajuamaan, ettet ehkä sittenkään ollut niin elävä silloin, kun 
niin luulit olevasi heidän kirjoissaan, vaan että pala kuole-
maa oli silloinkin sinussa koko ajan läsnä kaikkialla valmiina 
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katkaisemaan vain tiesi, jos se oli tarpeellista ja siltä näytti. 
Ja silloin ja nyt taas niin näytti. 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 - ihan kuin ei 
olisi ymmärtänyt kirouksen kuuluvan samaan hintaan unel-
mien kanssa - ne olivat taas niitä riipaisevia ja levottomia öitä, 
jolloin kuvittelit itsesi ja elämäsi uudelleen. Ihmisen elämä, 
puhumattakaan homon, ja vielä sellaisen, joka asui Jumalan 
selän takana keskellä ei oikein mitään metsää, missä oli naapu-
reina vain alkukantaisia ja verenhimoisia raakalaisia, ja elämä 
yhtä ja samaa kärsimystä ja väärinymmärrystä alusta loppuun. 
Ja kun se loppu sitten yllättäen tuli, edessä  ei ollutkaan mi-
tään muuta kuin tyhjää, unohdusta ja ikävää, josta ei halua 
puhua ja jota ei halua muistella.”

Mikko kirjoitti tuntien olleensa kuin Konstantin Kava-
fiksen Hopeaseppä-runo, jossa seppä on valmistanut maljan, 
jonka keskellä on alastoman kauniin nuorukaisen hahmo. 
Seppä oli sillä Mikon mielestä halunnut kuvata unelmiensa 
nuorukaisen kauniissa kukoistuksessaan, vaikka vaikeaa se oli 
hänelle ollut, koska siitä oli jo viisitoista vuotta, kun nuo-
rukainen kaatui taistelussa sotilaana. Omia piilossa pysyviä 
salaisia toiveitaan ja himojaan Kavafis väläytti yhtä hienova-
raisesti, kuin arvoitukseksi jäävää todellista minäänsä herkässä 
runossaan:

”Kuin vainajien kauniit ruumiit, jotka ikääntymättöminä 
he sulkivat loistavaan hautaan koristaen ruusuin pään ja jas-
miinein jalat - niin ovat samankaltaiset halut, jotka kulkivat 
lävitsemme täyttymättöminä; tavoittamatta koskaan suloista 
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nautinnon yötä, aamun hohtoa.” 
Asiat muuttuivat ja Mikko kirjoitti lisää Karille. Lopulta 

ja tapasivat ja tutustuivat, seurustelivatkin salaa vähän aikaa 
ennen Karin muuttoa Helsinkiin, minkä Mikko koki pettä-
miseksi ja pelkuruudeksi ja elämänsä suurimmaksi onnetto-
muudeksi alkaen liukua sen jälkeen alamäkeä kohti lopullista 
tappiota ja häviämistä. 

Kun sitten Mikon sisko soitti Karille eräänä pimeänä syy-
siltana ja kertoi kamalan uutisen, ettei Mikkoa enää kohta 
olisi eikä mitään ollut tehtävissä, Kari oli romahtanut siltä 
istumalta ja tuntenut omantunnonpistoksen sydämessään, 
jonka oli paaduttanut yrittäessään kieltää kaiken vaikka tie-
sikin odottaa tätä. Lopun alku oli ollut vieläkin nopeampi.

Siskon kertomuksen mukaan Mikon kunto oli niin huo-
nontunut, ettei Kari olisi halunnut kuunnella häneltä enem-
pää sen hirviömäisistä yksityiskohdista. Kaikki oli ollut siskon 
kertomuksen mukaan yhtä sekasortoa ja myllerrystä. Vain 
muutamassa päivässä Mikko oli kuihtunut ja liukunut hiljaa 
tämän todellisuuden toiselle puolelle, vaikka oli mies parhaas-
sa iässään, ja paremman näköinen ja kuntoinen kuin koskaan 
nuorempana. 

”Mikä syynä?”, oli sisko kysynyt jankaten samaa kysymystä 
puhelimessa itseltään.

Kari pelkäsi hänen nimensä mainitsemista ja erityisesti hän 
pelkäsi sitä, että Mikon sisko olisi sanonut istuneensa hänen 
kuolinvuoteensa vierellä Mikon viime hetkien ollessa käsillä, 
ja että viimeiseksi tervehdykseen hän olisi pyytänyt anteek-
si Karilta. Mutta ei Mikko ollut vielä kuollut, sisko sanoi. 
Onneksi, Kari ajatteli. Juuri ennen kuin Kari oli sulkemassa 
puhelinta sisko pyysi, että Kari tulisi katsomaan Mikkoa vielä 
kun se olisi mahdollista. Hänellä oli viesti Karille veljeltään:

”Se ihan oikeasti tykkäsi sinusta ihan kamalasti, sisko sanoi 
ja nyyhkytti puhelimeen alkaen vollottamaan aivan erityisen 
kovaäänisesti toistaen koko ajan, mitä minä sanoin, teidän 
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olisi pitänyt sopia pikkuriitanne silloin kun se vielä oli mah-
dollista, eikä murjottaa lopunelämää koska kuitenkin rakas-
titte toisianne niin intohimoisesti”, sisko suorastaan rääkyi ja 
niiskutti puhelimeen niin, että Kari luuli kosteuden leviävän 
puhelimesta hänen naamaansa:

”Hän ei koskaan unohtanut sinua, eikä lyhyttä yhteistä 
huippukauttanne, silloin kauan sitten sinä kesänä, kun koh-
tasitte siellä kesäteatterissa, ja jyystitte toisianne kuin pienet 
pupuset sen jälkeen koko kesän mitä ihmeellisimmissä pai-
koissa, niin että hän kirjoitti siitä kokonaisen kirjallisen ru-
noja, ja satuja muistoksi niitä hetkiä varten, kun hän ei enää 
jaksanut. Hänellä on vieäkin tallella se kirja sairasvuoteellaan 
tiukasti puristettuna syliinsä, ja sen päälle valunut yksi iso 
kyynel sotkien omistuskirjoituksen, josta sai vain sen verran 
selvää, että se oli omistettu sinulle. Hänen viimeinen tahtonsa 
on, että saisit tuon kirjan, joka on hänen kallein aarteensa, ja 
jota kukaan muu ei ollut koskaan saanut lukea – en edes minä. 
Mikko kirjoitti, ettei hän lepää rauhassa haudassaan, ennen 
kuin tietää, että se jolle kirja on kirjoitettu saa sen lukea, ja 
tietää mikä merkitys sillä kesällä olikaan ollut koko hänen 
lopun elämäänsä.” 

Kari nieleskeli kuullessaan Mikon siskon sanoja syvän lii-
kutuksen ja kaipauksen ahdistamana, vaikken halunnut sitä 
edes itselleen tunnustaa näiden katkerien vuosien kyräilyjen 
jälkeen, ja palasi muistoissaan kauas siihen kesään, kun he 
kohtasivat, rakastuivat, riitelivät, erosivat, kaipasivat ja tekivät 
sen jälkeen vuosia ikäviä temppuja toisilleen pitkien välimat-
kojen päästä. Lopulta Mikon sisko sai ylipuhuttua tunteiden-
sa valtaan joutuneen mutta silti kovasti epäröineen Karin. 

Onneksi Mikko ei kuollutkaan silloin, ajateli Kari. Ei vielä 
silloin. Myöhemmin kyllä. Tuntui kuin Mikko olisi saanut 
Karin vierailusta takaisin tahtonsa elää ja elinvoimansa. He 
puhuivat tuntikaupalla ongelmallisista väleistään ja sopivat 
vihdoin molempia pitkään vaivanneet riitansa.
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Mikon siskon soitosta oli kulunut jo vuosi ja Karista ja 
Mikosta oli tullut jälleen hyvät ystävät ihan kuin heidän 
lapsuudessaankin. Mikko veteli henkitoreissaan viimeisiään 
terveyskeskuksen pitkäaikaissairaiden vuodeosastolla. Rättivä-
synyt Kari oli lähtenyt heti iltavuoron loputtua kymmeneltä 
ajamaan Espoon keskuksesta vielä yölläkin ruuhkaista Kehä 
II:sta pitkin kohti pohjoista ehtimättä edes vaihtaa työvaat-
teita saatuaan Mikon siskolta hätäisen soiton Mikon tilanteen 
äkillisestä heikkenemisestä.

”Mukavinta olivat nämä nykyiset leudot talvet ilman 
lumia, jäitä, myrskyjä ja purevia pakkasia”, Kari vakuutte-
li itselleen, ”Ei enää naama huurteessa tuhatta ja sataa kuin 
luistinradalla pyörien ja pelko perseessä milloin vastaan tulee 
juuri se joka talvi radiossa kerrottu ainainen autoilijoiden mie-
liharmi ja kummitusauto - englantilainen turistiauto - jarrut-
tamaan tuhoisin seurauksin eksyneenä yön pitkinä tunteina 
taas kerran väärälle kaistalle kuskin nukahtaessa rattiin”, yrit-
täen nähdä jotain myönteistä ilmaston lämpenemisessä aja-
essaan yhtä soittoa lumesta ja jäästä sulaneiden teiden läpi 
Suomen Helsingistä E 4:sta pitkin Jyväskylän kautta Suomen 
maantieteellisessä keskipisteessä Piippolassa sijaitsevaan synty-
mäkuntaansa täyttämään jäähyväisiä ja viimeistä tervehdystä 
nuoruuden rakastetulleen Mikolle. 

”Varaudu pahimpaan – ei näytä hyvältä!”, oli sisko sanonut 
lopulta nyyhkien ja nenäänsä niiskuttaen itkuisella äänellään 
Karille, ennen kuin oli sulkenut puhelimen ilman että Kari oli 
edes ehtinyt vastata mitään järjellistä hänelle saati vahvistettua 
sen, oliko hän mahdollisesti tulossa, ja jos, niin mihin aikaan? 
Viime kerrasta oli vuosi ja Mikko oli parantunut ainakin sen 
verran, että oli jaksanut jatkaa elämäänsä tähän saakka. 

Ei asioiden olisi pitänyt Mikon kohdalla olla näin pahal-
la tolalla, Kari oli uskotellut itselleen jo pitkään. Mutta tiesi 
sisimmissään valehdelleensa itselleen, kun ei kestänyt kohda-
ta totuutta Mikon edessä olevasta kuolemasta, jonka aavisti 
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lähenevän. Sen hän ainakin tiesi, ettei aikaa ollut tällä kertaa 
hukattavaksi tien päällä ja vaikka häntä väsytti, hän piti itsensä 
hereillä juomalla mukaansa ottamia energiajuomia vuoronpe-
rään termospullosta kuumaa kahvia hörppien.

Jotain tämmöistä oli odotettavissa, hän tunnusti ajatelleen-
sa jo edellisellä kerralla viikko sitten vieraillessaan viimeisen 
kerran Mikon luona, kun Mikkoa hoitava, alun perin kesä-
sijaiseksi kaksi vuotta sitten terveyskeskukseen tullut nuori 
kandi, nyt vakituinen, oli pyöritellyt epätoivoisesti päätään 
Karin yrittäessä varovaisen kohteliaasti udella tältä, muut-
tuuko Mikon kunto parempaan vai huonompaan suuntaan, 
vai pysyykö se samanlaisena kun se oli ollut viimeiset kaksi 
vuotta siitä lähtien, kun Mikko oli ensimmäisen kerran hen-
genahdistusten ja sydämen vajaatoiminnan takia tuotu tänne 
potilaaksi?

Tänne! Yhtäkkiä hän näki edessään ison risteyksen ja pal-
jon autoja. Hän hieraisi vasemmalla kädellään silmiään. Het-
ken hän ei nähnyt mitään. Oli vain valoja ja sumua ihan kuin 
tie olisi ollut höyryn vallassa ja hetken hän kuvitteli näkevän-
sä tuulilasin läpi kaiken kuin hidastetutussa filminpätkässä 
ohittaessaan valkoisella mersullaan punaista peugeottia, joka 
huojui ja keikkui vaarallisesti oikealla kaistalla. 

Oli ruuhkaa vaikka kello oli jo näinkin paljon. Samalla hän 
tunsi kipua päässään ja alkoi ihmetellä itsekseen, miksi hän oli 
hetkeä aikaisemmin sanonut itselleen ihan kuin olisi ollut jo 
sairaalan pihassa vaikkei ollutkaan:”...kun Mikko oli ensim-
mäisen kerran hengenahdistusten ja sydämen vajaatoiminnan 
takia tuotu tänne potilaaksi?”

Kari oli oppinut eräältä etelän kasvukeskusten kiireisten 
keikkalääkäreinä toimivien venäläisten tiukkapipoisten, ja 
enemmän kuin suomalainen kulttuuri salli kylmäkiskoisten 
lääkärien hoitovirheiden jälkeen niistä valittaessaan kaltoin 
kohtelemaksi tulleelta työtoveriltaan, ettei pidä koskaan kuvi-
tella ymmärtäneen lääkärin lausumaa, ennen kuin oli päätellyt 
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niin tarkkaan kuin suinkin mahdollista, mihin kysymykseen 
hän oli sen mahdollisesti tarkoittanut vastaukseksi, vai oliko 
mihinkään? 

Ja juuri kuten Kari olikin aavistellut, nuori kandi ei ollut 
halunnut tai osannut sanoa hänelle mitään sen tarkempaa 
ja täsmällisempää, ja se ärsytti ja pisti vihaksi Karissa, joka 
jos milloinkaan, niin juuri nyt tässä tapauksessa ja hetkessä 
olisi halunnut täsmällisiä selkovastauksia. Kyse oli vaikeas-
ta rakkaudesta, joka oli päätynyt pitkään ja repivään riitaan, 
molempien mielenpahoittamiseen ja molemmille yhtä ongel-
malliseksi esteeksi löytää muista turvaa ja onnea sen jälkeen 
- nuoruuden kipeistä muistoista, ja hänestä tuntui ihan kun 
hän olisi jäänyt niihin yhtä jumiin tuskallisesti vellomaan kuin 
aikoinaan Mikkoonkin eikä tuntunut pääsevän eteenpäin. 

Nuo kipeät muistot eivät jättäneet häntä rauhaan het-
keksikään, vaikka hän oli niin uskotellut itselleen, ja luullut 
muuttaessaan yli viidensadan kilometrin päähän etelän suu-
reen pääkaupunkiin, ettei enää ajattelisi Mikkoa ja kaikkea 
sitä mitä heille oli tapahtunut, mutta hän oli väärässä; hän ei 
muuta ajatellutkaan kun noita hetkiä ja Mikkoa, oikeastaan 
heidän riitojaan, pahoja sanojaan toisilleen ja sitä synkkyyttä 
ja murjottamista, mikä heidän välillään vaikutti silloin olevan 
normaalin arkipäiväistä. 

Mutta ei Karia koskaan kaduttanut. Hän ei katsonut muis-
toissaan taaksepäin eikä vilkuillut sivuilleen. Siihen hänellä oli 
aivan liian kiire. Kotiseuduillaan hän tunsi edelleenkin katso-
vansa ihmisiä ja asioita kuin sivusta vailla mahdollisuutta sanoa 
tai vaikuttaa mihinkään – ihan kuin hän olisi ollut ilmaa muille, 
toiset tekivät ja näkivät kaiken eri lailla, jotenkin puhtaan lap-
sellisesti vailla huolen häivää, juuri niin kuin heille sanottiin, 
ja mikä pahinta: he uskoivat kaiken, kun hän taas aavisti jo 
ennen kuin joku oli sanonut mihin ensin ajatukset, aikeet ja 
sitten sanat johtaisivat; silti hän tiesi olevansa tyhjä toisten ol-
lessa täynnä aj siksi kadehti heitä. 
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Se oli erilaista täyteyttä. Hänelle ei oltu annettu olla sitä 
samaa vapaata täyteyttä, mistä kyllä suureen ääneen puhuttiin 
periaatteessa ja hyvänä tarkoituksena, mutta mitä ei koskaan 
muuten sallittu hänelle tapahtuvaksi. Siksi hän lähti, tai niin 
hän sen ensin itselleen ja sitten Mikolle perusteli. 

”Ei näistä leikkilääkäreistä ottanut selvää olivatko ne lin-
tuja vai kaloja. Potilaista ja lääketieteestä ne tiesivät vain sen, 
minkä olivat kirjoista lukeneet ja se näkyi ja kuului kauas”, oli 
Kari sadatellut soittaessaan matkalta äidilleen puhelimessa kuin 
kannellakseen lääkäripulan takia isolla rahalla kesken kaiken 
koulusta ja vieläpä se alkumetreiltä houkutelluista epäpätevis-
tä lääkärinaluista, jotka Karin mielestä tappoivat kokematto-
muuttaan enemmän potilaitaan kuin pelastivat. ”Ehkä se oli 
tarkoituskin”, Kari oli pauhannut vimmoissaan äidilleen ”Val-
tio säästää tällä tavalla paljon rahaa lähettämällä sinne Jumalan 
selän taakse korpiin ja saloille näitä tunaroivia tappajalääkäreitä 
harventamaan huonot geenit omaavaa ja sairaalloista, työhön 
kelpaamatonta b-luokan ylijäämäkansaa, näitä paikallisen val-
tapuolueen, kepulaisten hyvinvointi-Suomen ihmisroskiksi 
haukkumia surkimuksia.” 

Kun Kari oli saapunut terveyskeskukseen, nuori lääkäri oli 
pyöritellyt vaivaantuneen näköisenä isoja välimerensinisiä sil-
miään Karin hänen edessään tivatessa vastauksia Mikosta, ihan 
kuin olisi aavistanut Karin ajatukset, yrittäen vältellä silmiensä 
osumista Karin silmiin samalla kun yritti etsiä mahdollisimman 
lempeitä sanoja millä kertoa Karille, ettei toivoa ollut jäljellä 
edes muutamaksi kohteliaaksi sanaksi puettuna, eikä mitään 
muuta kuin olla ja odottaa ollut enää tehtävissä. Lopulta nuori 
kandi oli katsonut Karia silmiin niin surullisen näköisenä, ettei 
Karille jäänyt epäselväksi mikä oli Mikon lopullinen kohtalo. 

”Kuinka paljon on aikaa?”, Kari tivasi jälleen ymmärrettyään 
nuoren lääkärin silmistä tapittaen tätä käskevästi takaisin rus-
keilla nappisilmillään, joilla oli Mikon aikoinaan hurmannut. 
”Tunteja, päiviä vai kuukausia?”.  Nuori lääkäri kakisteli kurk-
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kuaan, yskäisi ulos palasen virkayskältä kuulostavaa korinaa 
saadakseen äänensä kuulostamaan virallisen asialliselta kuten 
lääkäreiden, jotka päättivät elämästä ja kuolemasta tai ainakin 
siitä ilmoittivat, tuli tehdäkin. ”Sanoisin että vain muutamia 
tunteja, olen pahoillani, mitään muuta ei ole enää tehtävis-
sä kuin odottaa kohta tulevaa loppua ja olla viimeiset hetket 
hänen vierellään vaikka hänen jos ei muuta, niin hänen kät-
tään sylissä pidellen. Mikon keuhkot eivät jaksa enää pitkään 
hengittää. Myös rasittunut ja pahoin aiemmista kohtauksista 
vaurioitunut sydän on melkein lopussa.” 

Tämän kuultuaan Kari oli romuna. Tätä hän oli odotta-
nutkin. Ehkä pahempaakin mutta vasta nyt kun hän kuuli sen 
lääkärin suusta, hän ymmärsi Mikon tilan. Kari oli harjoitellut 
tätä mutta oli silti täysin hajalla sisältäpäin eikä näköpiirissä 
ollut muutosta parempaan, vaan päinvastoin, varsinaiset koet-
telemukset, ja itse tuima taisto elämä vastaan kuolema, olivat 
vasta hänen elämässään alkamassa, eikä hän voinut tällä kertaa 
toistella lempihokemistaan ”Mitä pidempi yö, sitä kauniimpi 
aamu. Mitä vaarallisempi taistelu, sitä loistavampi voitto”, min-
kä tiesi sekä valheelliseksi että typeräksi värssyksi. 

Mikko oli tämän lukenut joskus satusetä Sakarias Topeliuk-
sen lastenkirjoista koulun alaluokilla ääneen opettajan pyyn-
nöstä luokan edessä opettajan korokkeelta seisten, ja jonka hän 
oli sen jälkeen ottanut elämänsä motoksi kuin muistutukseksi 
kaikista niistä vaikeista ja valoisistakin hetkistä, jotka he olivat 
yhdessä Mikon kanssa kokeneet yhteisen ja lyhyen nuoruutensa 
ylä- ja alamäkiä täynnä olleessa vuoristoradassa. 

Sairaalan käytävältä kuului hälytyksen ääniä. Nuori lääkäri 
pyysi anteeksi ja sanoi lähtevänsä ensiapuun, jonne oli tuotu 
kiireellinen tapaus. ”Voitte odottaa tässä, tulen takaisin heti 
kun saan ensiavun annettua ja menemme sitten Mikon luok-
se yhdessä. Käykö tämä teille?”. Kari nyökkäsi hyväksyvästi 
ja istui odotushuoneen penkille. Hän kaivoi taskustaan esille 
rypistyneen kirjeen Mikolta ja alkoi lukea sitä itsekseen omiin 
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ajatuksiinsa ja muistoihin vaipuneena:
”Pahaenteiset varjosi vain lankesivat tyhjään 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 oli-
vat taas niitä riipaisevia ja levottomia öitä, jolloin kuvittelin 
itseni ja elämäni uudelleen.”

Ja kun Kari oli lukenut kirjeen loppuun, hän huomasi yl-
lätyksekseen vieressään istuvan Mikon, joka näytti nuorelta ja 
hyvinvoivalta hymyillessään hänelle.

”Mitä karkasitko huoneestasi?”, hämmentynyt Kari kysyi 
Mikolta.

”Pidä pienempää mölyä. Saadaan hetki olla kahdestaan rau-
hassa kun kaikki hääräävät ensiavussa liikenneonnettomuuden 
uhrien kimpussa.”

”Mistä tiedät?”
”Näin televisiosta ja arvasin että tännehän ne uhrit tuovat 

kun on tässä näin lähellä.”
”Mitkä uhrit?”
”Etkä tiedä muka? Ainakin molempien autojen kuskit.”
”En tosiaan tiedä mitään, on ollut niin kiire.”
”No olisihan sinun pitänyt tietää kun samaa tietä tänne ajoit 

missä suuronnettomuus on tapahtunut.”
”Missä?”
”Tässä ihan lähellä ihan hetki sitten. Noin puoli tuntia. Ei-

hän tuonne isoon valtatien risteykseen ole täältä matkaa kuin 
kymmenisen kilometriä.”

Kari tunsi pistoksen sisällään. Sitäkö se oli. Hänen on täyty-
nyt ajaa onnettomuuspaikan ohi mutta hän ei muistanut mi-
tään muuta kuin ruuhkia ja äkillistä kipua päässään, ennen kuin 
saapui sairaalaan pihaan. Milloin hän oli tarkalleen saapunut. 
Hän katsoi seinällä roikkuvaa isoa kelloa. Kello oli täsmälleen 
01.35.

Ja kun Mikko sanoi tarkan paikan, hän tajusi olleensa tasan 
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puoli tuntia sitten ennen äkillistä pääkipuaan samassa risteyk-
sessä, mutta ei muistanut mitään sen jälkeen muuta kuin sai-
raalan pihan, johon oli hetki sitten saapunut.

”Oletko ihan varma?” Kari kysyi epäilevästi Mikolta.
”Olen ihan varma, näin itse televisiosta miten risteyksessä 

oli romuna päällekkäin juuri keskenään kolaroineet valkoinen 
mersu ja punainen peugeotti. Koko alue oli täynnä valoja ja 
sumua ihan kuin tie olisi ollut höyryn vallassa, niin kuin olikin. 
Paikalla olleet pelastuslaitoksen paloautot pesivät onnettomuus-
paikkaa verestä.”

Ja kun Kari seuraavaksi hieman tarkemmin katsoi ympäril-
leen, hän huomasi itse makaavansa voimakkaiden lamppujen 
alla ensiapuhuoneessa verta vuotava ennen kuin sai nukutus-
maskin leikkausta varten naamalleen. Viimeinen mitä hän 
muisti, ennen kuin menetti tajunsa, oli kun hänen ylleen oli 
kurottautunut joukko valkotakkisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia. 
Yhden lääkäreistä hän oli tunnistavinaan samaksi nuoreksi lää-
käriksi, jonka kanssa oli jutellut Mikosta saapuessaan sairaalaan. 
Myöhemmin kun hänet oli leikattu, sama nuori lääkäri tuli 
kysymään hänen vointiaan. Kari sanoi muistavansa hänet kun 
hän oli ajanut sairaalan pihaan ja kysynyt Mikosta.

”Taidat nyt erehtyä. Sinut tuotiin ambulanssilta onnetto-
muuspaikalta suoraan ensiapuun, missä minä ja ensiaputiimini 
olimme sinua odottamassa ja siirsimme sinut leikkausosastolle.

”Nyt en ymmärrä. Tulin tänne katsomaan hyvää ystävääni 
Mikkoa...” Kari sanoi ja tajusi vasta lausuessaan Mikon nimen 
mitä hänelle ja Mikolle oli tapahtunut. He olivat tavanneet 
viimeisen kerran tervehtiäkseen toisiaan, mutta ei tässä maail-
massa eikä tässä olomuodossa vaan jossain ihan muussa.

”Olen pahoillani mutta ystävänne Mikko kuoli samana yönä 
kun teidät tuotiin ensiapuun”, nuori lääkäri vahvisti Karille hä-
nen ajatuksena.

”Osaatteko sanoa mihin aikaan?”
”Tasan kello 01.35 näytti silloin kello.”
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Surun tie
”Sen hän muistaa kyllä hyvin, miten isä ja äiti lähtivät sinä kohtalokkaana 
tähtikirkkaana yönä, kun lähialueen sudet ulvoivat levottomina, ja pommi-
tukset jatkuivat kaupungin toisella laidalla siinä osassa pikkukaupunkia, mis-
sä oli vielä hitunen jotenkuten hengissä kituvaa elämää jäljellä, ja muutama 
hassu kerrostalo jostain kumman syystä säästynyt pommituksilta. Äiti oli 
ennen lähtöään antanut hänelle passinsa, johon alaikäinen Söpö-Shamir oli 
merkitty. ”Siltä varalta, että jotain kamalaa ja peruuttamatonta tapahtuisi 
meille. Ota tämä ja talleta se turvalliseen paikkaan sydämesi lähelle, sillä se 
on hädän keskellä pääsylippusi vapauteen”, äiti sanoi hänelle.”

-SöpöShamir Florence on kyl ihq.-novellista Harald Olausenin ”Homo-
lulu-queernovelleja II” (Kulttuuriklubi 2018)

Siinä hän seisoo yksin, jo ties monettako tuntia kylmässä yössä 
murhatun rakastettunsa haudalla voimatta mitään millekään. 
Hän joka kerran oli yksi maailman mahtavimmista. Suosittu 
ja rakastettu keisari. Yksi niitä Rooman harvinaisen ja har-
monisen kultakauden luojia, jossa taudin lailla levittäytyvän 
soturi- ja kauppiasvaltion sisällä arvostettiin muutakin vain 
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ulkoisia ominaisuuksia. Nostettiin kunniaan Seneca, Quin-
tallianus, Cicero, Cato ja oman itsensä tuntemisen tärkeä 
vaatimus. Alettiin harrastaa todenteolla kreikkalaisten ajatte-
lijoiden viljelemää klassista epäilyä. Atomisteja. Sokraatikko-
ja. Etsittiin totuudenjyväisiä kaiken hallinnon ja mahtailevan 
prameilun jähmettyneestä typeryydestä. Annettiin arvo aja-
tuksen omaperäisyydelle. Nostettiin kunniaan vanhat unhoon 
jääneet arvokkaat hyveet; ystävällisyys, auttaminen, toisten 
kunnioitus, jalot luonteenpiirteet ja pyyteettömyys. 

Hän oli niitä oman lajinsa harvinaisia kristalloitumia. 
Älyn ja tunteen kauniita hitsautumia, jolla oli sekä järkeä 
että malttia rikastuttaa kansaansa. Antaa heidän elää rauhassa 
omaa elämäänsä ja maatansa rakentaen ilman sen suurempia 
huolia selässään kantaen. Samalla koko ajan hyvyyttä ja mo-
raalia omassa elämässään ja yhteisenä hyväksyttävänä arvo-
na kaikelle elämiselle painottavana hallitsijana, joka ei ollut 
itse poikkeus säännöistä, vaan itse kultainen sääntö kaikessa 
hyvässä, mitä kansalaisen piti tehdä elääkseen hyvän ja on-
nellisen elämän, mikä sulostutti myös toisten samanlaisten 
elämää, antaen uskoa tuleville jälkipolville, ettei kaikki oltu 
vielä menetetty lopullisesti raadolliseksi ja sudeksi toiselle ih-
miselle osoittautuneella ihmisyyden rintamalla.

Aika oli muuten hyvin raaka ja tavat poikkeuksellisen tur-
meltuneet. Ja taikauskon ja valheellisen tiedon papit pitivät 
pihdeissä kokonaisia kansakuntia ohjaillen heitä toimimaan 
itselleen turmiollisesti oman korruptoituneen mielensä mu-
kaan mielivaltaisesti, tai milloin minkäkin rikkaan kauppiaan 
kummallisten päähänpistojen hyppyyttäminä, joka maksoi 
parhaat voitelurahat heille, jotta olisi saanut itselleen lisämark-
kinoita kiltisti lisää typerää turhuutta himoavia ja silmänkään-
tötemppujen sokaisemiin ahneisiin ja kullankiilto silmissään 
juokseviin pinnallisiin, Rooman kansoittaviin laumasieluihin. 
Saadakseen heistä lisää kaikki rahansa kuluttavia asiakkaita 
maksattamaan heidän vaivoin hankkimillaan ja raatamillaan 
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rahoillansa, oman kalliin ja pramean elämänsä ylettömät kus-
tannukset. 

Ja koska maa eli jonkinlaisessa sulassa sovussa ja hienoises-
sa yltäkylläisyydessä, kiitos hänen kaukonäköisen ja ihmisten 
hyvinvointia tähdentävän politiikkansa, sodat olivat pieniä 
ja turvallisia lähikahinoita. Viljaa ja sirkushuveja riitti yllin 
kyllin helposti tyytyväisenä pidetylle kansalle. Ja hänelle jäi 
aikaa olla itsekseen. Ajatella, miettiä syntyjä syviä. Nousta 
historiaan yhdessä toisen suuruuden, Marcus Aureliuksen 
kanssa harvinaisen kirkasälyisenä ja selväjärkisenä stoalaisena 
keisarifilosofina, joka nyt tyypilliseen hiljaisen lohduttomaan 
tapaansa näyttämättä tunteitaan seisoo viimeistä kertaa ra-
kastettunsa edessä muistelemassa hänen kaunista hymyään. 
Miten he leikkivät tuntikausia kahdestaan hänen isossa sän-
gyssään kuurupiiloa. Nauroivat kaikelle huvittaville asioille 
kuin pikkupojat konsanaan. 

Mutta miten merkitykselliseltä kaikki hänen viettämänsä 
pienetkin kauniit ja rakkauden täyttämät hetket nyt tuntui-
vat hänen vierellään. Miten typerältä kaikki muu. Ympärillä 
jatkuvasti pyörivät kateelliset ja matalamieliset mielistelijät 
sekä ison valtakunnan tärkeät ja aina kiireelliset hallitusasiat. 
Hänen omat liian lähelle uteliaita nokkiaan hänen elämäänsä 
jatkuvasti työntävät rasittavat sukulaiset, ja tietenkin hänen 
selkänsä takana juonittelevat kierot vallasherrat, joita kiin-
nosti enemmän kuin mikään, mitä hänen jälkeensä seurasi, 
ja olivatko he silloin mahdollisesti joko tulevan voittajan tai 
häviäjän puolella. 

Mutta häntä ei  jaksanut kiinnostaa enää mikään muu kuin 
oman rakkaansa kiharainen tukka. Sen silittäminen. Tummat 
mantelimaisen kutsuvat isot silmät, ja niistä välkkyvä pohja-
ton ystävällisyys ja viattomuus. Nuorukaisen notkea vartalo, 
kun hän jännitti sen kaarelle antaen hänen tulla päälleen, ja 
painautua hänen sisälleen niin syvään, että hän pelkäsi rak-
kaansa halkeavan tästä seivästyksestä, hajoavan palasiksi tai-
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vaan tuuliin ja katoavan häneltä ikuisesti näkymättömiin. 
Hän vain seisoo silmää räpäyttämättä, itsensä entistä van-

hemmaksi ja väsyneemmäksi tuntien tunteitaan näyttämättä 
tai paikaltaan liikkumatta, vaikka on jo vanha, raihnainen, ja 
jokaista hänen pitkän elämänsä nähnyttä ja kokenutta lihas-
taan pakottaa ihan kuin viimeistä jo vietäisiin, ja hän tuntee 
jo sisällään kutsun, että kohta tulisi hänellekin noutaja, ja 
varmasti tulisi, jos hän saisi itse päättää, sillä niin lohduton 
ja yksinäinen hän ei ole ollut miesmuistiin tämän pitkän ja 
vaiherikkaan elämänsä aikana, eikä niin pohjattoman surul-
linen tällä tiellä, jonka korkeimmalla kohdalta hän näkee nyt 
edessään alkavan alamäen jyrkkyyden niin selvästi, että osaa 
jo laskea kuvitelmissaan tunneissa ja päivissä maallisen edessä 
väistämättömänä häämöttävän matkansa pään. 

Hän muistaa, miten kauan sitten hän oli joutunut hädän 
edessä matkustamaan Espanjasta Afrikkaan, koska kaukaisessa 
Mauretaniassa kyti pitkään jatkunut kapina. Ja miten hän kai-
ken hälinän, teurastamisen, ja kulkutautien ja kammottavan 
kuolemanhajun keskellä huomasi Atlas-vuoriston komeasti 
tatuoitujen lihaksikkaitten soturien jäntevät kropat. Ne tuu-
lessa leijuvat ohuet lannevaatteet, jotka yrittivät huonosti peit-
tää, mitä aarteita sen alla kauniilla nuorukaisilla oli piilossa. 

Ne varsinaiset aseet, joilla maailmoja hallittiin: valtavat 
kauniit ja kutsuvat hyvätuoksuiset paksut haaroissa roikku-
vat sukuelimet. Miten kauniita ne olivatkaan. Niiden päällä 
vain pieni kiharainen tumma karvamatto. Ja ne lihaksikkaat, 
pienet pyöreät, nuorten urheiden soturien käsiin mahtuvat 
kiinteät perseet. Miten uskomattoman kauniisti ja kutsuvasti 
niiden öljytty ruskea pinta kutsuikaan häntä tuona hetkenä, 
kun kokonainen armeija näitä komeita nuorukaisia laski 
aseensa voitettuna ja nöyryytettynä hänen jalkojensa juureen, 
antautuen ja astuen hänen eteensä tietoisena siitä, että olivat 
luovuttaneet elämänsä meren takaisen mahtimiehen käsiin, 
ja olivat jo valmistautunet kuoleman, kun hän Rooman Kei-
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sari, Publius Aelius Hadrianus vain hymyili Antinoukselleen, 
ja aikoi sanoa hänelle jotain, mutta muisti sitten seisovansa 
hänen haudallaan samalla kun sotilaat sytyttivät sen tuleen. 

Ja niin hän katseli yksin haikeana taivaalle, miten hänen 
rakkautensa katosi ylös taivaalle pieninä hiukkasina, lopulli-
sesti leijaillen ties minne tavoittamattomiin. Hän tajusi aikan-
sa tiimalasissa olevan täynnä. Samalla hän lyyhistyi polvilleen 
ja oksensi verta. Ensimmäisen kerran tauti oli saanut hänestä 
näin valtavan kuristusotteen ja hän tunsi, miten hänen lop-
punsa läheni hetki hetkeltä, eikä hän välittänyt enää mistään 
mitään. 

Kun sotilaat riensivät nostamaan häntä ylös, hän vain näyt-
ti käsillään, että antaa olla. Hän nousi itse hitaasti ja vaival-
loisesti ylös samalla kun hänen henkilääkärinsä juoksi hänen 
viereensä, ja kaivoi laukusta itse valmistamaansa erikoislää-
kettä tähän hänen erikoisvaivansa, että hän virkistyisi ja pa-
ranisi sen verran kohtauksensa jäljiltä, että jaksaisi omin voi-
min kävellä muutaman metrin päässä olevaan kantotuoliinsa 
merkiksi muille ettei peli ä oltu vielä menetetty. Mutta hän 
lyyhistyi uudelleen, tällä kertaa lopullisesti enää paikoiltaan 
nousematta. 

Eikä hän jaksanut avata silmiään tuntiessaan päässään vuo-
sisatojen riehuvan, ja vievän häntä pitkälle matkalle sinne ei 
mihinkään, minne hän kerran tiesi joutuvansa. Mutta hän 
avasi vielä kerran silmänsä nähdäkseen, miten Antinouksen 
poltetut palat leijailivat hänen silmiensä edessä häviten tuh-
kana tuuleen, ja niin hän menetti lopullisesti ne viimeisetkin 
elämänhalunsa rippeet, joita tuo kauniskasvoinen nuorukai-
nen oli hänen elämänsä kiduttavan ja piinaavan lopun aikana 
omalla hyvyydellään jaksanut kannatella tuoden lohtua ja 
iloa hänelle sen tosiasian edessä, että hänen päivänsä olisivat 
olleet muutenkin enää laskettavissa vain harvalla kammalla, 
sillä hänen sisällän tuhojaan tekevä raivoava tauti, oli saamas-
sa pikkuhiljaa yliotteen hänen raihnaisesta ruumistaan, jota 
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tämä vilpitön ja kaunis rakkaus ja hyvänolontunne oli vain 
viivyttänyt sitä hetken, ei pysäyttänyt tai tuhonnut kokonaan, 
kuten hän oli vielä Antinouksen eläessä salaa kuvitellut, ja 
toivonut kuin taivaalta kuuta, mutta turhaan. 

Alistuneesti hän makasi seuraavana päivän henkilääkä-
rinsä tutkittavana kuunnellen tarkkaavaisesti, mitä miehel-
lä oli sanottavanaan. Ei hyvältä näytä, hän sanoi ja paineli 
Hadrianuksen rahisevaa ja kokoon painunutta kuihtunutta 
rintalastaa, jossa oli jo ikääntymisen merkkeinä suuria paran-
tumattomia haavaumia, ja valtavia pahanhajuisia märkiviä 
paiseita muistuttavia näppylöitä, kun mätä ja kaikki se paha, 
mikä Hadrianuksen sisällä myllersi, alkoi vallata sisuksia, ja 
pyrkiä ulos hänen ruumiistaan, jossa oli jäljellä enää, kerran 
niin uljaasta ja hyvää ympäristölleen tahtoneesta ja luoneesta 
kauniista nuorukaisen kirkkaudesta, vain hänen poikkeuksel-
lisen älykkäät aivonsa ja tyyni mielensä. 

Ja ne muistot. Eikä hän enää halunnut kuulla valheellisia 
lohdun sanoja. Peli oli menetetty iäksi. Ihan kuten Antinous-
kin. Joka korvasi lyhyen elämänsä aikana kaikki hänen ylhäi-
sestä asemastaan, ja nuivasta asenteestaan johtuvien kieltäy-
tymisten menetetyt nautinnot satakertaisina takaisin, niinä 
muutamina lyhyinä hetkinä, kun he saivat olla kahdestaan 
rauhassa toisiinsa keskittyen. 

Silloin onnellisina hetkinään hän uskoi lujasti maailman 
hyvään perustaan, ja siitä kumpuavan luonnollisen rakkauden 
ihmeitä tekevään jumalalliseen voimaan. Siihen ikuiseen nuo-
rentavaan lähteeseen, mikä poisti huolet ja rypyt hänen kulu-
neilta kasvoiltaan, kun hän katseli Antinouksessa oman itsen-
sä villin ja hekumallisen nuoruuden peilikuvaa, kun hän oli 
himojensa riivaama nuoruutensa kauneuden kukoistuksessa 
pidättyväinen, odottava, harkitseva, varautunut, ja silloin jos-
kus kun laineet liplattivat yli laitojen, kohtuuttomuudessakin 
kohtuullinen, mutta ennen kaikkea poikkeuksellisen lempeä, 
sympaattinen, toisia ajatteleva ja huomioon ottava, kohtelias 
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ja ymmärtäväinen omille ristiriitaisille, ja sekavilta tuntuville, 
epämääräisinä purkauksina ja impulsseina silloin tällöin muu-
ta hänen tarkasti järjestettyä ja ennalta suunniteltua elämäänsä 
ja ajatuksiaan häiritseville haluilleen ja himoilleen, vaikka piti 
järkevästi niitä visusti piilossa, lähellä tikaria tunikansa alla 
pitäviltä kiusaajiltaan ja vihollisiltaan nuoruutensa ensimmäi-
sinä aurinkoisina päivinä, kun ensimmäistä kertaa pääsi au-
ringon ja vapauden sokaisemana kevätlaitumelle hyppimään 
vapaana mielenmäärin aikuiseksi kohotettuna, ja kokeilemaan 
onnettaren suloista kutsua, ettei olisi pillastumisellaan pilan-
nut edessä häämöttävää lupaava tulevaisuutta vanhan keisarin 
valittuna oman työnsä jatkajana, ja suuren valtakunnan johta-
jana hän tiesi silloin, että kieltäytyminen onnelliseen elämään 
kuuluvista iloista oli hullua hillittömyyttä, ja ankaraa itsekuria 
vaativaa väkivaltaa omaa minää kohtaan, hellyyden ja ymmär-
ryksen kustannuksella. 

Mutta ihan kuten muutkin vielä tuohon aikaan, hän pelkä-
si päivällä kulkiessaan omaa varjoansa, mitä se muille kertoisi, 
ja millaista olisi olla sen jälkeen selän takana haukuttavana ja 
irvistelyn kohteena. Niin hän eli jossain oman salaisen nau-
tintonsa ja muilta salassa pitämänsä hetkellisten rakkauden-
puuskien keskellä, tietäen sen olevan parempi maailma, kuin 
se joka väijyi hänen ympärillään, vaatien häntä rangaistuksen 
uhalla alistumaan pakon sanelemiin ikäviin ja vastenmielisiin 
rituaalisiin yhteiskunnallisiin toimiin. Menemään naimisiin. 
Leikkimään perheenpäätä. Unohtamaan nuoruuden hurjat 
hullutukset, intohimon, toisen läheisyyden. Salaperäiset yöl-
liset tuntemattomien kanssa tapahtuvat kohtaamiset. 

Nämä kuristivat häntä ja tekivät hänestä epätoivoisen omil-
la hänen vastaisilla säännöillään, ja mielettömyyksillään. Re-
pien häntä yhä kauemmaksi omasta itsestään, elämästään, ja 
salaisista rakkauksistaan, ja siitä ikuisesti hänen alitajuntaansa 
jäytävästä, ja hermojaan raastavasta jännityksestä, minkä hän 
koki aina uudelleen ja uudelleen, yhtä ainutkertaisen ihana-
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na ja kutkuttavana kihelmöintinä rakastelun salaperäisessä, ja 
selittämättömässä voimassa luoda hänet joka kerta uudelleen 
parempana ihmisenä kerta toisensa jälkeen. 

Hadrianus oli jo tuolloin nähnyt kaiken ja kokenut, pun-
ninnut, ja mitannut asioita enemmän kuin moni hänen ikäi-
sensä hänen ympärillään. Hän tiesi asioiden arvon ja hinnan, 
eikä vähästä hätkähtänyt tai mennyt helpolla alituisesti hä-
nelle ympärillään viritettyihin ansoihin, joiden tehtävänä oli 
tuhota tuo nousukasmainen kukkopoika, ennen kuin hänen 
kaulansa oli kasvanut niin vahvaksi, ettei sitä pystynyt enää 
katkaisemaan yksi pieni harha-askel tai väärin lausuttu sana, 
epäily, epäsuosioon joutuminen, tai ovela ja tuhoisa salaliitto, 
vaan kokonainen armeija, vuosikymmen, tai joukko makset-
tuja valheita, julkisia häpäisyjä, ilkeyksiä, selän takana levitet-
täviä huhuja, joiden siivet olivat sysimustat, ja joita ei voinut 
katkaista, koska ne kasvoivat jokaisen sen kuulevan selästä, 
levittäen täsmätuhoa ärhäkkäästi, leviten syövän tavoin, juu-
ri sinne minne se on tarkoitettukin, tuhoten tieltään ensin 
hyvyyden, sitten totuuden, ja sitten lopulta hänet, ja hänen 
maailmansa, niin perusteellisesti ettei kiveäkään jäisi siinä 
rytäkässä kääntämättä, ettei hän vain olisi piilottanut mah-
dollisille seuraajilleen mitään viestiä siitä miten tulisi toimia. 

Näistä asioista hän ei ole muille pukahtanut sanaakaan, 
vaan pitänyt yksityiset mietteensä ja huomionsa omana tie-
tonaan. Hän muisteli sitä päivää, kun hän kohtasi nuoren 
paimenpojan lammenrannassa, kauan sitten eräällä retkellään, 
ja tajusi tuijottavansa peilikuvaansa lapsuudestaan. Ihan kuin 
hän silloin ikuisuuksia sitten, kun hän oli vasta heräämässä 
ihmiselämän aamunkoittoon. 

Tutkimassa itseään ja edessään avautuvia mielenkiintoisia 
mahdollisuuksiaan. Löytäen itsestään niin paljon rakkautta 
ja hyvyyttä, että tahtoi jakaa sen epäitsekkäästi myös muille 
kanssaihmisilleen, muuttaen sekä oman että heidän elämänsä 
arjesta juhlaksi, kärsimyksestä iloksi, kidutuksesta nautinnok-
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si, ja siksi yhteiseksi tieksi, joka oli nyt päättymässä, ja jonka 
loppua kohden hän nyt yksin, ilman mitään turhia toiveita, 
haaveita tai enää edes rakkaita muistojaan astui tietäen häviä-
vänsä lopullisesti ikuiseen unohdukseen. 

Hänellä oli suuria vaikeuksia tuntea olevansa enää elossa 
ja ihminenkään. Niin hän ajatteli koko ajan sumentuvassa, 
ja pieniksi paloiksi hajaantuvassa tietoisuudessaan, ruumis-
saan, mikä ennen oli timmissä kunnossa, ihan niin kuin hän-
kin, silloin kun vielä Trajanuksen aikaan kiersi hankkimassa 
kannuksia keisarin silmissä omalle erikoiselle ominaislaadul-
leen, henkilökohtaiseen puhtauteen, ja hyvyyteen pyrkivälle 
erinomaisuudelleen, missä yhdistyivät älyllinen uteliaisuus, 
rohkeus, tyyneys, nopea päätöksentekokyky  tinkimättömään 
rehellisyyteen ja moraaliseen oikeudenmukaisuuteen, joka oli 
jo siihen aikaan harvinaista rappeutuvan Rooman ylimystössä, 
sotilaista ja keisarista nyt puhumattakaan. 

Ja vaikka hän senaatissa sai osakseen pilkkaa ja hänen aja-
tuksillaan kisattiin, kuka keksi niistä vittumaisimman vitsin, 
joita sitten maksetut kansankiihottajat levittivät öisin rahvaan 
keskuuteen lähiräkälöissä, ja joista sen ajan ovelat ja härskit 
medianikkarit loihtivat vessojen seiniin ja kaduille oman ai-
kansa vaikuttavat ja näyttävät graffitinsa, propagandamainok-
sensa, mitkä eivät jääneet vaille äänestysikäisten ja poliittises-
ti helposti milloin minkäkin asian puolelle manipuloitavien 
kansanjoukkojen huomiota ja vaikutusta vaille. 

Joten hän oli kyllin fiksu tietääkseen, mikä vastenmielinen 
enemmistön terroria nyrkissään tarpeen tullen verisesti ja tap-
pavan tehokkaasti heiluttava äärivanhoillisten superrikkaiden, 
pappien ja ylimystön heterovalta hänellä oli vastassaan, jotka 
tekivät hänen elämästään kuivan ja raskaan, antamalla siinä 
luvan hengittää vain yhdellä tavalla, antamalla siitä vallinaisen 
ja lattean kuvan, vaikka ihmismieli oli täynnä tutkimatto-
mia paikkoja ja käyttämättömiä mahdollisuuksia, mitkä vain 
huusivat itselleen aikaa ja paikkaa helposti periksi antavan 
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välinpitämättömyyden ja vihan keskeltä. 
Siksi hän valitsi ensin tiekseen tämän varovaisen stoalai-

sen uneliaisuuden ja hämäävän tyyneyden kaiken tekemisensä 
ympärille, ettei vain käry kävisi, että hänen sisintään kärvensi 
helvetillisen kuuma intohimon polttava pilke, joka ei otta-
nut millään sammuakseen, vaikka hänen ikänsä puolesta olisi 
pitänyt jo aikapäiviä sitten jättää ne asiat nuorten huoleksi, 
jopa kokonaan mielestään fyysisten halujensa luonnollisen 
vähenemisen myötä. 

Sitten hän muisti miten Trajanus antoi hänen nousta askel 
askelmalta muiden nälkäisten korkeinta valtaa tavoitelevien 
leijonien suureksi mieliharmiksi kohti aurinkoa, eikä suostu-
nut kuunteleman kateellisten panettelijoiden ilkeitä vihjauk-
sia hänen tuntemattomasta minästään, sisällään nukkuvasta 
saalistavasta leijonastaan, ja hänen salaisista mieltymyksistään, 
juuri ja juuri hennon karvapeitteen itselleen kasvattaneisiin 
nuorukaisiin. 

Käänne tapahtui erään sotaretken keskellä, kun keisari 
antoi Hadrianuksen johtaa kunniakasta Minerva-legioonaa 
voitokkaasti silloin vielä ylivoimaiselta vaikuttaneen vihollisen 
silmiensä edessä, ja juuri kun kaikki toivo oli hiipumassa, ja he 
olivat joutumassa alakynteen voimakkaan ja vaarallisen vihol-
lisen kynsissä, Hadrianus seurasi keisarin kintereillä kaikkialle 
lyöden maahan kaikki vastaan tulevat, ja tappioonsa alistuneet 
pakenijat ja vihollisarmeijan rippeet. 

Myöhemmin seuratessaan keisaria maanalaiseen luolaan 
etsimään vihollisen salaista komentokeskusta, he löysivät lyö-
mänsä kuninkaan neuvonantajat kesken illallisen makaamasta 
suu vaahdossa ja naama sinisenä myrkystä, jonka he olivat 
juoneet etteivät suin surminkaan olisi joutuneet vihollisen 
käsiin. Hadrianus poltti heidän ruumiinsa, ja näki silloin 
ensimmäisen kerran oman Antinouksensa kaltaisen, kunin-
kaan sängynlämmittäjänä toimineen tuskin toistakymmentä 
ikävuottaan käyneen parrattoman kuvankauniin nuorukai-
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sen myrkystä rumaan irvistykseen vääntyneet kasvot, ja hänen 
mieltään suuresti järkyttänyt rikkirevitty kauneus ei jättänyt 
häntä rauhaan pitkäksi aikaa. 

Nyt tuo tuntui hänestä jo menneisyyden unohdetulta 
painajaiselta, mutta Antinousta miettiessään hän ymmärsi 
olleensa väärässä, kun oli liian aikaisin oikeassa. Ja että vasta 
nyt hän saattoi rauhassa toimia oman mielensä mukaan teh-
den kaikille ympärillä oleville selväksi, että ymmärsi jokaisella 
ihmisellä olevan oma päämääränsä, pyrkimyksensä, salainen 
halunsa ja kirkkain ihanteensa, jonka eteen jokainen teki joko 
tietäen tai tietämättään koko elämänsä kovasti töitä, ja että 
nyt oli vihdoin hänen vuoronsa kaikkien pakon sanelemien 
velvollisuuksien täyttämän, ja hänelle epämiellyttävien vasten-
mielisten käytösmallien ja roolien jälkeen. 

Ja koska Hadrianus ei epäröinyt esittää tätä vaatimusta 
ymmärrettäväksi selvästi hänen lähiympäristössään, hän ei 
myöskään välttynyt siltä, että hänen selkänsä takana nousi 
salainen vastarintaliike, hallitsijakapina, ja eri mieltä olevien 
vallasherrojen kumousliike, mikä luotti ankaruuteen kas-
vattajana odottaen vain aikoja parempia. Sitä hetkeä, kun 
Hadrianus olisi yksin ja aseeton, että hänen täyttymätön ja 
epäsäätyinen unelmansa mahdottomasta rakkaudestaan pala 
palalta raivattaisiin tieltä, tuhottaisiin ja painettaisiin lokaan ja 
unohdukseen, ja tietä siloteltaisiin taas sellaiselle hallitsijalle, 
joka palauttaisi marssirivistöihin takaisin tarinat, joissa pillu 
haisisi päätoimisesti, ettei Hadrianuksen kahdenkymmenen 
hallintovuoden aikana ratsailla, leireissä ja veneissä viettämien 
reissuvuosien lentävät legendat, kaupunkitarinat, ja poikaseik-
kailut leviäisi kansan keskuuteen, mutta sitten hän kohtasi 
Antinouksen matkallaan Vähässä-Aasiassa, jossa hän vietti 
kesänsä Bithyniassa valvoakseen henkilökohtaisesti valtion 
metsien hakkuita maaherra Gneius Pompeius Procoluksen 
luona kuningas Nikomedeen entisessä linnassa, jossa myös 
nuori Julius Ceasar oli viettänyt iloisia nuoruudenvuosiaan. 
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Paikka oikein kuhisi herhiläispesän tavoin huimapäisiä 
onnenonkijoita, taiteilijoita ja kauniita nuorukaisia, jotka 
viihdyttivät iltaisin esitysten jälkeen maaherran järjestämissä 
pidoissa Hadrianuksen seurueen roomalaisylimystöä. Silloin 
Hadrianuksen katse kääntyi linnan pihalla muista erillään ole-
vaan kuvankauniiseen nuorukaiseen, joka kuunteli esityksiä 
avoimen ihmettelevä ja utelias ilme kasvoillaan. Hadrianus 
meni nuorukaisen luokse ja alkoi kysellä häneltä hänen aja-
tuksiaan illan esityksestä ja elämästä. 

Hadrianus mielistyi kauniin nuorukaisen tapaan sanoa 
suoraan mielipiteensä mitään kaunistelematta, ja hänen puh-
dassydämisyytensä. Nuorukaisesta paistoi läpi koskematon 
viattomuus ja harvinainen aitous. Hänen raikkaat ja pumpu-
liset ajatuksensa, ja veikeät sanansa hurmasivat valheellisiin ja 
verhottuihin ilmaisuihin kyllästyneen Hadrianuksen. 

Kaikki tämä sai aikaan suloisesti humalluttaneen väkevän 
viinin kanssa Hadrianuksen päässä sen odottamattoman se-
kotuksen, että hän rakastui oikopäätä tulisesti nuoreen pai-
menpoikaan, josta tuli muutamaksi vuodeksi Hadrianuksen 
elämän keskipiste, ja kateellisten vallasherrojen vihan kohde. 

Antinous oli luonnonlapsi. Sylissä kuin pieni kehräävä 
kissanpoikanen, ihailulle ja imartelulle altis. Kun hän ava-
si heidän ollessaan kahden kesken suunsa, se soi kuin ihana 
musiikki Hadrianuksen korvissa. Hadrianus ei lakannut ihai-
lemasta hänen kauneuttaan ja kutsui Antinousta perässään 
hiljaa hiipiväksi kauniiksi vinttikoirakseen. 

Kaikki hänessä oli mieleistä Hadrianuksen silmille. Iho. 
Huulet. Sorja nuorukaisen vartalo. Sen alituinen ja ihmeel-
linen muuntautumiskyky vaihtuvien tilanteiden ja tehtävien 
mukaan. Väliin hän oli kuin nukkuva nuori gaselli samet-
ti-ihoineen suoraan sängystä nousseena Narkissoksen näköise-
nä jumalallisena faunina. Väliin taas kuin tuultakin nopeampi 
sodan jumala Apollo lihakset jännitettyinä valmiina taiste-
lemaan aikaa, ja ylivoimaiselta tuntuvaa kasvotonta voimaa 
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vastaan omin voimin ja ponnistuksin. Väliin taas kuin Olym-
poksen jumalat kisailemassa siitä kuka heistä on kaunein, ja 
väliin kuin Olympian sukupolvensa ja maansa komeimmat 
urheilijanuorukaiset alastomina kisailemassa paremmuudes-
taan. 

Hadrianus katseli häntä kuin patsasta, jonka olemus muut-
tui sitä mukaan, miten päivä eteni, ja auringonvalo hänestä 
säteili. Hadrianuksen elämään kaikki saapui myöhään - niin 
valta kuin onnikin. Mutta hän sai kokea sellaisen onnen, josta 
moni ei uskalla edes haaveilla lyhyen elämänsä aikana. Niin 
alkoi Hadrianuksen elämässä onnen täyttämä lyhyt ajanjakso, 
jonka aikana hän näki suureksi ihmeekseen vanhoja asioita 
uudessa valossa. Runoilijat ja runot alkoivat taas kiinnostaa 
häntä. Hän nautti suunnattomasti pelkästä ylellisestä ja kii-
reettömästä jouteliaisuudesta, katsellen avointa tähtitaivasta 
ensimmäistä kertaa elämässään silmät avoinna ihaillen eikä 
kuten ennen, jännittyneenä ja pelkästään ihmetellen, ja kysel-
len niiltä, miksi asiat ovat kuin ne ovat, ja mitä tähdet voivat 
hänelle näyttää tulevaisuudessa tapahtuvan. 

Se ei enää kiinnostanut rakastunutta ja onnellista Hadria-
nusta. Tämä olevainen hetki. Nuo pienet onnenkantamoiset 
hänen seuratessaan lapsellisen kiihkeästi omiin metsästäjäleik-
keihinsä koirien kanssa uppoutunutta Antinousta, joka saattoi 
väliin nukahtaa kesken omien leikkiensä jonnekin ruohikolle 
koirien ympäröidessä hänet turvallisesti valvoen hänen un-
taan, tai pulahtaa Hadrianuksen kanssa keskellä polttavaa au-
ringonpaistetta joen vilvoittaviin vesiin, ja polskutella kilpaa 
Hadrianuksen kanssa leikkien sielunsa kyllyydestä kaikkia 
maailman mahdollisia vesileikkejä tuntikapalla väsymättä 
niihin koskaan. 

Juuri tämä suuripiirteinen lapsellinen huolettomuus, ja 
asioille, ja tähän hetkeen täydellisesti uppoaminen, ilahdutti 
suuresti aiemmin huolten painamaksi, neuroottisen keskit-
tymiskyvyttömäksi, ja immuuniksi pienen ohikiitävän het-
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ken kauneudelle muuttunutta Hadrianusta, joka oli antanut 
turhan kiireen, kilpailun, kovien sääntöjen, ja kahlitsevien 
määräysten, pilata itsessään melkein hengiltä ennen aikoina 
hänessä tiukkaan istuneen leikkivän lapsen, joka nyt virko-
si Antinouksessa täysin voimin eloon, ja yhtyi Antinouksen 
hauskaan tapaan pelata nuorukaisen suloisia leikkejä aamun 
ensi tunneista iltamyöhään asti, kunnes he molemmat kaa-
tuivat tyytyväisinä ja nauravina puolikuolleina ihmisraatoina 
väsymyksestä sänkyyn toistensa syleilyyn. 

Mutta nuorukainen kasvoi. Ääni madaltui. Karvoja tuli 
kehoon. Lapsen pyöreys vaihtui miehen jäntevyyteen. Alun 
epävarmasta ja kyselevästä lapsesta tuli itsetietoinen ja varma 
miehenalku, jolla oli omat ajatuksensa ja suunnitelmansa. 
Hänen kauniiseen suuhunsa ilmestyi katkera poimu. Hadria-
nus oli silti yhtä rakastunut kuin alussakin, vaikka koki että 
rakkauden painoa oli vaikea kantaa, koska kilpailijoita alkoi 
ilmaantua maisemiin. Hadrianus ihastui päätä pahkaa toisiin 
nuorukaisiin ja pahoitti Antinouksen mielen. 

Hän tunsi suorastaan tuskaista tarvetta loukata Antinouk-
sen herkästi loukkaantuvaa mieltä, koska Hadrianus koki, että 
Antinouksesta oli tullut rasitus hänen omalle elämälleen. Ja 
tätä leikkiä jatkui, kunnes omasta asemastaan ja kaiken jat-
kuvuudesta, vallan ulkoisista kasvoista, ja siitä mitä tapahtui 
kaiken tämän jälkeen heille, huolestuneet vallasherrat ottivat 
Hadrianukselta hänen kalleimman leikkikalunsa pois ja hu-
kuttivat hänet yhtenä päivänä leikkien päätteeksi jokeen, juuri 
kun Hadrianuksen hellästi rakkaintaan valvova silmä hetkeksi 
kirposi Antinouksesta. 

Hadrianus oli saanut levon ja omistautui nyt töilleen entis-
tä terhakammin, koska oli löytänyt Antinouksessa elämänsä 
rakkauden. Hadrianus tiesi maistavansa elämänsä ehtoolla 
harvinaista herkkua, joka oli suotu vain harvoille jumalten 
suosikeille. Koska hän tiesi pitävänsä harvinaislaatuista lahjaa 
hyppysissään, hän pohdiskeli sitä, miksi sen ajan viisaat suh-
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tautuivat siihen niin epäluuloisesti, ja kummasteli sen valtavaa 
voimaa antavaa merkitystä ihmiselle, ja vertasi itseään Alkibia-
deen haudan äärellä tähän vanhenevaan nautiskelijaan, joka 
oli niitä, jota Kreikka oli kaikkein eniten rakastanut, kuten 
häntä oli rakastettu, ja hänen kuollessaan häntä puolusti vain 
yksi nuori ystävä. 

Heidän viimeinen iltansa oli suuri katastrofi, ja ilmassa 
oli surun ja lähdön tunnelmaa. Kun Antinous sitten kuoli, 
Hadrianus ei tiennyt johtuiko se hänestä, vallasherroista vai 
Antinouksesta itsestään. Niin moninaiset tarinan vyyhdit, ja 
syvän intohimon julmat säikeet olivat asian ympärille kie-
toutuneet, ettei pelkästään Hadrianuksen syyllisyys omasta 
kyllästymisestään voinut olla Antinouksen mysteerikuoleman 
ainut hyväksyttävä motiivi ja selitys. Antinous itki viimeisenä 
yönään. Hänen kuivuneet kyyneleensä hänen jo auringossa 
ahavoituneiksi muuttuneilla rusoposkillaan saivat Hadrianuk-
sen pahaa aavistavan mietteliääksi. 

Mitään ei ollut enää tehtävissä. Vene oli jo kääntynyt. Virta 
vaihtunut, ja me siinä mukana olleet muuttuneita, ajatteli 
surullinen ja lohduton Hadrianus, mutta tiesi hyvin, ettei voi-
nut asialle enää mitään, sillä Antinous oli jo liukunut hiljaa 
omasta tahdostaan pois hänen läheisyydestään, vaikka maka-
si vielä hetken hänen vieressään hiljaa hengittäen, ihan kuin 
silloin vuosia siten ensimmäisenä yönä ensimmäisen tulisen 
rakastelun jälkeen, kun tähdet taivaalla ensimmäistä kertaa 
avautuivat, ja hymyilivät kaikessa salaperäisessä kauneudes-
saan Hadrianukselle.

Sinä hetkenä Hadrianus erehtyi luuleman itseään sen ai-
noan kerran jumalaksi, unohtaen kaiken oppimansa ja opet-
tamansa stoalaisen tyyneyden tosiasioiden valheellisen ja viet-
televän olemuksen edessä, ja kaiken tämän onnen kestävän 
koko hänen lopun ikänsä, ihan kuin intohimo itsessään olisi 
ikuista hekumaa, eikä vain vaivalla lainaksi saatu harvinainen 
lahja matkalla syvällisempään tietoon, ja oivallukseen ihmisen 
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olemuksen salaperäisistä sattumanvaraisuuksista pelissä, joka 
oli nyt loppu, ja jonka leikki oli kaikonnut eilisen hiljaisiin 
huoneisiin, joista oli jäljellä vain yksinäisen ihmisen hiljaa 
pois hiipuvat muistot. 

Antinous katosi yhtä nopeasti Hadrianuksen elämästä kuin 
oli siihen ilmestynytkin. Ihmiset juorusivat Hadrianuksesta ja 
Antinouksesta. Hadrianus antoi heidän puhua, koska ei olisi 
voinut kuitenkaan paljastaa heille, miten hänen maailmansa 
kääntyi päälaelleen sinä hetkenä, kun hänen katseensa kääntyi 
silloin vuosia sitten siellä linnan pihalla muista erillään olevaan 
kuvankauniiseen nuorukaiseen, joka kuunteli Hadrianuksen 
kunniaksi esitettyjä loisteliaita esityksiä avoimen ihmettelevä 
ja utelias ilme kasvoillaan. 

Miten kaunis ja viaton hän olikaan Hadrianuksen mie-
lestä. Hadrianus meni nuorukaisen luokse alkaen kysellä 
nuorukaiselta hänen ajatuksiaan illan esityksestä ja elämäs-
tä. Ja silloin se tapahtui. Hän näki vallan ja vihan täyttämän 
elämänsä keskellä ensi kertaa puhtaan ja viattoman ihmisen, 
jonka eleet ja sanat olivat hänelle kuin lähdevesi autiomaan 
helteessä kulkevalle. Ja nuorukainen hymyili hänelle valkoisil-
la hampaillaan nauraa hekottaen omille höpöjutuilleen kysyen 
lopuksi ihmettelevältä Hadrianukselta, oliko nyt yö vai päivä, 
vai miksi minua niin kummallisesti kuumottaa, kourien sa-
malla viattomasti haarojenväliään. 

Silloin Hadrianus nauroi ensimmäisen kerran elämässään 
pitkään ja vapautuneesti, ja rakastui nuorukaiseen. Nyt hän 
hymyillen muisteli, miten mielistyi kauniin nuorukaisen ta-
paan sanoa suoraan mielipiteensä mitään kaunistelematta, 
ja hänen puhdassydämisyyteensä. Nuorukaisesta paistoi läpi 
koskematon viattomuus ja harvinainen aitous. Hänen raik-
kaat ja pumpuliset ajatuksensa, ja veikeät sanansa hurmasivat 
valheellisiin ja verhottuihin ilmaisuihin kyllästyneen Hadria-
nuksen, jolle Antinous oli matka oman minän unohdettuun 
tarkoitukseen
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.Säistä puhellaan
”Kolkytkuusi on rajapyykin toisella puolella! Kolkytviis on vielä ookoo, se 
on se raja, ja paras ikä on siinä kaskytkuus! Mut kolkytkuus...Nyt aika vaan 
menee pikkuhiljaa, ja kohta sä oot nelkyt tai jotain!!!! Sen pitäisi olla erilaista! 
Kolkytviisvuotiaana pitäis tehdä uukkari ja muuttua vähitellen taas nuorem-
maks! Takas kiima-aikaan, nuoruuden voimaan, murrosikään, onnelliseen 
lapsuuteen, sit hidas tylsistyminen ja rauhallinen kätkytkuolema.”

-Paulin puhe Kondradille Ralf Königin sarjakuva-albumissa ”Voitte suu-
della sulhasta” (Like 2004).

Miten sen nyt parhaiten sanoisi, Konsta, jonka maanhiljainen 
olemus oli lajissaan harvinaista Orleansin Neitsyen kärsivää, 
ajatteli ääneen, mittaillessaan katsellaan ympärillään olevaa 
luontoa Kannelmäen ostoskeskuksessa Helsingissä päätään 
huolestuneesti aina silloin tällöin pyörittäen kuin alleviiva-
takseen, miten pahaa hänestä teki katsoa kaikkea sitä, mistä 
hän ei pitänyt ympärillään, ihan kuin olisi etsinyt itselleen ja 
elämälleen uutta suuntaa, mihin suunnistaa sen jälkeen kun 
olisi parantunut sairauksistaan ja olisi onnistunut jättämään 
vanhan sairaan ruumiinsa ikävänä menneisyyden varjojen 
maailmaan.
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Vaimoksi hän oli löytänyt kauniin matemaatikon samasta 
työpaikasta ja perheonni oli kukoistanut - jo heti seuraavana 
vuonna he olivat saaneet kaksostytöt mutta sen jälkeen järkyt-
tävät onnettomuudet kuin sarjana kauhukuvia olivat seuran-
neet toisiaan. Hän ei halunnut niitä enää muistella mutta ei 
voinut mitään sille, että näki niistä unia ja ajattelee asioita jos 
ei nyt joka päivä, niin ainakin joka toinen...; ensin Nokia oli 
mennyt konkurssiin ja molemmat heistä menettäneet hyvä-
palkkaiset työnsä. Sen jälkeen vaimo ja kaksoistyttäret olivat 
kuolleet rattijuopon päälle ajamina ja hän oli sairastanut vai-
keasti ensin masennukseen ja sen jälkeen parantumattomaan 
ms-tautiin, mikä vei häneltä liikuntakyvyn lähes kokonaan ja 
lisäksi halun elää.

Konsta tunsi silloin tarvitsemansa vapautumista sääntöjen, 
normien, käskyjen ja pakkojen maailmasta kuin päiväunia 
ja oli pitkään sen jälkeen tavallista toivottomampi, sillä halu 
olisi ollut osa sitä onnellista elämää, mitä hänellä ei ollut eikä 
enää tulisi, sillä Konsta ei uskonut toiseen mahdollisuuteen, 
mutta ei myöskään olevansa siksi tuhoon tuomittuna yleisen 
kehnouden kuvana vaan jotain muuta. Onnettomien tapah-
tumien uhrina oikeutettuna kärsimään ja elämään muilta nä-
kymätöntä tuskaansa yksin piilossa uteliaiden katseilta.

Silti hän ei ollut ilkeille houkutuksille altis ja luisunut mo-
raaliseen nihilismiin siihen tahalliseen tai tahattomaan rikol-
lisuuteen, yleisvalheeseen, että epämoraalisuus voisi palvella 
moralismia. Hän oli haluton ja siksi voimaton. Haluttomuus 
oli kuitenkin merkki hänen sisäisestä epätoivostaan ja epäus-
kostaan paremmasta huomisesta mihin hän ei uskonut, vaikka 
salaa sisimmissään toivoi sitä. 

Hän halusi liukua hiljaa johonkin pimeään ja tunnistamat-
tomaan pakoon kaikelta siltä, mikä olisi edellyttänyt vahvaa 
halua elää, tehdä päätöksiä, ottaa riskejä ja ennen kaikkea ra-
kastaa eikä häntä innostanut sukupuolisodat, missä oikeuden 
kautta tavoiteltu tasa-arvo on viime kädessä kuvitteellista, 
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vaikka monien saattaa olla mahdollista ainakin hetkellisesti 
opetella sovittautumaan tähän fantasiaan.

Hän olisi voinut asetta riman niin alas, että olisi onnistu-
nut ylittämään sen varmasti ottamalla ensimmäisen vastaan-
tulijan itselleen vaimoksi, pelastaakseen itsekunnioituksensa 
rippeet omissa silmissään, mutta jokin oli hänessä muuttunut 
lopullisesti eikä hän osannut tarkalleen itsekään sanoa mikä.

Hän oli tehnyt rakkaudesta itselleen oman vankilansa omi-
ne mahdottomine ehtoineen käytännössä toteutua. Sen piti 
olla lajissaan ehdotonta, pyyteetöntä ja pyhää. Pyhä ja aito 
rakkaus oli hänelle käsite ja tavoiteltu onnen tila, jonka hän 
tiesi mahdottomaksi toteutua, ainakin omalla kohdallaan, 
sillä ”pyhää ja aitoa rakkautta” oli hänen mielestään kaikki 
se tunne, joka kohdistui uskon ja toivon varassa johonkin 
kaukaiseen ja saavuttamattomaan rakastettuun, kohteeseen, 
jota rakastettiin vain itsensä eikä rakastavan vuoksi. 

Se oli Konstasta jalointa rakkauden epäitsekkyyttä, jonka 
selitykseksi kävi hyvin rakkauden riippumattomuus rakaste-
tun teoista. Sellaista hän etsi ja oli haaveillut koko elämänsä 
kohtaavansa, ja kun hän sen vihdoin kohtasi, hän ei ollut 
uskoa silmiään, kun se oli jo valunut pois iäisiksi ajoista hänen 
käsistään mahdollisuutena, johon olisi pitänyt heti tarttua.

Ehkä siksi hän tunsi olevansa toisilleen vastakkaisten ja 
yhtä vahvojen voimien taistelukenttien välissä jumissa osat-
tomuudessaan ja sivullisuudessaan kuin uhrieläin alttarilla 
pakanoiden rituaalimenoissa - kuin silvottuna rääpäleenä vau-
vankapaloista vaariasteelle ja riisuttuna alastomana - tuntien 
samalla sekä kipua että häpeää siitä mitä oli ja erityisesti siitä, 
ettei ollut tai voinut olla - olosuhteet huomioon ottaen - sitä 
mitä halusi tai kuvitteli unelmissaan olevansa.

Mikä hän sitten kuvitteli olevansa? Mihin hän vertasi it-
seään? Mistä hän haki kärsimyksilleen ja vuolaalle itsesäälil-
leen esikuvansa? Hän tiesi olevansa yksin ja kulkevansa kyy-
ryssä muiden katseilta piilossa varjoissa. Hän ei ollut nähnyt 
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sitä mitä odotti ja halusi eikä hän ollut sitä, mitä olisi ha-
lunnut olla, ja miksi hänet oli omasta mielestään tarkoitettu. 
Mutta harva aikuinen suomalainen voi katsoa itseään peilistä 
ja sanoa peilikuvalleen saaneensa olla sitä, mitä halusi olla ja 
mikä sisimmissään kuvitteli olevansa.

Konstan mielestä; asiat vain tapahtuivat eikä muuta. Jokai-
nen tottumus oli Konstalle toiminnan tapa tai laji, ei yksit-
täinen teko. Ja kun käytäntö sen muotoili sopivaksi, siitä tuli 
hänelle aina kuluttava ja kahlitseva inhimillisen elämän sääntö 
tai yleisemmän toiminnan periaate ja laki. 

Oli paljon asioita, joista Konsta ei pitänyt. Sään odotta-
mattomat vaihtelut oli yksi sellainen asia, koska hän ei pi-
tänyt liian rajuista, oman elämänsä viihtyvyyttä haittaavista 
muutoksista, joihin hän säävaihtelut laski, ykköskategoriaan, 
kuten hän sanoi kaikille niille, joiden kanssa hän puhui ja 
mistä muusta tuntemattomien ihmisten kanssa puhuttiin, 
kuin englantilaistyylisesti potaskaa oman tyhjyyden ja yksi-
näisyyden lievittämiseksi kaikkein triviaalimmista ja neutraa-
limmasta asiasta, säästä. 

Ei hän ihan aina ollut tarkalleen selvillä itsekään mistä 
muusta piti tai oli pitämättä, mutta sään suhteen hän oli täy-
sin varma. Sää oli asia, jonka kanssa hänellä ei ollut varaa olla 
välinpitämätön. 

Asia tuntui vaivaavan häntä ja kuormitti hänen mieltään 
jatkuvasti kesäkuumallakin kun hän katsoi pilvetöntä taivasta 
ja alkoi hermoilla milloin se muuttuisi tummaksi ja uhkaavak-
si. Mutta säät olivat vakava juttu Konstalle nivelrikon vuoksi. 

Paikkoja tuppasi kolottamaan heti kun ilmassa oli mata-
lapainetta myrskyineen tai talvi oli salaa hiipien vailla ennak-
kovaroitusta tulollaan, niin että Konstan oli harmikseen tur-
vauduttava vahvempiin kipulääkkeisiin. Ja se tiesi taas maksan 
ylikuormittumista Konsta tiesi. 

”Se oli kuolemanlaakso pitkän päälle, ei maksa jaksa loput-
tomiin kaikkia myrkkyjä, joita sinne tyrkytettiin lääkkeiden 
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muodossa”, hän puhui kaikille niille tuntemattomille, joiden 
kanssa oli päässyt pitkän harjoittelun jälkeen jo säänjälkei-
seen aikaan, seuraavalle minkään tarkoittamattoman mitättö-
myyden keskustelun asteelle, mikä oli hänen kohdallaan ylen 
harvinaista ja mihin aina keskustelut jäivät etenemättä siihen 
mitä hän tunsi, ajatteli, pelkäsi ja toivoi. 

Joskus sitä vain toivoisi nukkuvansa hiljaa pois ettei tar-
vitsisi kärsiä. Olisi vain hiljaa ja lipuisi johonkin hämärään 
tumman verhon taakse ja saisi olla hiljaa ja rauhassa eikä enää 
särkisi sydäntä ja paikkoja niin että päätä jomottaa ja sisällä 
raastava kipu tekee hulluksi. 

Sää oli siksi myös vakava asia, että siitä Konsta laski jäljellä 
olevat aamut samoin kuin aikoinaan armeija-aikana kamams-
ta. Hän tiesi lääkärin varoituksesta, ettei hänen lääkkeiden 
rasittama kroppansa kestänyt enää pitkään lisää niitä kamalia 
myrkkyjä, joita hän joutui sairauksiensa takia syömään yhä 
enemmän. 

Joskus hän kuvitteli olevansa lääketehtaiden mannekiini 
kun sai jatkuvasti uutta lääkettä vanhoihin vaivoihinsa eikä 
sekään auttanut mitään hänen mielestään. Ei se mitään, Kons-
ta ajatteli. Suomi piti huolta kansalaisistaan kehdosta hautaan 
olematta silti mikään rasittava holhousyhteiskunta Ruotsin 
mallin mukaan, missä muistettiin ohjailla kansalaisia tiukem-
massa liekanarussa kuin Suomessa. 

Hyvänä esimerkkinä tästä Konstan mielestä olivat hänen 
lääkkeensä, mitkä kuuluivat nollakerhoon, kuten hän itse 
niitä kutsui, omavastuuta ei ollut. Valtio maksoi kaiken. 
Ehkä vain lääkefirmat juhlivat hänen sairauksillaan. Konsta 
oli kuullut eräältä serkultaan, joka oli naimisissa farmaseutin 
kanssa, kuukausittaisten lääkkeidensä todelliseksi hinnaksi 
kuukaudessa puolitoista kertaa farmaseutin kuukausipalkka, 
mikä sekään ei ollut palkkahaitarin alimmasta päästä.

Konsta valitti säänäytelmässä olevan väärät vuorosanat, sil-
lä oli kyllä kylmää ja kosteaa, kuten tähän aikaan kuuluikin 
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olla, mutta heti perään oli lämmintä ja leutoa mikä ei kuulu-
nut tavalliseen normaalin loppusyksyyn, jolloin ilma vaihtui 
yleensä kovien syysmyrskyjen myötä talviseksi ja pohjoistuuli 
puhalsi maan routaiseksi kuin valmiiksi jään ja lumen tulla 
yhtenä yönä melkein varkain ja pysyä paikoillaan siihen asti 
helmikuun loppuun kun aurinko vasta seuraavan kerran näyt-
täytyi Pohjolan kylmillä perukoilla. 

Koko luonto odotti vuoroaan pakastua talven varalle, mut-
ta se vain viivästyi ja viivästyi, niin että välillä ilma oli kiusaksi 
asti keväisen lämmin ja sieltä täältä kuului yllättävästi pikku-
lintujen viserrystä - toisinaan taas taivas oli tumma ja sieltä 
satoi niskaan jäätävää tihkua niin, että Konstan piti panna 
paksut villaiset välihousut tavallisten housujen alle etteivät 
munat olisi jäätyneet.

Joskus hän kun paleli horkassa niin ettei eteensä nähnyt; 
luonto oli hurjana kaikesta siitä, mitä sille oli tehty siltä lupaa 
kysymästä ja siksi se temppuili muuttaen ennen niin varman 
talven yhdeksi vuoristomäeksi eri vuodenaikojen välille niin 
ettei enää voinut olla varma mistään muusta kuin ettei mikään 
ollut enää varmaa edes ennen niin jämptillä sääkartalla kuin 
epävarmuus vaihtelevine säineen. 

Konsta tiesi luontokellon menneen pahasti sekaisin eikä 
siksi kukaan enää tiennyt tai voinut olla varma, satoiko seu-
raavaksi lunta, vettä vai paistoiko aurinko tai myllersikö rajut 
tuulet tuhoja koko maassa aiheuttaen kuten viime aikoina 
oli käynyt. Jotain ilmassa oli kyllä ja vielä pahaenteistä, hän 
tunsi sen polvissaan jatkuvana jomotuksena ja koko kroppaa 
kiristävänä ja pahenevana kolotuksena, heikkoudentunteena 
ja ajoittaisina huimauskohtauksina niin, että hänen oli aika 
ajoin vaikea pysyä pystyssä peläten menettävänsä tajunsa. 

Olli muillakin ongelmia näiden säiden takia. Sähkölinjat 
olivat metsän keskellä asustavilla Konstan sukulaisilla jatku-
vasti poikki ja sähkö kallistunut kipurajoille asti. Konstan 
serkku oli soittanut eilen, jolloin oli satanut vettä koko päi-
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vän ja kertonut miten lämpömittari oli noussut ollut viisitois-
ta+ niin, että sateen jälkeen illalla kun aurinko oli paistanut 
ohuina viivoina pilvien välistä taivaalta, maantuoksu oli sama 
kuin toukokuun raikkaiden aamukasteiden, kun sini- ja val-
kovuokot ovat juuri työntäneet päänsä maasta uteliaina ylös 
odottamaan aikaa parempaa, juuri sitä hetkeä kun auringon-
valo paistaa oikeasta suunasta sen nousta ylös aamukasteen 
kastelemana. 

Ilmat olivat mitä olivat, ajatteli Konsta. Mutta mitä asialle 
voisi muka tavallinen ihminen tehdä. Ei yhtään mitään. Ei 
ainakaan Konsta, joka juuri ja juuri oli hengissä ja kykeni 
tuskin vaivoin vaikuttamaan omaan elämäänsä muuta kuin 
mihin kauppaan kantoi vähäiset roponsa. 

Siinä se oli: hänen vapautensa, jos sitä nyt vapaudeksi pys-
tyi kutsumaan, sillä se oli todellisuudessa vankeutta vapauden 
nimissä. Mutta hän ei enää jaksanut välittää, olihan hänellä 
sairautensa ja nollamaksunsa, joista hän eniten välitti, että 
jatkuiko se uuden hallituksen vaihtuessa. 

Muuten hän oli tavallisten ihmisten tavoin riippuvainen 
vain siitä, mitä hänelle totuudeksi sanottiin tai mikä oli paras-
ta hänelle. Esimerkiksi maito, saattoi olla, että hänen tautinsa 
oli saanut alkunsa maidosta ja lehmille syötetyistä antibioo-
teista ja muista hirveistä tappavista myrkyistä. Kukaan ei ollut 
varma. 

Asia oli maataloudesta elävässä Suomessa vieläkin vaiettu 
tabu ja melkein pyhä lehmä, jos ei saanut puhua tai jos pu-
huttiin, siitä ei puhuttu julkisesti. Maidon yhteyttä ja lehmien 
sairauksia ei voinut toimittajien mukaan varmasti yhdistä hä-
nen altistumiselleen myrkkyihin ja sairauksiinsa vähän samal-
la tavalla kun tupakkateollisuuden yhteyttä syöpään ei vielä-
kään lähes sataprosenttisesti voida yhdistää keuhkosyöpään.

Konsta oli saanut nopeasti tarpeekseen saivartelijoista ja 
teeskentelijöistä, joilla oli aina varmat mielipiteet, sillä samal-
la tavalla kuin antiikista oli vaikea löytää edes tusinan ver-
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ran ihmisiä, jotka olisivat vakiinnuttaneet elämänsä lujiin ja 
varmoihin uomiin, mikä oli aidon viisauden tärkein tavoite, 
Konstakin ajelehti ajatuksissaan johtotähtenään oma suojelus-
henki tai varoittava omantunnon ääni, joka oli ollut hänen 
seuranaan lapsuudesta saakka.

Maanantaina Konsta menisi verikokoisiin. Lääkärit olivat 
päättäneet vaihtaa taas kerran lääkitystä. Mitä tuohon nyt 
olisi sanonut. Ei hänellä ollut sanomista omiin asioihinsa sen 
enempää kuin muillakaan. Hän oli saanut tarpeekseen sai-
rauksistaan ja lääkeralleistaan niin että mietti mahdollisuutta 
päättää itse päivänsä helpoimmalla tavalla, jos sellaisen vain 
keksisi. 

Hänen olonsa oli vain pahentunut ja sairaudet syöneet si-
sältä jo melkein kaiken mahdollisen niin, että hänestä tuntui 
ettei siellä ollut sydämen lisäksi muuta syötävää kuin aivot 
ja keuhkot. Viikonlopun hän oli ensimmäistä kertaa vuosiin 
ilman lääkkeitä ikään kuin vapaalla ja tunsi ihmeekseen olonsa 
erilaiseksi, jotenkin mukavan vapaammaksi ja terveemmäksi, 
vaikkei voinut olla ihan varma siitä, oliko se vain blasebo-
vaikutuksen psykologiaa; helpotuksen tunne valkotakkisten 
kontrollin herpaantumisesta, vai halua olla ilman jonkin ul-
kopuolisen käskyn tunkeutua hänen sisälleen. 

Hänessä ei sen jälkeen tuntunut olevan enää mitään hänen 
omaansa, aitoa sisällään, ei ajatusta, ei halua, ei sylkeä ilman 
että ne oli diagnosoitu ja medikalisoitu, muuta kuin halu olla 
ilman ulkopuolisia tungettelijoita omassa yksityisessä minäs-
sään sekä omassa kurjuudessaan.  

Kun Konsta oli vihdoin suurten ponnistelujen jälkeen 
noussut ylös, käynyt suihkussa ja raottanut palvelutalon 
kolmannen kerroksessa sijainneen pienen yksiönsä ikkunaa, 
vastaan oli hönkäissyt Siperian arojen jäätävä tuuli, niin että 
Konsta tiesi talven olevan kolkuttamassa tällä kertaa tosissaan 
ovella ja maan roudassa valmis vastaanottamaan valkoisen lu-
mipeitteen sitten, kun sen aika olisi, jos kaikki menisi niin 
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kuin sen pitäisi mennä tai kuten se joskus oli aiemmin men-
nyt vuosituhansia silloin kun ihminen ei ollut vielä puuttunut 
luonnonkulkuun niin väkevästi kuin viimeisen vuosikymme-
nen aikana. 

Mutta eihän se niin mennyt vaan juuri niin kuin sen ei 
olisi pitänyt mennä, sillä näin etelässä tavallisesti satoi jouluksi 
mutta suli jo viimeisinä joulupäivinä pois. ”Jossain määrin 
tämä kaikki mitä sanoit, pitää paikkansa”, Konsta sanoi Pau-
lille kun he olivat ensimmäisen kerran tavanneet ja keskustel-
leet sen jälkeen kun olivat tutustuneet toisiinsa Kannelmäen 
ostoskeskuksen kahvilassa vahingossa eräänä kiireisenä per-
jantai-iltana ihmisvilinän ja ostosruuhkan keskellä. ”Miten 
niin jossain määrin?”, oli Pauli vastannut. ”Anna kun selitän 
tarkemmin sinulle”, Konsta oli vastannut. 

Vasta myöhemmin Konsta tajusi jotain ihmeellistä elä-
mässään tapahtuneeksi: tällä kertaa mentiin suoraan kuumiin 
asioiden ytimiin ja sivuutettiin säähöpinät tyystin, vaikka 
oli aikaansa nähden tyypillinen kylmä sää samana päivänä 
marraskuun 2018 lopussa kun presidentti Mauno Koiviston 
hautamuistomerkki paljastettiin juhlallisesti ja Helsingin 
nixoninnäköinen ylipormestari sytytti jouluvalot Aleksante-
rinkadulle. 

Mutta millainen sää oli ollut sitä ennen ja oliko sillä mitään 
väliä? Oli Konstalle, joka tarkisti myöhemmin netistä, miten 
ennen normaaliin kylmyyteen palaamista hetken maisteltiin 
talvista säätä, kun etelässä hytistiin kylmässä viimassa ja keski-
sessä Suomessa maisema oli muuttunut astetta talvisemmaksi 
lumisateiden myötä. Luntakin mitattiin monin paikoin yli 
15 senttimetriä. 

Konsta muisti kuulleensa aiemmin radiosta saman päivän 
säätiedotuksesta, että kun kurkotetaan ylöspäin ilmakehässä 
1,5 kilometrin korkeudelle ja tarkastellaan ilmamassan läm-
pötilaa, oli Suomeen tulossa muutamassa päivässä radikaali 
muutos. Viikonvaihteessa ilmamassan lämpötila olisi Suomen 
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yllä noin -10 astetta, kun jo keskiviikon aikana Suomen ylitti 
taas poikkeuksellinen+10 asteen kieleke; näin lämmin ilma-
massa riitti säätiedotuksen mukaan aurinkoisessa kesäsäässä 
nostattamaan lämpötilat hellelukemille. 

Konsta oli kauhuissaan mitä tästä seuraisi. Talvi saattoi olla 
julmempi ja kylmempi kuin konsanaan Stalingradin taiste-
luissa, olihan sentään jo aiemmin luminen ja kylmä marras-
kuu, jopa keskisessä Euroopassakin seuraavasta viikosta oli 
tulossa hyvin lämmin: Saksan ja Puolan suunnalla mitattaisiin 
yleisesti huippulukemina yli 20 asteen lämpötiloja. 

Mutta säästä hän ei puhunut Paulin kanssa ensimmäistä 
kertaa kohdatessaan. Siitä hän oli varma vaikka sääasiat oli-
vatkin muutoin hänen mielessään päällimmäisinä. Pauli oli 
istunut Konstan vakiopöydässä yksin eikä Konsta ollut ensin 
huomannut Paulia, kun hän oli istuutunut pöytään heittäen 
ostoskassinsa melkein Paulin päälle, luullen Paulin paikan 
olevan vapaa. 

”Oho! anteeksi en huomannut sinua”, Konsta oli sanonut 
silloin naama selvästikin hieman häpeästä punoittaen köm-
mähdyksestään vieressään istuneelle Paulille. ”Ei se mitään”, 
Pauli oli vastannut hänelle vieno hymy huulillaan sillä sä-
vyllä, että se vaikutti Konstasta enemmänkin ystävälliseltä ja 
kutsuvalta kuin välinpitämättömältä ja yliolkaiselta. ”sellaista 
sattuu aina välillä”.

Pauli ei selvästikään Konstan mielestä välittänyt. ”Mitä nyt 
moisista”, hän oli sanonut ja näyttänyt käsieleellä huitaisten, 
että siitä vaan anna palaa samaan aikaan kun molempien pääs-
sä oli syttynyt rakkautta ensisilmällä lamppu merkiksi siitä, 
että tässä saattoi olla molemmille yksinäisille sieluille mahdol-
lisuus löytää toinen samanlainen, joka ajatteli ja tunsikin ehkä 
samalla tavalla, tai ainakin kaipasi jotain muuta mitä itse oli. 

Konsta ajatteli hetken jalointa rakkauden epäitsekkyyttä, 
jonka selitykseksi kävi hyvin rakkauden riippumattomuus 
rakastetun teoista. Sellaisesta hän oli lukenut ja sitä hän oli 
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etsinyt ja haaveillut, ei naisen, vaan miehen kanssa, vaikka piti 
sitä epätodennäköisenä omassa elämässään, sillä hän ei ollut 
koskaan miehen kanssa, eikä tiennyt mitä se voisi pahimmil-
laan ja parhaimmillaan olla.

”Ei tässä koskaan istu kukaan muu kuin minä”, Konsta 
yritti hieman puolustella mutta ajatteli, että jos se oli sitä, 
miksi hän sitä luuli, kyseessä oli kohtalon sormet, olihan hän 
ollut yksin jo lähes kymmenen vuotta ilman vakituista seuraa 
tai edes keskustelunyhteyttä toiseen samanlaiseen. ”Aijaa niin-
kö”, Pauli vastasi takasin ajatellen, ettei Konsta hassummalta 
tuntunut, vaikka tuntui alleviivaavan korostuneesti omaa vir-
hettään ehkä siksi, että halusi varmistua halusiko Pauli hänen 
istuvan ihan kiinni itsessään. 

”Yleensä itsekin istun tässä yksin, ehkä tämä on niitä paik-
koja, mitkä jäävät aina tyhjiksi. Eräänlaisia jakojäännöksiä 
kuten urheilutunneilla joukkueisiin valittavat viimeiset epä-
urheilijamaiset rillipäätkin”, Pauli varmisti Konstan tajuavan, 
ettei paikkaa oltu merkitty muuta, kuin ehkä Paulille, sillä 
olihan Pauli omien sanojensa mukaan aina istunut yksin ai-
kaisemmin tällä samalla paikalla, mihin Konstalla oli tapana 
istahtaa ostosten lomassa katselemaan ohikiiruhtavia ihmisiä. 

”Joo”, Konsta sanoi katsoen tarkemmin puhujaa silmiin 
ja jotain hänen sydämessään liikahti. Jotain samaa mitä hän 
oli huomaavinaan Paulin silmissä. ”Kyllä tässä tilaa on kah-
della hyvin”. Pauli oli yhtä hymyä ”kyllä siihen sopi parem-
min kuin seuraksi istumaan”-ilmeellään sen jälkeen kun oli 
ensin hieman varovaisesti tunnustellen avannut hädissään 
smalltalk-osastonsa osin pelastaakseen kasvonsa, osin koska 
oli rohjennut kysyä tavoistaan poiketen hänen mielipidettään 
kaupunginosan kauneudesta, kun ei ollut siihen hätään muu-
ta keksinyt, ja ollut sitten samaa mieltä Paulin kanssa, että 
kysymys oli totta tosiaan kaikessa tässä elämän sattumanva-
raisuuksissa ilman muuta, ennen kaikkea toissijainen.

”Eihän tämä ole kummoinen paikka istua ja viettää ai-
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kaansa, mutta menettelee paremman puutteessa”, Pauli sanoi 
katsoen Konstan silmiin noussutta ilkikurista katsetta. ”Ei 
totisesti, mutta jotain tässä on. Ei me molemmat muuten pi-
dettäisi tätä vakiopaikkanamme. Jokin tässä vetää puoleensa 
kaikesta huolimatta”. Konsta nyökkäsi ja Pauli katsoi tyytyväi-
senä ympärilleen. Tärkeintä ei ollut Paulin mielestä kauneus 
vaan viihtyvyys, rauha ja tutut kuviot, olkoonkin että ne ku-
viot olivat kylmät, ympäristö kolkon kalsea ja viihtyvyys vain 
sitä, että he olivat tottuneet tähän ankeuteen, kun muita, ehkä 
parempia vaihtoehtoja ei ollut näkyvillä. 

Niin se oli käytännössä molemmille mahdollisuuksien 
puutteen takia. He nyökyttivät päitään toisilleen päitään ol-
len samalla kuin yhteisestä sopimuksesta näennäisesti ainakin 
omaa mieltään rauhoittaakseen samaa mieltä siitä, että jossain 
määrin väittämä piti paikkansa heidänkin kohdallaan, vaikka-
kin ei ihan kokonaan. 

Eläköön se pieni ero, Konsta ajatteli, juuri se mikä heidät 
erotti kaikesta siitä tavanomaisuudesta ja mikä teki muista 
niin ennalta arvattavan tylsiä, että jo muutaman repliikin jäl-
keen puhuminen päivän säästä luisui raiteiltaan toistelemaan 
meteorologien ennustuksia ilman säihkettä ja jyrinää. 
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Kirje 
menneisyydestä

”Miä oon pahassa kusessa. Tätä tää on ollu koko ajan siitä asti kun eka kertaa 
monttuni aukasin. Aina sama juttu: miä paljastun heti surkimukseksi ja niit-
ten superinhokiksi. Koulussa annoin jo periksi kiusaajilleni. Vittu siä oot niitä 
vai? – mulle jatkuvasti pihalla huudettiin ja tönittiin jonoissa. Lohdutukseks 
voisin vaan sanoo, että mikäli tutkijoiden visiot toteutuvat, voi piakkoin 
omasta kusesta tehdä myös olutta ja olla kännissä koko ajan välittämättä siitä 
kuinka pahassa kusessa sitä itse kukin onkaan omien sotkujensa keskellä!”

- Harald Olausenin queerromaanista ”My Life As Kylie Minouque” nuo-
rille uskalikoille (Kulttuuriklubi 2016)

Antiikin homoseksuaalisuus oli monitulkintainen asia, jonka 
eräs tärkein avain on yhäkin kiinnostavat ja älyllisesti haas-
tavat Platonin kirjoitukset. Platon jakoi rakkauden ”taivaal-
liseen” ja ”maalliseen”. Aikuisten ja miesten ja nuorukaisten 
välinen rakkaus tuotti tosiystävyyttä ja sielunveljeyttä, ja oli 
hänestä taivaallista, kun taas naisen ja miehen välinen rakkaus 
tuotti luonnollisena hedelmänä lapsia, ja oli maallista rak-
kautta arjen keskellä selviytymiseksi tarkoitettua. Tätä valot-
taa esimerkillisesti Sokrateen vaietun poikaystävän hiljattain 
löydetty kirje.

Kun luette tätä kirjoitusta, jos se nyt ylipäätään on säilynyt 
jälkipolville, eikä joku vihaa täynnä oleva sofisti, kuka nyt 
milloin mitäkin valtaa pitävä perseennuolija, tai Alkibiades, 
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ole päässyt käsiksi tähän kirjoitukseeni, ja hävittänyt sen, olen 
jo aikaa sitten itse muuttunut ensin raihnaiseksi, ja hampaat-
tomaksi ukoksi, joka katselee nyt itse vuorostaan vanhoilla 
silmillä varjosta keskipäivällä, kun kauniit nuorukaiset kisai-
levat kunniasta alastomina oliivipuulehdossa, ja antavat öl-
jyttyjen lihaksiensa kimaltaa keskipäivän auringonpaisteessa, 
niin että se häikäise väsyneet silmäni, mutta saavat sisukseni 
polttamaan yhtä tulisesti, kuin silloin, kun itse joskus vuosi-
kymmeniä sitten olin samanlainen poikanen, ja tällä samalla 
paikalla istui tapittamassa silmät ymmyrkäisenä joukko van-
huksia, jotka kisailivat huomiostani. 

Siitä aion nyt teille kertoa. Siitä miksi Sokrates viehätti mi-
nua tarjoamalla valmiiksi pureksittuun ja määrättyyn, ”mene 
naimisiin, sotaan ja kuole - maailmaan”, oman elämän her-
ruuden oivaltamisen, miesten välisen todellisen ystävyyden, 
ja epätäydellisen hiomattomuuden, ja kaiken katoavaisuuden 
maailman kurkistusikkunan, jota voisi myös hyvällä syyllä 
älylliseksi joukkoitsemurhaksi kutsua. Tarkemmin kerron 
teille siitä, millaista oli olla tämän hurmaavan ja omalaatui-
sen likaisen ukon vaiettu poikaystävä, todellisen rakkauden ja 
kunnioituksen kohde, ja hänen henkinen innoittajansa, josta 
kukaan ei puhu mitään, ja jonka kateellinen ja yläluokkai-
nen Platon tahallaan ” unohti ”, korostaakseen paremmista 
piireistä tulleen Alkibiadeksen roolia Sokrateen elämässä, ja 
erityisesti sitä kautta omiin tarkoituksiinsa paremmin sopivaa 
” platonilaista rakkautta ” (joka on täyttä paskaa ja humpuu-
kia). 

Kun Sokrates sanoi Alkibiadekselle, että hänen rakkauten-
sahan on kuin haikara. Se on ensin hautonut sinussa siivilleen 
nousevan rakkauden, ja nyt se on vuorostaan sinun rakkau-
tesi hoivattavana, Sokrates tarkoitti jotain ihan muuta, kuin 
mitä hänen jälkeenpäin on tulkittu tarkoittavan. Minä tiedän, 
koska olin itse silloin mukana paikalla kuulemassa tämän. 
Eikä tätä sanottu lempeästi, vaan katkeran vihan sokaisema-
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na äkkipäisyyttä kostoksi ja varoituksesi nuorelle kukkopoika 
Alkibiadekselle, joka suunnitteli Sokrateen kavaltamista omia 
myöhempiä vallanhimoisia tarkoitusperiään silmällä pitäen. 
Sokrateen seksuaalisesta ”muka pidättäväisyydestä” on Platon 
keittänyt jälkipolville kokoon sellaisen sopan, johon ei kukaan 
usko. Alkibiades, Platonin oma mies, on tässä kaiken takana 
kertoessaan Platonille, miten Sokrates torjui humaltuneen ja 
kiimaisen Alkibiadeksen niin voimistelusalilla, aterian jälkeen, 
kuin rakastajien maatessa valon jo sammuttua yhteisellä vuo-
teella. 

Sokrates kertoo muka hänelle Platonin mukaan myöhem-
min näin: 

”Taidatpa ihmetellä, Kleiniaan poika, että minä, joka en-
simmäisenä rakastuin sinuun, olen nyt ainoana jäljellä, kun 
muut ovat jo jättäneet sinut, ja että muut ikävystymiseen asti 
vaivasivat sinua keskusteluillaan, mutta minä en ole puhu-
nut sinulle vuosikausiin. Syy siihen ei ole ollut inhimillinen, 
vaan eräänlainen jumalallinen esto, jonka voimasta saat kuulla 
myöhemmin.” 

Platon haluaa osoittaa tällä miten pidättyväisyys on tär-
keää. Maltti on valttia, ja että tuskin mikään muu houkutte-
lee Eroksen paikalle tehokkaammin kuin se, että teeskentelee 
ettei välitä toisesta, jolloin kaipauksen ja himon syvä liekki 
syttyy toisessa ikuisesti, mutta samalla hän unohti kertoa, 
että oikeasti tämä raadollinen spermanhajuinen kreikkalainen 
miestenvälinen ”ystävyys” oli yhtä persettä, kullia ja panemis-
ta aamusta iltaan, eikä mitään kädestä pitämistä, vienojen kat-
seiden luomista rakastettuun, ja ympäripyöreiden latteuksien 
ja rakkausfraasien runollista latelemista oliivipuun varjon alla. 
Siellä kävi kova liikenne. 

Miehiä parveili kauniiden poikien ympärillä heitä vikitte-
lemässä aamusta iltaan kuin kärpäsiä, ja välillä sattui rajujakin 
kahakoitakin heidän välilleen. Ja jos jossa osataan panna nuo-
rukaisia ja miehiä, niin missä sitten, jos ei Kreikassa, koska 
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mieskauneuden ja homouden isänmaana pidetty Kreikka voi 
aina ylpeillä maailman kauneimmilla pojillaan, ja komeim-
milla miehillään. Platon otti nimekseen Platon, joka tarkoitti 
mieskuntoista urosta, ja osallistui itse lukuisiin juhliin, joissa 
miehet panivat nuorukaisia rajusti aamun pikkutunneille asti 
niin härskeissä bileissä, ettei niistä ole juuri kukaan historioit-
sija uskaltanut viralliseen historiankirjoitukseen kommentte-
jaan koston ja rangaistuksen uhalla kirjoittaa. 

Eivätkä nämä nuorukaiset olleet mitään poikatyttöjä tai 
temppelien vierusteoilla viihtyviä, halpoja ja neitimäisiä meik-
kaaja-kampaajaviihdytyspoikia, vaan komeita lihaksikkaita, 
miehennäköisiä, ja ikäryhmiensä kauneimpia nuorukaisia, 
joilla oli patsasmaiset jäntevät lihakset, ja ihan eri tavalla haa-
rojenvälissä jykevästi seisova valtava muna, kuin kuvanveis-
täjät ovat antaneet ymmärtää. Eihän sitä olisi tullut mitään, 
että näistä vapaista miesten keskinäisistä aisti-iloista olisi tul-
lut kulttuurimme perusta, siksi Platon hieman siisti tarinoita, 
otti spermanhajun, kullin mäiskeen,  perseen litinän ja läti-
nän, hurjasti hullaannuttavan himon, ja jatkuvan panemisen, 
ja kullista haaveilemisen siististi pois tarinoistaan. Olihan hän 
perustanut Sokrateen kuoleman jälkeen itselleen oman akate-
miansa, mihin hän halusi oppilaiksi juuri näitä kauniita nuo-
rukaisia, mutta halusi itse välttää Sokrateen kohtalon. 

Platon yläluokkaisena homona vallanpitäjiä miellyttääk-
seen, siis halusi vähän siisti tarinoita, ettei kreikkalaisia fi-
losofeja ammuttaisi heti ensimmäisen vihaisen moraalin 
nostattamiskampanjan aluksi pöyhkeillä siveettömyydellään, 
ja karmaisevana juopporetkueena, joka juoksi päivät pitkät 
tunikoitaan nostellen kauniiden nuorukaisten perässä kiimas-
ta ja viinistä aistit ja päät sekaisin. Niin Platon keksi tähän 
alastomaan himoon vähän lihaa luun ympärille, että kreikka-
laisen perinteen mukaan muka nuorukainen tarvitsi rinnal-
leen vanhemman opettajan (hänet itsensä ensimmäisenä, ettei 
tarvitse selitellä nuorukaisten uteliaille vanhemmille, vähän 
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väliä aamuun saakka kestävistä eroottisista yksityistunneis-
ta), ja ettei suhde ollut muka erityisen fyysinen, vaikka jo 
lapsetkin silloin tiesivät, että filosofia oli silloin lähestulkoon 
synonyymi homoudelle. 

Filosofeja paheksuttiin erityisesti vallanpitäjien, ja per-
heellisten, perinteisiä arvoja, ja täydellisyyttä hipovaa yhteis-
kuntasuorittamista arvostavien piireissä, juuri sen räjähtävän-
pelottavan, ja ennalta arvaamattoman seksuaalisen voiman, 
ja kaikille perinteisille, ja kunnioitettaville arvoille persettä 
näyttävän vallankumouksellisuuden takia. Sokrates oli tämän 
heppulauman ehdoton kingi, joka ei piitannut erityisesti tur-
hista ja älyllisesti laiskoista perusnautinnoista, vaan halveksi 
syvästi näitä. Mutta rakasti sen sijaan kauniita nuorukaisia, ja 
syvällistä joutenoloa yli kaiken omassa elämässään. Sokrates 
kysyikin alin omaan, pitikö filosofin olla kiinnostunut niin 
sanotuista nautinnoista, esimerkiksi syömisestä, juomisesta 
ja naimisesta? Jotkut hänen ystävistään olivat sitä mieltä, että 
oikea filosofi piti näitä asioita varmasti arvottomina. 

Sokrates kuitenkin jatkoi, että tunteeko oikean filosofin 
ennen kaikkea siitä, että hän toisin kuin muut, pitää sielun 
mahdollisimman tarkoin erillään ruumiista? Hän sanoi, että 
useimmat ihmiset ajattelivat, että sen joka pysyy kaikesta täl-
laisesta syrjässä eikä osaa nauttia siitä, ei kannata elääkään, sil-
lä se joka ei välitä ruumiinnautinnoista, voisi ihan yhtä hyvin 
olla kuollut. Sokrates lisää pökköä pesään, ja hiillosti ystäviään 
lisää saadakseen heidän mielipiteensä esille, ja sieltä oman to-
distelu- ja päättelyketjun avulla ongituksi esille jonkinlaisen 
totuuden, joka kumosi nämä älyttömyydet, ja tahallaan har-
haanjohtavat väärinkäsitykset ihmisen elämästä, nautinnosta 
ja kauneudesta maan päällä. 

Sokrates kysyi ystäviltään, onko kauneus esteenä viisauden 
hankkimiselle, ovatko ihmisten näkö ja kuulo luotettavia, vai 
ovatko runoilijat oikeassa toistellessaan, että emme kuule em-
mekä näe mitään tarkasti? He olivat Sokrateen kanssa samaa 
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mieltä, että elleivät nämä ruumiin aistit ole tarkkoja ja luo-
tettavia, vielä vähemmän silloin muut, sillä kaikki toiset ovat 
muita heikompia. Sitten Sokrates pääsi pikkuhiljaa pääasiaan, 
eli siihen, miten sielu voi tavoittaa totuuden. Sokrateen mie-
lestä oli selvää, että jos se yrittää jotain yhdessä ruumiin kans-
sa, ruumis johtaa sen harhaan. 

Minua huvitti, miten hän loukkasi tahallaan ympärillään 
pyöriviä turhantärkeitä tiukkapipoja, niitä joille asema, ar-
vonimi, mahtailu, toisten hyväksikäyttö, julmistelu ja valeh-
telu, olivat totuutta tärkeämpiä, osoittamalla heille jatkuvasti 
omalla nasevalla tyylillään, kuinka vähän he tiesivät oikeasti 
siitä, mitä he ajattelivat. Kuinka kaikki heidän omina pitä-
mänsä ajatukset olivat muualta lainattuja. 

Yleisen hyvän nimissä esitettyjä vallanpitäjien ja totuuden 
tarkoituksenmukaisten ylipappien heihin iskostamia harhaut-
tamismielessä istutettuja valheita, joiden pohja oli mätä, ja 
jota vastaan heidän tulisi kääntyä taistelemaan pelastaakseen 
omat poloiset elämänsä heille itselleen, jotta he voisivat an-
tautua omien halujensa ja himojensa täydelliseen toteutta-
miseen muiden paskapuheista ja sormenheristelyistä välittä-
mättä, unohtamalla samalla kaikki valtaan, seksiin, asemaan 
ja omaisuuteen liittyvät kytkökset, muistamalla seurata omaa 
nokkaansa ja tunikan alla heiluvaa munaansa. 

Sen liikkeistä pystyi paremmin päättelemään, mikä oli 
totta, ja mikä oikein, ja mitä minä, ja millä tavalla oikeasti 
maailmasta ajattelin, kuin näiden älykköjä leikkivien val-
miiksi purtujen ahdasmielisistä latteuksista, perhearvoista, 
kurista, uskonnosta, isänmaasta, ja velvollisuudesta huijata, 
varastaa, valehdella, pettää ja kiusata, jos se oli vain yleisen 
edun nimissä tarpeellista. Sokrates sanoi minulle, että kaiken 
tämän surkean ja tahallisesti ihmismieltä harhaanjohtavan 
hölynpölyn tarkoitus oli eksyttää minun kaltaiseni luonnon-
lapset omilta raiteiltaan palvelemaan hyvän asemesta nöyrästi 
ja kiltisti pahaa, joka oli naamioitunut muka kaikkien etua 
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ajavaksi valtioksi, ja sitä ylläpitivät nämä poliitikoiksi itseään 
kutsuvat häikäilemättömät tunnekylmät ihmishirviöt, joille 
mikään muu ei ollut pyhää, kuin oman perseen lihottaminen 
yhteisistä rahoista, ja naaman säilyttäminen ihailtavana naa-
purustossa. Juuri nämä rakensivat elämästä kilpailun, jossa 
heidän oli pakko voittaa muiden kustannuksella hinnalla mil-
lä hyvänsä, minkä joku muu aina joutui kalliisti maksamaan. 

Sen sijaan Sokrates sanoi, tällaista vastaan ei voi taistella 
muuten kuin olemalla ärhäkkä, ja asettumalla poikkiteloin 
näitä tylsyyksiä vastaan, esittämällä jatkuvasti kysymyksiä, ja 
ivallisia sivuhuomautuksia heidän typeryydestään. Tietämi-
nen oli sen oivaltamista Sokrateen mukaan, ettei tiedä sitä, 
mitä luulee tietävänsä, ja että viisauteen pyrkiminen pitäisi 
olla koko elämän tärkein päämäärä, ja viisauden rakastami-
nen hyvään pyrkimistä. Siksi oli luonnollista, ettei tätä tarinaa 
voinut kertoa iso lihava kauppias, kiero lakimies, vallanahne 
poliitikko, kiltti perheenisä, taikauskojaan levitelevä pappi, 
tai muuten vain höynähtänyt typerys, vaan kaikesta erillään 
ja kaikkea vastaan oleva vapaa, riippumaton, rohkea ja oma-
laatuinen vanha ruma ukko, joka rakasti kauniita nuorukaisia, 
ja vietti aikansa mieluummin ystäviensä kanssa viinikupposia 
kumoten, ja kauniita nuorukaisia jallittaen, kuin leikkimällä 
viisasta toisten samanlaisten kanssa, tai istumalla kaupungin 
mahtimiesten pidoissa huvittamalla heitä jutuillaan, ja mie-
listelemällä heidän typeryyttään ja rumuuttaan. 

Ja juuri tämän takia hänet tuomittiin kuolemaan. Meidän 
nuorukaisten turmelemisesta näiden häneen suuttuneiden 
paukapäiden toimesta kostoksi siitä, että hän oli saanut ju-
tuillaan, ja niiden sisältämällä ironialla heidät naurunalaiseksi 
omassa ympäristössään, mikä oli juuri se, mitä he kaikkein 
eniten pelkäsivät. Sokrates opetti omalla olemuksellaan, että 
meidän tulee aina varoa viisaasti niitä ihmisiä, jotka puhuvat 
rakkaudesta hampaat irvessä, ilman hymyn häivääkään naa-
mallaan. Latelevat liudan sääntöjä, ja vannovat jonkun ylim-
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män nimeen, ja väittävät, että asiat pitää tehdä juuri niin kuin 
he sanovat, ja jonka heitä ylempänä on määrännyt vain siksi, 
että niin on tehty aina. Hänen veitikkamainen viisautensa oli 
ominaista vain suurisieluiselle, vapaalle ja älykkäälle ihmisille, 
jollaisena hän piti luonnostaan kaikkea ihmisiä syntymästään, 
mutta joiden sielut eksytettiin ja harhautettiin ympäristössä 
piilevien valheiden avulla niin, että ihminen menetti otteensa 
ensin omaan minäänsä, ja siten omaan elämäänsä, ja lopuksi 
kaiken mielekkyyteen, hukkuen itsestään muiden syliin tah-
dottomaksi ja koneelliseksi suorittajaksi. Ja tässä kamppailussa 
oman itsensä puolesta hän näki avaimena totuuteen oman 
itsensä ymmärtämisen eroottisena olentona, joka toteutti it-
seään estoitta seksuaalisesti, kuten hän itsekin teki. 

Tämä on toisenlainen tarina Sokrateesta ja minusta, hänen 
vaietusta poikaystävästään. Täysin erilainen kuin Platonin ja 
Alkibiadeksen sepittämä sankaritarina siitä erityisen rumasta 
ja nukkavierusta vanhasta höppänästä, Sokrateesta, joka istui 
aina eturivissä lämpimiä kannustushuutoja huudellen, ja len-
tosuukkoja kauniille nuorukaisille silmäniskujen kera lähetel-
len. Ja siitä miten hän itsepintaisesti aina liimautui harjoitus-
ten jälkeen seuraamme perskärpäsinään nämä kaikkitietävät 
ja nokkavat selittelijät, toinen toistaan hassumman näköistä 
ja omituisenoloista porukkaa, jolla suu kävi koko ajan kuin 
papupata, ja jotka jaksoivat väitellä aamuyöhön pikkumaisista 
asioista keskenään nolaten jatkuvasti kerta toisensa jälkeen 
kaikki muut mukanaolijat. 

Mutta nukuttuaan kohmelonsa ja väsymyksensä pois, he 
kömpivät puolen päivän aikaan, kuka mistäkin kolostaan taas 
varjon suojaan tänne oliivipuulehtoon seuraamaan meidän 
nuorukaisten päivittäisiä lihasharjoituksiamme. Sokrates oli 
aikamoinen veijari ja epeli, joka puhui pyörryksiin kauniit 
nuorukaiset rakkaushöpötyksillään, niin ettei kukaan voinut 
vastustaa hänen kummallista vetovoimaansa. Siihen aikaan me 
kuvittelimme henkiolentojen määräävän olemisemme maan 



271

päällä, ja taitavasti sepitetyt sadut tarunhohtoisesta elämästä 
kiehtoivat meitä luettuamme liian paljon Homerosta ja Sof-
ronia, mutta vasta Sokrates sai meidät puhkeamaan kukkaan, 
ja vapautti meidät sadun lumouksesta rupisammakon suudel-
mallaan, ja meissä piilevät voimamme, sillä hän jaksoi aina 
udella meiltä kaikkea sellaista, jota emme tienneet itsessäm-
me olevankaan. Hän sai meidät punastumaan ja kaipaamaan. 
Rakastamaan ja unelmoimaan. Näyttämään tunteemme, ja 
etsimään rakkauden lisäksi totuutta, joka tuntui olevan pii-
lossa kaikkialla ja kaikilta. Ja hän sanoi, että totuus oli meissä 
itsessämme, hän vain opettajana auttaisi sen meistä ulos. Ja 
tämän alati hänen kannoillaan kulkenut Alkibiades painoi vi-
susti muistiinsa, ja kertoi ne sitten totuutta aina omien tarkoi-
tusperiensä mukaan väännelleelle Platonille, vaikka eiväthän 
asiat ihan niin menneet, kuin hän sitten kirjoitti. 

Kyllä Sokrates kuuli parhaimmat juttunsa meiltä, ja sa-
noi, että parhaimmat oppilaat opettivat opettajaa itseään. Ja 
kyllä hän opetusta saikin. Me palkitsimme hänet ilkikurisilla 
jutuillamme, ja jaksoimme kinata hänen kanssaan kaikesta 
mahdollisesta, etupäästä poikien välisestä keskinäisestä kun-
nioituksesta, kiintymyksestä ja rakkaudesta, ja niistä vaarois-
ta mitä sen julkinen osoittaminen toi väistämättä mukanaan 
perheidemme ja valtion toimesta. Peli oli heti alusta selvä. Me 
annoimme hänelle fyysistä rakkautta mielenmäärin, ja hän 
antoi sen meille takaisin henkisenä rakkautena. Ja kohta olim-
me alueen etevimmät väittelijät. Me olimme oikea kuriton 
poikalauma, jotka rienasimme ja rakastimme, mitä itse ha-
lusimme perheistämme tai muista mitään sen kummemmin 
hätkähtämättä. Ja niin me aloimme luottaa pikkuhiljaa omiin 
ajatuksiimme, jotka olivat aiemmin olleet epämääräisesti vain 
hiljaisina sivujuonteina epäilevissä ajatuksissamme, ja huoma-
simme, että ympäristömme oli täynnä valheellisia typeryksiä, 
jotka yrittävät saada meidät uskomaan, että ajatuksemme ovat 
ulkosyntyisiä tai muualta ohjautuvia totuuksia. 
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Ja vaikka me emme aina erottaneetkaan ajatuksiamme sii-
tä turhanpäiväisestä hälystä, joka niitä alituisesti ympäröi, ja 
pidimme ympäriltä tempaamiamme käsittämättömiä usko-
muksia oikeina, ja täydellisinä ajatuksina, lankeamalla liian 
helposti niiden suloisiin ansoihin, herätti Sokrates meidät 
tästä unitilasta tajumaan, että jos elämme näin pinnallisesti 
lopun elämämme orjina ympäristömme käsityksille, mene-
tämme yhteyden omaan sisimpämme, ja siihen elämäksi ja 
oivallukseksi kutsuttuun toimintaan, joka on meille jo synty-
mästä ominaista, ja jotka seuraavat todellisista haluistamme 
ja minästämme. 

Sokrates sanoi, että kaikissa meissä oli tämä sisin, joka 
odotti herättäjäänsä. Juuri siihen me heräsimme, että elämä 
oli meidän itsemme käsissä, ja koska elämässä oli tärkeintä 
rakkaus totuuteen, viisauteen ja kauneuteen, löysimme sen 
vain itsestämme, ja toisistamme Sokrateen innostaessa meitä 
jatkuvasti siihen. 

Minä olin vain tavallinen itseäni myyvä rattopoika (por-
noi), mutta koska isäni oli nokkela ja orjista voimakkain, oli 
hän saavuttanut seudun ylhäisöpoikia kasvattavien keskuu-
dessa poikkeuksellisen aseman, vastaten heidän fyysisestä val-
mennuksestaan. Kreikkalaiset vapaat miehet olivat jo tuolloin 
alituinen uhka kauniille nuorukaisille, jotka aamuisin kiirehti-
vät kohti koulujaan (gymnasioita). Tunikan alla puolijäykkä-
nä edellisen illan viinin hurmaavan mielen vapauttama kalu 
oli aamuisin valmiina uusiin seikkailuihin kiihtyneessä, ja kii-
man sekaisessa mielentilassa, jota ruokkivat iltaisin kerrotut 
tarinat kauniiden pokien sankariteoista, ja pidoissa alastomi-
na tarjoilleet toinen toistaan komeammat, ja isokaluisimmat 
ulkomaalaiset orjapojat. Aamuisin kauniit nuorukaiset olivat 
erityisessä vaarassa tulla raiskatuksi koulumatkoillaan. 

Siksi nuorukaisia saattoi tuvallisesti aina kouluun perheen 
väkevimmät ja lihaksikkaimmat miesorjat (paidagogoiset), 
joilla oli vielä suurempia haluja, ja jotka unelmoivat saatetta-
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viensa karvattomasta vartalosta niin, että vähän väliä jossain 
päin Kreikkaa orja tuomittiin kuolemaan tällaisella koulu-
matkalla tapahtuneen raiskauksen takia. Ja koska minä olin 
samanikäinen kuin nuo ylhäiset nuorukaiset, ja vedin sekä 
komeudessa, että älykkyydessä heille vertoja, sain olla heidän 
mukaan joka päivä harjoittamassa lihaksiani oliivipuulehdossa 
isäni suojeluksessa, ennen kuin aloitin valmistautumisen iltaa 
varten, jolloin meikkasin huolella kauniit kasvoni, ja laitoin 
päälleni vain juuri, ja juuri elimeni, ja näyttävät lihakseni 
verhoilevan koreat vaatteet, ja lähdin kaupunginpuistoon 
iskemään itselleni töistä kotiin kiiruhtavia kunnollisia per-
heenisiä, kauppiaita, sotilaita, poliitikkoja, ja ulkomaalaisia 
turisteja asiakkaikseni. 

Mutta filosofeihin en koskenut suin surminkaan. He olivat 
kännissä remuava likainen nälkäkurkilauma, jolla ei ollut latin 
latiakaan, ja jotka aina pistivät pienen pääni pyörälle omitui-
silla höpötyksillään, ennen kuin kohtasin Sokrateen yhtenä 
yönä, kun jo olin menossa kotiin raskaan työpäivän jälkeen 
spermaa joka reiästä valuvana, ja hän pysäytti minut ja kysyi 
viekkaasti haluaisinko rakastaa häntä? Minä vastasin ovelasti 
että millä summalla, johon hän sanoi, ettei niin kauniiseen 
kahdenkeskiseen asiaan tarvita rahaa, kuin rakkauteen, koska 
siihen ei liity omistaminen lainkaan. Minä sanoin kuitenkin 
hänelle, että rakkaus on epäsuhtainen pari, jos minä olen kau-
nis ja nuori, ja hän vanha ja ruma. Siihen tarvitaan silloin 
jotain väliin, etteivät jumalat suutu, johon hän vastasi, että 
saisiko koettaa elintäni ilmaiseksi, jos saa vastauksen minulta 
kysymykseen onko rakkaus kaunista ja sulokasta? Nyökkäsin 
hieman hämilläni, mutta olin tullut uteliaaksi tuota poik-
keuksellisen ovelaa ja härskiä ukkoa kohtaan, joten tapojani 
vastaisesti suostuin empimättä hänen viattomalta tuntuvaan 
ehdotukseensa. Sokrates kysyi sitten minulta ovelasti, oliko 
rakkaus halua siihen, minkä omistaa, vai siihen mitä ei omista: 

”Jos on myönnettävä, että rakkaus oli halua siihen, mitä 
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ei omista, ja jos rakkaus on halua kauneuteen, eikä pitäisi 
päätellä, ettei rakkaus itsessään voi olla kaunista, koska se ei 
omista kauneutta?” 

Sitten Sokrates sanoi, ettei jumalilla ole tähän mitään eri-
tyistä sanottavaa tai lisättävää, ja etteivät he suutu siitä, että 
hän saa koettaa hieman isoa kaluani tunikani alta, sillä rak-
kaus liittyy johonkin sellaiseen, mitä sillä itsellään ei ole, eikä 
se ei voi olla jumala, kuten sinä nuoruutesi typeryydessä luu-
let, hän sanoi, ja työnsi ryppyisen kätensä tunikan alle, ja alkoi 
runkata munaani ensin hiljaa, ja sitten koko ajan kovemmin 
tahtia kiihdyttäen, samalla jylisten sanoillaan ympäristönsä 
hiljaiseksi kunnioituksesta kuin ukkonen:

”Eros on se joka tätä maailmaa pyörittää. Se on jumalten ja 
kuolevaisten välinen näkymätön energiapiikki. Kissaa puuhun 
ajava voima. Daimoni, joka syntyi jumalten Afroditen järjes-
tämissä pidoissa. Aterian lopuksi köyhyys, Penia, eli puute 
saapui kerjäämään. Silloin Poros, eli ratkaisu oli nukkumassa 
Zeuksen puutarhasta liian monesta nektarista juopuneena. 
Penia kävi pitkäkseen hänen viereensä, sillä hän halusi päästä 
eroon köyhyydestään hankkimalla Poroksen avulla lapsen. 
Näin syntyi rakkaus. Sen alkuperä selittää rakkauden luonteen 
ja piirteet. Penin poikana se on yhtä köyhä, puutteenalainen 
ja kerjääväinen. Afroditen synnynpäivänä syntynyt rakkaus 
on rakastunut kauneuteen. Poroksen poikana se on kekseliäs 
ja ovela.” 

Tuosta yöstä lähtien minusta tuli Sokrateen vaiettu poi-
kaystävä, ja annoin hänen siitä lähtien joka yö ilmaiseksi 
koettaa tunikani alla piilossa olevaa elintäni, koska hän oli 
oikea mies. Vähään tyytyväinen ja nöyrä. Hän ei asunut eikä 
viihtynyt oikein missään, vaikka hänellä oli oma koti ja ys-
täviä. Vain seurassani hän oli vapautunut, ja koska hän sanoi 
olevansa rakastunut minuun. Ja kuten Eros oli Poroksen ar-
voinen poika, oli hän omien sanojensa mukaan rakastuneena 
Eroksena myös taitava metsästäjä, joka askarteli aina kauniin 
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ja hyvän parissa, ollen samalla sekä rohkea, että julkeudessaan 
raju, joka osasi metsästää taitavasti, ja virittää väsymättä anso-
ja, jopa niin, että tätä vanhaa ja rumaa resupekkaa kehuttiin 
kilvan kirjoituksissa, ja jopa Aristofanes nosti hänet jalustalle 
näytelmässään Pilvet, kuvatessaan hänet poikkeusihmiseksi, 
suurisuiseksi, hävyttömäksi, röyhkeäksi, lakikirjan taitavaksi 
väärentäjäksi, ja riitaisaksi tekohurskaaksi ketuksi, jolle filoso-
fia oli ystävyyttä, ja elämisen taitoa, eikä perseennuolemista, ja 
täydellisyyden tavoittelua muiden kustannuksella. 

Sokrateella ei ollut omien sanojensa mukaan viisautta, 
kauneutta ja hyvää, mutta hän rakasti näitä asioita yli kaiken. 
Hän oli Eros. Täynnä halua. Hänen halunsa ei ollut hiljaista 
ja ujoa, piilottelevaa, verhoiltua, kärsivää tai muistelevaa. Se 
oli räjähtävää tätä päivää nuolevaa kiimaista halua. Tässä ja 
nyt panemista, ja nauttimista, eikä turhia selittelyjä tai hä-
peäntunnetta jälkikäteen. Siksi Sokrates oli suosittu meidän 
pornoiden keskuudessa, ja hänestä kiersi juttuja vielä kauan 
hänen mestauksensa jälkeen, ja sepitimme hänelle omat kau-
niit muistosäkeemme, jotka tuuli on jo aikaa siten vienyt mu-
kanaan. Ja minä olin seuraamassa, kun Sokrates joutui juo-
maan enemmistön diktatuurin pakottaman myrkkymaljan. 

Hän hymyili minulle, ja sanoi, että rakastaa ja kaipaa mi-
nua vielä kuolemansakin jälkeen. Sitten hän otti myrkkymal-
jan. Nosti sen huulilleen, ja joi sen ihan kuin hyvää viiniä 
juodaan nautinnollisesti loppuun asti, tippa tipalta, kaiken 
sisäänsä ahnaan nautinnollisesti imien. Laittoi sitten rauhal-
lisesti ja keskittyneesti maljan oikealle paikalleen pöydälle. 
Hymyili valoisasti. Vinkkasi silmää päätään kääntäessään, 
hätäisellä katsellaan minua joukosta etsien, ja kaatui minut 
huojentuneena nähdessään kurkkimassa kauempana, onnel-
linen hymy huulillaan, kuolleena maahan. 

Minä itkin kuin ylitse vuotava joki kevättulvien aikaan 
vuoristoseudulla, mutta turhaan. Sokrates kuoli kuten oli 
elänytkin. Ylväänä. Pelottomana. Onnellisena. Ylpeänä. 
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Ystäviensä, ja rakkaittensa ympäröimänä (Platon oli muka 
äkillisesti sairastunut eikä päässyt tilaisuuteen, miten raukka-
maista!), niin hän sanoi minulle viimeisenä iltanaan, jolloin 
vietimme kahdestaan aikaa yhdessä kukonlauluun saakka, jol-
loin hänen viralliset ystävänsä saapuivat paikalle todistamaan 
tätä maailmankuuluisinta historiallista surunäytelmää, juuri 
niin kuin sitten Platon toisen käden tietona kirjoitti muiden 
suilla tapahtuneeksi. 

Yöllä kesken viimeisten lemmenleikkiemme Sokrates alkoi 
yhtäkkiä puhua minulle siitä, miten lähellä nautinto oli tus-
kaa. Hänen mukaansa ne eivät suostu esiintymään ihmisessä 
yhtä aikaa, mutta jos ihminen tavoittelee toista ja saavuttaa 
sen, hänen oli yleensä pakko ottaa myöhemmin vastaan se 
toinenkin, vaikkei sitä itse haluaisi millään. En oikein ymmär-
tänyt mitä hän minulle halusi sanoa, joten kysyin häneltä suo-
raan, oliko kärsimys siten aina seuraava nautintoa ja jalostiko 
se, kuten tarinoissa kuuli usein kerrottavan? Sokrates mietti 
hetken ja sanoi sitten, että näissä tarinoissahan sanotaan myös, 
että me ihmiset olemme eräänlaisessa vankilassa, josta emme 
saa vapauttaa itseämme, emmekä karata pois, eikö niin, hän 
kysyi? Nyökkäsin, ja sanoin heti perään, etten uskonut itse 
asioiden olevan niin, mutta että niin meille opetettiin torilla, 
ja näitä opetuksia kaikki toistivat omissa puheissaan ikään 
kuin vakuutellakseen itsensä ja muut siitä, ettei mikään kos-
kaan muutu, että kaikki on ennalta määrättyä, jumallista, ja 
kohtalonomaista alusta loppuun saakka. 

Sokrates oli tyytyväisen näköinen ja nyökkäili minulle. 
Hän piti minussa erityisesti siitä, että koska en ollut mis-
sään tekemisissä virallisten valheiden ja niiden toitottajien, 
vallanpitäjien, ja heidän perseennuolijoittensa laajan ja tur-
meltuneen vehkeilyporukan kanssa, uskalsin nähdä asiat juu-
ri sellaisina kuin ne riisuttuna kaikesta vääristelystä alasto-
mimmillaan näyttivät olevan. Sokrateen suureksi iloksi tällä 
jatkuvalla poikkiteloin -asenteella, epäilemällä, ja kyselemällä 
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hänen tapansa mukaan löysin riittäviä todisteita valheita suol-
tavia yksinkertaisia typeryksiä vastan, enkä uskonut helpolla 
mitä he suulla suuremmalla väittivät, ja puhuivat minulle 
muka totuuksina. 

Kun kuolema alkoi kolkuttaa hänen ovellaan, hän oli val-
mis siihen, ja hän avasi sen tyynesti astuen sen sisään, ihan 
kuin se olisi ollut maailman luonnollisin asia hänelle. Platon 
kertoo, että koska Sokrates oli kova puhumaan, se mies, jonka 
tehtävänä oli antaa myrkkymalja hänelle, pyysi tätä puhumaan 
ennen sitä mahdollisimman vähän, jos mahdollista, koska pu-
huessa tulisi kuuma, ja se haittaisi myrkyn vaikutusta, niin 
että jos Sokrates puhuu paljon, on kumottava kurkkuun ehkä 
toinen ja vielä kolmaskin myrkkymalja, ennen kuin se toimii 
toivotulla tavalla tappavasti. 

Platon tekee kirjoituksissaan ajan tavan mukaan ihaile-
mastaan Sokrateesta tunteettoman yli-ihmisen, jota seuraajat 
kumartavat myöhemmin Platonin kirjoituksia kunnioittaen 
harvinaisen rohkeana ja päättäväisenä miehenä, mutta ei 
ketään ihmistä ole kivestä tehty. Vaikka Sokrates ei puhua 
pukahtanut näistä kamalista asioista, näin hänen silmissään 
epätoivoa, lohduttomuutta, surua, ja sellaista elämäniloa, et-
tei hän olisi syvällä sisimmissään halunnut luopua mukavasta 
ja nautinnollisesta elämästään näin karmean väkivaltaisella 
tavalla. 

Viimeisinä iltoina hän vain makasi ihan kiinni minussa, 
silitellen hiuksiani hiljaa huokailen. Hän sanoi silloin rakasta-
vansa vain minua, sillä olin ihan kuin hän nuorena. Hurjapää. 
Toisten typeryyksistä piittaamaton oman tien kulkija, ja ainoa 
niistä lukuisista pojista, joita hän oli rakastanut, jota kohtaan 
hän tunsi syvää ystävyyttä, ja jonka luokse hän kaipasi. Minä 
kysyin, että miten tämä jatkuvasti kannoillasi roikkuva, ja 
joka paikkaan ehtivä toinen kaunis nuorukainen Alkibiades? 

Hän kääntyi minuun päin ja sanoi, että se oli maksettu 
juttu. Silkkaa rehentelyä. Itsekorostusta. Mainosta Platonil-
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le. Ettei siinä ollut sen kummempaa. Hyvin platonmainen 
rakkaustarina: 

”Emme olleet edes koskaan maanneet keskenämme ”, 
Sokrates väitti. Minua ärsytti hänen keimailunsa ja itserak-
kautensa. Hän halusi olla kaikkien ystävä, ja tulla kaikkien 
kanssa toimeen saadakseen heiltä myöhemmin arvostusta ja 
kunnioitusta. Alkibiadeksesta oli tulossa yksi mahtimiehistä. 
Häneltä odotettiin suuria. Ja juuri ihan kuten Platon itse teki 
aikoinaan minut kohdatessaan elämässään täyskäännöksen, 
juuri niin tekee myöhemmin myös Alkibiadeskin. Toiseen 
suuntaan itsensä ympäri, mutta kuitenkin. Juuri tällaisia 
sankaritarinoita hengetön heterohistoria tarvitsee elääkseen, 
polkien samalla meidät homot nimettömiksi, ja hyljätyiksi 
pahnanpohjimmaisiksi yhteisiin tarinoihin, jotta he voisivat 
elää meidän kauttamme ja kustannuksellamme, vielä kauan 
sen jälkeen, kun me kaiken kyseenalaistavat epäilijät olemme 
saaneet juoda kuka missäkin omat myrkkymaljamme, hän 
sanoi, ja kertoi sitten minulle, ettei ole suuri salaisuus, että 
Platon himoitsi itse Alkibiadesta, ja siksi nosti hänet kirjoituk-
sissaan sellaiseksi jumalaiseksi sankariksi kuin teki. Sokrates 
puhui unissaan levottomia kuolemasta. 

Hän sanoi, että kuolema oli sielun erkanemista ruumiista, 
niin että ruumis on yksinään, erillään sielusta. Ja ettei hän 
kuole koskaan, mutta että häntä pelotti kovasti se, miten 
sattuu, kun myrkky alkaa vaikuttaa hänen sisällän. Minä 
tunsin myrkyttäjän, koska hän oli vakioasiakkaitani, ja sain 
hänet ylipuhuttua seuraavana aamuna siihen, että antaisimme 
Sokrateelle jo aamuviinin aikaan sellaisen määrän rauhoittavia 
yrttejä hänen juomansa seassa, ettei hän tuntisi myöhemmin 
mitään kipuja, eikä muitakaan inhimillisiä tuntemuksia, vaan 
pystyisi mieli tyynenä astumaan edessä olevaan kohtaloonsa 
muiden suuresti kunnioittamana totuuden esitaistelijana, jäl-
kipolvien vastarintamiesten toivonkipinänä maailmanhisto-
riaan. Ja mikä hänestä jäi jälkeen? Ainakin ne lukuisat pidot, 
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joiden aikana juotiin ylettömästi ja keskusteltiin rakkaudesta, 
ja sitten pantiin, minkä jaksettiin. 

Me orjapojat ja pornoit odottelimme aina ulkona isäntiem-
me ja asiakkaiden saapumista, ja suoritimme temput pikaisesti 
juuri ennen kukonlaulua milloin missäkin pimeyden turvin, 
kuten silloin oli tapana. Sokrates viipyi pitkään pihalla kans-
samme huvittamassa meitä, kertomalla mitä sisällä olevat uk-
kelit viinipäissään milloin mistäkin innostuivat höpöttömään 
itsensäkin yllättäen puheidensa juhlallisesta ja moraalisesta 
puhtaudesta, vaikka teot sitten pihamaalla kaiken ylvästelyn 
jälkeen olivat korottomasti vain pikaista kännipanemista, 
kourimista, suutelemista, ja runkkaamista, ei sen kummem-
paa, ja sitten kotiin hoippumista känniään nukkumaan pois 
perheidensä pariin, ja valmistautumista seuraavan illan juo-
minkeihin taas jostain ystävysten taloissa samanlaisen seuran 
läsnä ollessa, ja meidän odotellessa isäntiämme ja asiakkaitam-
me kylmässä yötuulessa vain muutama tuikku valonamme. 

Muistan miten Sokrates tuli kerran eräissä näistä pidoista 
taas kesken kaiken kyllästyneenä humalaisten ukkojen höpö-
tyksiin, ja tekopyhyyteen ivailemaan suurena pukkina ja irs-
tailijana pidetyn Faidroksen hurskastelua rakkaudesta. Faidros 
puhui silti järkeä siitä, miten rumaa piti välttää rakkaudessa, 
ja pyrkiä kohti kauneutta. 

Hänen mukaansa ilman sitä ei valtio enempää kuin yksi-
tyinenkään ihminen kykene suorittamaan mitään suurta eikä 
hyvää. Hän sanoi Jumalan puhaltavan rohkeutta tiettyihin 
sankareihin, ihan samalla tavalla kuin Eros tekee niille, jotka 
osaavat rakastaa. Sitten hän puhui kauniisti ja vuolaasti Ak-
hilleuksesta, joka kuoli rakastettunsa puolesta, ja väitti että 
Aiskhylos puhui pötyä väittäessään Akhilleusta Patrokloon 
rakastajaksi. Faidronin mielestä Akhilleus oli kauniimpi kuin 
Patroklos, ja kauniimpi kuin kukaan muista sankareista. 

Sitten Sokrates teki pilaa myös vahvasti humaltuneen 
Pausaniaan puheesta, jossa hän väitti, ettei Eros ole aina 
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kaunis, eikä ylistämisen arvoinen, vaan ainoastaan siinä ta-
pauksessa, että se saa ihmisen rakastamaan kauniisti. Pausa-
nias väitti, että tavallisen Afroditen seurassa liikkuva Eros oli 
todellinen jokapaikankulkija, ja sen toiminta on täysin sattu-
manvaraista. Hänen tavallaan rakastavat Pausaniaan mukaan 
huonot ja ymmärtämättömät ihmiset. Ja hän jatkoi, että sel-
laisten rakkaus kohdistuu ensinnäkin yhtä paljon naisiin kuin 
poikiin, toiseksi enemmän näiden ruumiiseen kuin sieluun, ja 
lisäksi he valitsivat rakastaakseen mahdollisimman ymmärtä-
mättömiä ihmisiä. Näin he tekivät Pausaniaan mukaan, koska 
he pyrkivät vain tyydyttämään halunsa välittämättä olenkaan 
siitä, tapahtuiko se kauniisti vai ei. Sillä tavoin Pausaniaan 
mielestä heidänkin toiminnastaan tuli sattumanvaraista: 

”He saattavat tehdä yhtä hyvin pahaa kuin hyvää ”. Pausa-
nias väitti, että tämä kaikki johtuu siitä, että ” tavallinen ”Eros 
kuului Afroditelle, joka on paljon nuorempi kuin se toinen. 
Sitä paitsi miehestä ja naisesta siinnyt ”Taivaallinen” Eros 
kuului Pausaniaan mielestä taas Afroditelle, jonka sikiämiseen 
naisella ei ole olenkaan osuutta, vaan pelkästään miehellä, ja 
joka vanhempana on vailla nuoruuden ylimielisyyttä. Siksi 
Pausanias väitti, että tämän Eroksen haltioittamat rakastavat 
miespuolisia yksilöitä, ja kohistavat kiintymyksensä siihen su-
kupuoleen, joka luonnostaan oli voimakkaampi ja järkeväm-
pi. Poikien rakastajista voi Pausaniaan mielestä jopa nähdä, 
ketkä olivat puhtaasti tämän Eroksen vallassa. Sellaiset eivät 
rakasta pikkupoikia, vaan jo järkevään ikään tulleita nuoru-
kaisia. 

Pausanias sanoi puheensa lopuksi uskovansa, että ne joiden 
rakkaus syttyy siinä vaiheessa, olivat valmiit elämään lopun 
elämäänsä yhdessä rakkautensa kohteen kanssa. He eivät kuu-
lemma tekisi niin kuin sellainen, joka valloitti ymmärtämät-
tömän lapsen, ja sitten petti hänet, ja lähti pilkaten hänen 
luotaan. Meitä huvitti suuresti tämä tarina, ja varsinkin miten 
hauskasti ilveilyllään ja käsimerkeillään Sokrates sen meille 
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höysti. 
Sokrates sanoi ilkikurisesti, ettei ole koskaan nähnyt Pausa-

niaksen istuvan muuta kuin kauniiden nuorukaisten seurassa 
mielistelemässä heitä urheilusuoritusten jälkeen, ja ruinaa-
massa heiltä armollisia rakkauden- ja hellyydenosoituksia, ja 
ettei ole vielä koskaan nähnyt kahden vanhan ukon oliivipuu-
lehdossa kisailevan ja kirmailevan keskenään toisistaan kiihot-
tuneina lemmenleikkejä leikkien yhtä villisti kuin nuoret ja 
sorjat villihevosen varsat, ja jos sellaisen joskus näkisi, lopet-
taisi hän siihen paikkaan juomisen, sillä tuollaiset luonnotto-
muudet voivat olla vain pahoja kännisen unia, mielenrauhaa 
ja luonnonlista elämän järjestystä häiritseviä kangastuksia, tai 
selvä merkki pitkälle edenneestä, ja vaaralliseksi kehittyneestä 
juoppohulluudesta. 

Ja me nauroimme, ja Sokrates sai taas hipelöidä palkinnok-
si hyvää mieltä tuoneista jutuistaan meidän kalujamme tuni-
kan alta, ennen kuin jatkoi matkaansa pitoihin, kuulemaan 
lisää suursuisten ukkojen höpinöitä rakkaudesta, mutta ennen 
kuin hän suuteli minua suulle hyvästiksi, hän muisti vielä 
yhden tarinan, joka hänen oli pakko kertoa, ettei hän juovus-
päissään sitä myöhemmin olisi unohtanut. Se oli kertomus, 
mutta sillä samalla hetkellä me huomasimme Pausaniaksen 
tulleen ulos, ja katselevan meitä loukkaantuneen näköisenä. 
Sitten hän sanoi naama vakavana, että barbaarit ja yksinvalta 
eivät ymmärrä tällaista rakkautta, koska eivät osaa puhua ja 
selittää sitä. Pausaniaksen mukaan he pitävät sitä siksi yhtä 
rumana kuin halveksimaansa filosofiaa ja ruumiinkulttuuria, 
koska vallanpitäjille tuskin oli hyötyä siitä, että alamaisten 
parissa syntyy suuria ajatuksia, ja lujia liittoja tai ystävyyssuh-
teita. Ja sitä kaikkea juuri rakkaus ennen muuta saa aikaan.

Sen olivat Pausaniuksen mukaan täkäläisetkin tyrannit saa-
neet käytännössä kokea, kun Arostogeitonin rakkaus ja Har-
modiouksen luja kiintymys tekivät lopun heidän vallastaan. 
Siten hän puhui pitkään tällaisesta kunniallisesta ja sankarilli-
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sesta rakkaudesta, jossa uhraudutaan ja uhrataan. Lopulta hän 
pääsi lähelle sitä käytännöllisen kuumaa rakkauden ydintä, 
joka kiinnosti meitä hänenlaisensa rakkauden kohteina olevia 
nuorukaisia. Pausanias sanoi, että jos joku tavoittelisi omai-
suutta, tai valtaa, tai mitä tahansa muita etuja käyttäytymällä 
niin kuin rakastuneet rakastettujensa edessä. Rukoilemalla 
ja anomalla armoa, vannomalla valoja ja makailemalla ovi-
en edessä, ja alistumalla ehdoin tahdoin nöyryyttävämpään 
orjuuteen kuin yksikään orja, yrittäisivät sekä ystävät että vi-
holliset estää häntä tekemästä sellaista.

Vihamiehet syyttäisivät häntä Pausaniaksen mukaan imar-
telusta ja nöyristelystä, ystävät neuvoisivat ja varoittaisivat ja 
häpeäisivät hänen puolestaan. Mutta rakastuneelta kaikki täl-
lainen hyväksytään ilman, että hänen tarvitsee hävetä, jopa 
kiitoksiin, niin kuin hän tekisi parempiakin urotekoja. Pausa-
nius sanoi luulevansa, että kysymys on loppujen lopuksi tästä. 
Rakkaus ei ole aina samanlaista eikä sellaisenaan kaunista tai 
rumaa, vaan kaunista silloin, kun se tapahtuu kauniisti, ja 
rumaa silloin kun se tapahtuu rumasti. 

Rumaa oli hänen mukaansa suostua kelvottomalla tavalla 
kelvottoman ihmisen rakastetuksi. Kaunista on suostua kau-
niisti kunnon ihmiseen. Ja kelvoton oli hänen mukaansa juuri 
se äsken mainittu ”tavallinen” rakastaja, joka rakastaa ruumista 
enemmän kuin sielua. Tällaisen ihmisen rakkaus ei Pausaniak-
sen mukaan ole kestävää, koska sen lähde ei ole kestävä, kun 
hänen rakastamansa ruumiin kukkeus lakastuu. Se taas, joka 
rakastaa toista siksi, että tämä on hyvä luonteeltaan, pysyy 
Pausaniaksen mukaan uskollisena läpi elämän, koska hänen 
rakkautensa on kestävä. Ja sitten hän kääntyi katsomaan meitä 
tirskuvia nuorukaisia, ja Sokratesta, jonka ilkikurinen naama 
oli vääntynyt sellaiseen hymyyn, että me kaikki purskahdimme 
sitä katsoessamme valtavaan naurunrämäkkään, jolloin Pausa-
niaksen kärsivällisyys petti lopullisesti, ja hän heilutti vihaisesti 
päätään, kuin päätön kana, ja suuntasi nyt sanansa meille:
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”Jos poika antaa valloittaa itsensä liian nopeasti, se ei ole 
hyvä, koska silloin ei jää tarpeeksi aikaa, ja aika juuri yleensä 
parhaiten paljastaa asioiden todellisen laidan. Meidän omak-
sumamme käytännön mukaan on vain yksi tapa pojan myön-
tyä rakastajansa tahtoon kauniisti. Meillähän ei tuomita, eikä 
pidetä mielistelynä mitään orjuutta, mihin rakastajat alistuvat 
rakastamiensa poikien tähden. Vastaavasti meillä hyväksytään 
vain yksi ainoa muu vapaaehtoinen orjuus: se mihin ihminen 
alistuu hyvettä etsiessään. Jos joku nöyrtyy palvelemaan toista 
siksi, että uskoo tämän avulla tulevansa paremmaksi viisaudessa 
tai missä tahansa muussa hyveen osatekijässä, me emme pidä 
sellaistakaan vapaaehtoista orjuutta pahana emmekä mieliste-
lynä. Nämä kaksi asennoitumistapaa, se joka koskee filosofiaa 
ja hyvettä yleensä, täytyy yhdistää, jos tahdotaan päästä siihen, 
että pojan olisi kaunista antautua rakastajalleen.” 

Näin sanottuaan Pausanias kaivoi tunikansa alta esille mulk-
kunsa, ja kusta lorautti kostoksi riekkumisistamme hänen kus-
tannuksellaan meidän päällemme, ja me hurrasimme paska-
halvauksen saaneina kyyneleet silmissä siitä ilosta, että olimme 
onnistuneet ärsyttämään taas yhden ylimielisen hienoperseen, 
juuri sillä tavalla kuin Sokrates oli meille opettanut. Kiittelim-
me iloisesti häntä, ja hänen pientä saparoaan pilkaten, ja juma-
lia omista ulkoisia lahjojamme kiittäen pitkään sen jälkeenkin, 
kun hän oli ylpeänä omasta erinomaisuudestaan poistunut 
takaisin pitoihinsa kuulemaan, ja pitämään näitä jälkipolville 
tarkoitettuja yleviä höpöpuheita. 

Ja vaikka asia ei meitä koskettanut millään tavalla, mekin 
halusimme nähdä rakkaudessamme noinkin hienoja asioita, ja 
sen että kokonaiset kansat, ja niiden johtivat joko nousivat tai 
tippuivat sen mukaan, miten he itse omassa elämässään rak-
kautensa ymmärsivät, ja ennen kaikkea, miten he omia mies-
rakastajiaan kohtelivat. Salaisia, unohdettuja tai vaiettuja, sillä 
tässä maailmassa melkein jokaisella miehellä tuntui olevan oma 
poikarakastajansa. Sitten Sokrates muisti yhtäkkiä ennen Pausa-
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niaksen tuloa jutun, jonka aikoi meille kertoa, kun makaili juu-
ri hetki sitten pidoissa, kun humalainen Alkibiades tuli kovalla 
ryminällä, ja itsestään melua pitäen sisään, kuten hänellä oli 
tapana ja alkoi esiintyä. Nähdessään sitten vasta muutaman 
minuutin jälkeen piilossa makailleen Sokrateen, hän huusi:

”Mitä ihmettä? Sehän on Sokrates! Sinä makasit siinä väi-
jyksissä. Aina sinä ilmestyt yllättäen sinne, missä sinua vähiten 
odottaa. Mitä sinä täällä teet? Ja miksi sinä makaat juuri siinä 
etkä Aristofaneen tai jonkun muun vieressä, joka on hauska ja 
haluaakin olla? Pitikö sinun keinotella itsesi juuri seuran kau-
neimman miehen viereen?” 

Sokrates sanoi, että hänellä oli kova työ pitää Alkibiades 
poissa kannoiltaan, vaikka oli rähjäinen ja ruma vanha ukko. 
Hän sanoi vieressään istuneelle Agathonille, että tämä pitäisi 
hänen puoliaan Alkibiadesta vastaan: 

”Rakkaudesta tuohon mieheen on tullut minulle aikamoi-
nen riesa. Sen jälkeen kun häneen rakastuin, minulla ei ole ollut 
lupa edes vilkaista tai puhutella ainuttakaan kaunista miestä, 
muuten hän tekee hirveitä mustasukkaisuudessaan ja kateu-
dessaan: sättii minua ja hyvä ettei käy käsiksi. Pidä sinä häntä 
silmällä, ettei hän taas keksi jotain. Yritä sinä saada sovinto 
aikaan ja puolusta minua, jos hän käy väkivaltaiseksi. Pelkään 
kuollakseni hänen vastarakkautensa kiihkeyttä.” 

Ja sitten Sokrates kertoi miksi rakkaus ei ole kaunista, jos 
se on omistamista, ja kertoi Alkibiadeksen pitäneen hänelle 
seuraavanlaisen ylistyspuheen juuri hetki sitten sisällä pidoissa, 
jossa oli sanonut hänen muistuttavan satyyri Marsyasta, julkeaa 
pilkkaajaa, ja että hän erosi Marsyasta vain sen verran, että sai 
saman aikaan, kuin hän huilulla vain pelkillä sanoilla ilman 
mitään välikappaleita: 

”Vain tämä yksi mies kaikista saa minut tuntemaan mitä 
kukaan ei minusta uskoisi: vain hän saa minut häpeämään. Ja 
minä häpeän, koska tiedän liiankin hyvin, että vaikka minun on 
myönnettävä, että niin tulisi toimia, kuin hän sanoo, ei minussa 



285

poistuttuani hänen luotaan kuitenkaan ole miestä vastustamaan 
kunniaa kansan silmissä. En totisesti ymmärrä, mitä minun 
pitäisi tehdä, että selviäisin tuosta miehestä. Sellainen vaikutus 
siis on tuon satyyrin huilunsoitolla minuun ja muihin. Olette 
kaikki nähneet, että Sokrates rakastaa kauniita nuoria miehiä, 
ja häärii heidän haltioissaan heidän ympärillään. Hän ei liioin 
tiedä mitään eikä ole mistään perillä, tai ainakin hän haluaa 
antaa sellaisen kuvan itsestään. Mutta osaattekohan edes ku-
vitella, millaista järkevyyttä hän on tupaten täynnä, jos hänet 
avaa, hyvät juomaveikot? Tietäkää siis, ettei hänelle merkitse 
yhtään mitään se, onko joku kaunis, ei, hän väheksyy sellaista 
enemmän kuin kukaan teistä aavistaakaan. Ja samalla tavoin 
hän halveksii rikkautta ja muuta kunniaa, jota tavalliset ihmi-
set niin arvostavat. Hänen mielestään mikään sellainen ei ole 
mistään kotoisin, eikä hän pidä meitä yhtään minään. Sanonpa 
teille: Sokrates käyttää kaiken aikansa lähimmäistensä ivaami-
seen, ja pilailuun heidän kustannuksellaan, enkä tiedä, onko 
kukaan teistä tavannut häntä vakavana ja avoimena, niin että 
olisi voinut nähdä jumalankuvat hänen sisällään. Minäpä olen, 
ja minä näin ne niin jumalallisiksi ja kultaisiksi, niin kauniik-
si ja ihaniksi, että minusta tuntui välttämättömältä tehdä heti 
kaikki, mitä Sokrates käski. Luulin aikoinani, että hän oli toden 
teolla minun nuoruudenkukoistukseni lumoissa, ja pidin sitä 
kovasti onnellisena sattumana. Ajattelin nimittäin, että minun 
tarvitsi vain antautua Sokrateelle saadakseni kuulla kaiken, mitä 
hän tiesi. Olin siihen aikaan kovasti ollakseni kauneudestani. 
Sen keksittyäni luovuin kumppanistani, joka minulla aiemmin 
oli aina mukanani Sokrateen seurassa, ja olin hänen kanssaan 
kahden. Luulin että hän alkaa puhua sellaisia puheita. mitä 
rakastuneet miehet puhuvat nuorille pojille, kun näiden kans-
sa erilleen muista. Mutta mitään sellaista ei tapahtunut; hän 
vain keskusteli kanssani tuttuun tapaansa koko päivän ja lähti 
sitten pois. Sen jälkeen kutsuin hänet voimisteluharjoituksiin 
kanssani ja voimistelin yhdessä hänen kanssaan päästäkseni sitä 
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tietä tuloksiin. Niin hän sitten urheili ja painikin usein kans-
sani ilman että ketään muuta oli paikalla. Ja miten kävi? En 
päässyt puusta pitkään. Kun mikään kokeilemani keino ei joh-
tanut tuloksiin, päätin käydä miehen kimppuun toden teolla. 
En halunnut luopua leikistä, kun siihen kerran olin ryhtynyt, 
saamatta selville, mistä oikein oli kysymys. Kutsuin siis hänet 
aterialle kanssani kuin mikäkin poikien metsästäjä. Aluksi hän 
oli siihenkin haluton, ja kun hän viimein tuli, hän halusi syö-
tyään lähteä. Sillä kertaa häpesin ja annoin hänen mennä. Tein 
myöhemmin uuden yrityksen, ja keskustelin aterian jälkeen 
hänen kanssaan aamuyöhön, ja kun hän taas teki lähtöä, pa-
kotin hänet jäämään vedoten siihen, että oli jo niin myöhä. 
Hän lepäsi viereisellä vuoteella, siinä missä oli syönytkin, eikä 
talossa ollut ketään muita kun me. Kun lamppu oli sammu-
nut ja orjat menneet ulos, minusta tuntui, että oli aika lakata 
teeskentelemästä Sokrateelle, ja sanoa suoraan mitä minulla oli 
mielessäni. Sanoin hänelle, että hän on ainoa hyvä, jonka voisin 
hyväksyä rakastajakseni, mutta sinä et et nähtävästi itse kehtaa 
sitä minulle ehdottaa.” 

Sokrates vastasi tähän, että sinä Alkibiades et olekaan mi-
kään tavallinen mies: 

”Ilmeisesti sinä näet minussa kuvaamatonta kauneutta, ai-
van toista kuin sinun koreutesi. Jos sinä sen tähden haluat 
päästä osalliseksi minusta ja vaihtaa kanssani kauneutta, aiot-
kin korjata kaupassa melkoisen voiton. Ostaisit näennäisel-
lä kauneudella todellista ja lyhyesti sanoen vaihtaisit vaskea 
kultaan. Katso vain, hyvä mies, etten vahingossa olekin ihan 
arvoton. kun silmien näkö heikkenee, alkaa ajatus nähdä terä-
västi. Sinulla on siihen vielä pitkä matka.” 

Kaikki olivat hiljaa. Sokrates vain nauroi jutulleen ja hymyi-
li. Juuri tätä vartenhan me olemme täällä olemassa: kertoak-
semme toisillemme toinen toistaan jännittävimpiä ja viehät-
tävämpiä tarinoita meistä itsestämme sellaisessa paikassa, jota 
ei todellisuudessa ole olemassakaan. On vain tämä hetki ja se 
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kannattaa käyttää hyväkseen. 
Samalla hän tarttui minua tunikan liepeestä, ja vei minut 

sivummalle ja riisui minut kokonaan, ja kävi päälleni. En tun-
tenut mitään Alkibiadeen kuvaamaa jumalallista hehkua nivu-
sissani, tai mitään hengen ylevöittämiä olemassaoloni korkeita 
kipupisteitä liitelemässä pääni yläpuolella kirkkaiden tähtien 
loistaessa hamassa iäisyydessä tuon vanhan ruman ukon ähis-
tessä hetken kimpussani, lysähtäen sitten onnen hekumansa 
saavuttamana viereeni, kuin tyhjä säkki hitaasti huohottaen ja 
suutaan maiskuttaen. Vielä kerran, hän sanoi, ja kipusi jälleen 
päälleni aseensa täydessä juhlakunnossa. 

Paljon muutakin hyvää ja kaunista voisi Sokrateen kunniak-
si sanoa. Hän oli yksi meistä. Hän oli reilu ja mukava. Aina ta-
vallisen ihmisen puolella parempia vastaan. Niin nytkin! Hän 
vain sanoi minulle, että älä välitä siitä etteivät he välittäneet 
minusta. Eivätkä tietäneet edes nimeäni, vaikka olin aina ja 
kaikkialla hänen seurassaan, enkä niin kuin Alkibiades, vain 
näissä suurissa Platonin mainostamissa näytösluontoisissa tilai-
suuksissa, jossa oli paikalla paljon historian tarvitsemia todis-
tajia. Teatteria. Sitähän tämä on. Taistelua ihmisten mieleistä. 
Oman onnen ja elämän oikeutusta. 

Kaikelle tälle on syynsä ja selityksensä erotiikasta, Sokrates 
sanoi, ja käski enää olla välittämättä tippaakaan. Se on ainoa 
ohjeeni sinulle, ja sitten hän piti hetken taukoa, ja tajusi omak-
si suureksi kauhukseen, ettei hänkään ollut koskaan kysynyt 
nimeäni. Hän vain mumisi jotain hiljaa itsekseen, suudellen 
sitten minua intohimoisesti suulle. 

Pidot olivat lopuillaan, ja juopunut joukkio oli jo lähdössä, 
kun he huomasivat Sokrateen makailevan vieressäni päätäni 
silittelemässä. Tästä ei sitten puhuta mitään, sanoi Eryksimak-
hos Faidrokselle, ja katseli Sokratesta ja minua. Ettei tarinaan 
tule säröjä. Ettei koko poppoo paljastu. Että kaikki menee 
kuin on sovittu. Annetaan Alkibiadeksen ja Platonin hoitaa 
homma, niin eiköhän mekin pelastuta ja säilytetä kasvomme! 
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Eräänlaista 
tyhmyyden leikkiä

”Kerran nuorukaisen, jonka mieli oli herkkä ja jonka taipumukset olivat 
naiselliset, jonka ajatusmaailman täyttivät antiikin kirjallisuuden synnyttämät 
mielikuvat, jolle rakkaus oli suljettu alue ja joka eli vastoin omaa tahtoaan 
karkeassa, kylmässä ympäristössä, saattoi helposti joutua kiintymyksessään 
liiallisuuksiin.”

-Juhan Huizinga Erasmus Rotterdamilaista käsittelevässä ”Erasmus”(W-
SOY 1953)-kirjassa.

Tarmo oli perin juurin onneton ja allapäin, ei siksi että jotain 
olisi tapahtunut, vaan siksi ettei hänen elämässään ollut ta-
pahtunut juuri mitään arvokasta, mukavaa tai mainitsemisen 
arvoista - jotain sellaista, jota olisi voinut muistella isojen poi-
kien juttujen tapaan mahtaillen, ja nyt sopivan ajan ja matkan 
päästä katua kuin anteeksiantoa muilta anellen, voivotella ja 
säälitellä jollekin tuntemattomalle luuserihomolle jossain 
keskustan harvalukuisissa homojen hautausmaiksi, missä ei 
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tuoksunut kutsuvasti nuoren sperman houkutteleva tuoksu 
vaan ruumishuoneiden luotaantyöntävä formaldehydi sekä 
pitkäaikaissairaiden vuodeosaston tunkkainen, lääkkeiden, 
rään ja yökättävän liman, paskan kaikkien olomuotojen, kiin-
teästä löysään ripuliin, märästä pierusta hiipivään kauhuun, ja 
kitkerän kusen sekä rääkätyn vanhan lihan kyllästämä ilma, 
luokitelluista vastenmielisistä homoräkälöissä jutun aloittami-
seksi tyyliin:”minulla menee näin huonosti – entä sinulla – 
meneekö sinulla vielä huonommin, siis anna munaa...!” alen-
taakseen yhteistä kynnystä kahden ihmisnälkäisen, koskaan 
mitään muuta kuin halpaa alennusseksin nimellä liikkuvaa 
seksi-sanan väärinkäyttöä lähentelevä ”mukaseksiä” suurella 
rahalla metsästävien, ja vastenmielisen kuvottavan erakon 
myöhemmin himonrippeissään kouria toisiaan kolmen pro-
millen humalassa jossain porttikongissa. 

Ja hukuttautua sitten häpeän oksennukseen myöhemmin 
kaikkea katuen synnintuskissaan kuin vuolaaseen Manalan 
kyynelvirtaan itkeäkseen itsensä seuraavan vuoden, ja sitä 
seuraavan vuoden päättymättömiin painajaisuniin ilta illan 
jälkeen aina yhtä surkeana ja säälittävänä. Mutta ei mitään 
sellaista käsitettävää vakiosurkimussääliteltävää yleispahoin-
vointikamaa, mitä muille - ei hänelle, hänhän oli omien to-
distelujensa mukaan bi-seksuaali - itseensä kyllästyneille ja 
vanheneville homoille joka päivä kaikkialla tapahtui ei hänelle 
ollut tapahtunut sen kolmenkymmenen vuoden aikana, jol-
loin hän oli ollut maanpaossa omaa pikkukylänsä ahdistunut-
ta henkeä ja K:n runoja, joita hänen äidinkielenopettajansa 
oli luettanut hänen luokallaan koko lukion ajan, niin että hän 
pelkäsi itsekin muuttuvansa jossain kohtaa tarinaansa ensin 
K:ksi ja sitten hänen runoikseen. 

K:n runot olivat masentaneet ja pienentäneet hänet omia 
ajatuksia ajattelevana ihmisenä niin, että tunsi olevansa 
yhtä harmaa varpunen kuin äidinkielenopettajansa, joka oli 
myöhemmin jäänyt saksalaisen mersukauppiaan yliajamak-
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si Köyliössä. Ja kun hän oli säästynyt kaikelta muulta kuin 
itsesääliltä ja pahoinvoinnilta elämättä elämäänsä, hän tun-
si olevansa nyt puhtaana ja kokemattomana samanlainen 
kohtalo kuin ohimennen uimahalleissa näkemänsä komeat 
ja kyvykkäät nuorukaiset, jotka tänään kolmenkymmenen 
vuoden jälkeen olivat hänen laillaan väsyneinä vanhuksina 
matkalla kohti unohduksen ja rappion kautta täydellistä loh-
duttomuutta vanhenevan ruumiin säälimättömässä rumuu-
dessa katsoen aamulla peilistä kauhuissaan sitä tuntematonta 
sairasta vanhusta, jonka roikkuva iho, ryppyiset silmänaluset, 
harvana hiuskuontalo ja peilistä sameasti tuijottelevat silmät 
eivät enää tarvinneet mitään puolustelevia selityksiä tuekseen 
nähdessään kylpyhuoneen peilissä kuin kauhuelokuvissa ulos-
teella kirjoitetun pahaenteisen viestin: Tervetuloa yksinäinen 
vanhuus. 

Tarmo kuljeskeli hermostuneesti ympäri pientä epäsiistiä 
yksiötään Malmilla Helsingissä, jonka oli saanut juuri ja juuri 
kolmikymmenisen työsuhteen aikana Helsingin kaupungin 
Malmin sairaalan kotihoidon välinehuoltajan huonosti pal-
katusta työstään säästetyksi – ei tosin ihan kaikkea, sillä van-
hempiensa äkkikuoleman jälkeen ainoana perillisenä Tarmo 
oli muuttanut vanhempiensa lähes hylätyn ja ränsistyneen 
autiotilan sekä 2,5 hehtaaria hoitamatonta kuusimetsää ja 
asuntoauton rahaksi ja näillä rahoilla päässyt asuntosäästä-
misessä alkuun. K:n kaikki runokirjat, jotka hän oli saanut 
K:n nimikirjoituksella varustettuna ylioppilaslahjaksi äidin-
kielenopettajaltaan, hän oli kiikuttanut Helsinkiin tullessaan 
kirjadivariin luopuen samalla äidinkielenopettajan hänelle 
ennustamasta runoilijan kohtalosta ja päättänyt unohtaa ru-
nouden ja itse K:n. 

Tarmo meni ammattikouluun ja suoritti 3,5-vuotisen tut-
kinnon välinehuoltajana, joka pesi ja korjaili kaikkia päivit-
täisessä sairaanhoidossa tarvittavia instrumentteja ja kiikutti 
niitä vuoroin varastoon ja varastoista, korjasi niitä ja tarpeen 
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tullen muuttui itsekin sellaiseksi määrärahojen loputtua aina 
loppuvuodesta, palkka oli mitättömän surkea. Ja vaikka työ 
oli tylsä, yksitoikkoinen ja raskas, siinä ei tarvittu runoutta. 
Eräs lähilinjan bussikuski, jonka kanssa hän oli tullut tutuksi, 
kertoi itsekin haaveilleensa runoilijan urasta ja huomanneen-
sa itsensä K:n baskeri päässään ja huivi olkapäillään heiluen 
kävelemässä eräänä syksyisenä iltana häntä vastaan. Ja kun 
bussikuski oli katsonut K:tä syvillä tämän silmiin, hän oli 
hämmästynyt. 

Niissä ei ollut mitään sellaista säihkettä, minkä hän luuli 
kuuluvan runoilijalle; sellaisia salaisia vihjeitä elämästä, in-
tohimosta, jota runoilijalla kuin runoilijalla hän oli luullut 
olevan olemisensa ehtona, - eihän hän muuten olisi voinut 
olla runoilija ja runoilla meille tavallisille mattimeikäläisille 
jumalten salaperäisin sanoin ei-olevaisen verhotusta tietämät-
tömyydestä, koska runouden piti olla vain harvojen shama-
nististen luonnonlapsiälykköjen korkein tiedostamisen tapa. 

Mutta ei. Ei bussikuski oli pettynyt kun ei huomannut 
K:ssä mitään lohtua, tyyneyttä tai iloja. K:n silmätkin olivat 
tyhjät ja kylmät eivätkä ne reagoineet mihinkään niin kuin 
elävät silmät olisivat tehneet. Tästä kokemuksesta säikäh-
täneenä bussikuski oli päättänyt luopua karin tavoin myös 
runoudesta ja itse K:stä eikä ollut katunut päivääkään. Am-
matinvalinta oli hänestä hyvä, sillä bussikuskin ja runoilijan 
tärkeä ero bussikuskin mukaan oli se, että hän vei aina perille, 
runoilija ei koskaan, puhumattakaan itse K:sta, joka ei ollut 
edes aloittanut matkaansa tällä tiellä vaikka niin suureleisesti 
oli jo vuosikymmeniä muita huijaten väittänyt tekevänsä.

 Vuosien saatossa Tarmo oli unohtanut nuoruuden ikä-
vät töppäilynsä. Aika parantaa haavat sanotaan eikä hän enää 
muistanut kuinka pitkä lista ikäviä asioita hänellä oli päässään 
oman surkeutensa varalle, mutta kun muuta voivoteltavaa 
ei ollut, tai hän ei siis muistanut, hän soimasi itseään siitä 
että asui vähäpätöisellä b-luokan örisijöistä, ulkomaalaisista, 
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erilaisista vähemmistöistä ja sairaista vanhuksista etupäässä 
koostuvalla esikaupunkialueella, lähellä työpaikkaansa, se 
oli kai joskus ollut hänen mielessään kun oli valinnut asuin-
paikakseen yhden Helsingin ehdottomasti rumimmista ja 
vastenmielisimmistä lähiöistä kaukana keskustan loistosta ja 
jytkeestä asunnossa, jonka arvo oli vuosi vuodelta laskenut las-
kemistaan, ja missä naapurit vietiin yleensä joko ambulanssilla 
sairaalaan tai suoraan ruumishuoneelle. 

Tarmon työkaverit eivät olleet penaalin terävämpi vaan 
venkoilevia, työtä ja vastuuta pakoilevia entisiä apukoulu-
laisia, peruskoulujen 5+ keskiarvolla eteenpäin jotenkuten 
rämpineitä luuseriamislaisia puupäitä, ja nykyisiä kaikille 
keskisormea näyttäviä kuulapäitä natsitatuointeineen eli 
poliittisesti kaikkialle adhd-nuorisorikollisten tavoin itseään 
tuhoten ja muille vittuilevia persuja. Ainoa saavutus, sekin 
kyseenalainen, minkä Tarmo oli saavuttanut työtovereittensa 
silmissä, oli se kun hän oli soittanut erään tunnetun huu-
morintajuttoman psykologitylsimyksen suosittuun (mutta 
toisesta syystä kuin juontaja itse luuli; siksi että tälle säälit-
tävälle surkimukselle ilkuttiin suomalaiskansalliseen Tunte-
mattoman sotilaan herroja kumartelemattomaan tyyliin, ihan 
samalla tavalla kuin eräälle tylsälle heterokaapille nimeltään 
Iso-F (vaikka hänessä oli isoa vain p….), joka luuli olevansa 
rällätyksineen kovanluokan panijamachojen öykkäriesikuva ja 
lähiöpissisten suosikkisika; eräässä haastattelussa hänen came-
backiaan ja onnistunutta kasvojenkohotustaan kuuntelemaan 
tulleet nuoret naiset kertoivat valtakunnan päälehdessä tyypin 
olevan lähinnä surkea vikisijä ja paljon parjattu itsestään lii-
koja luuleva vakioääliö heidän piireissään. 

Miksi he sitten tulivat? Nauramaan hänelle sekä vetämään 
halvat kännit ja hyvällä onnella ehkä siinä sivussa saamaan 
kovaa ammattikoululaismunaakin...) yöohjelmaan ”Mitäs 
me kärsivät pikku-yöhintit” tunnistettavalla äänellään eräänä 
lauantaiyönä hurjassa humalassa jaaritellen kolmekymmentä 
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minuuttia sekavia lähes sammumispisteessä pitkään siitä, mi-
ten oli nähnyt vessanpöntössään kakkapökäleiden seasta irvis-
televän Jumalan, johon kertomansa mukaan itsekin uskoi sen 
lisäksi että yritti saada juontajan yöpanoille pikku yksiöönsä 
Malmin sairaalan taakse.

Kamalinta oli se, ettei sen jälkeen pilkkanimellä selän taka-
na ”Kakkapökäle-Jumalaksi” kutsuttu Tarmo itse muistanut, 
tai teeskenteli häpeissään, ettei muistanut asiasta mitään. Vie-
lä pahempaa hänen jo menetetyn hyvän tai edes siedettävän 
tyypin maineensa rippeille työporukkansa ilkkuvissa kielissä 
ja mielissä oli se, kun eräs häntä erityisen paljon inhonnut 
aidon avioliiton ”pitää mennä sieltä sisälle, missä mirri on”-re-
toriikkaa tahallaan tasa-arvonaisia, vihreitä ja eri sukupuoli-
sia suuntauksia edustaneita työkavereitaan ärsyttäen törkeän 
vihjailevissa seksipuheissaan enemmän kuin laki salli viljellyt 
laitosapulainen, joka sattui istumaan kaupunginvaltuustossa 
tärkeässä persuryhmässä, mikä oli saavuttanut kuninkaante-
kijän ja ratkaisevan vaànkieliaseman ryhmittymien ”yhtyneen 
radikaali ja edistysvasemmiston+vihreät vastaan kokoomusoi-
keisto+ ruåttalaiset ja Paavo Väyrynen” välillä, oli äänittänyt 
ohjelman ja lisäillyt sinne omia mauttomia juonto-osiaan 
lempikuunnelmansa ”Kainalniemen Elmo...”-tyyliin kun ky-
seessä oli sentään Malmin sairaalan siitä lähtien oma kesto-
julkkis joka joulusta seuraavaan jouluun. 

Suosittu ilkeysohjelma soitettiin aina työpaikan pikkujou-
lujuhlien jatkoilla siinä kohtaan kuin tauonpaikkana niille 
ylitsepursuaville heteroläskeille, joille oli suotu pikkujouluissa 
kunnon kännipanot, ja kun oli leikillisen ohjelman mukaan 
lupa nussia työtovereita, joita oli himoinnut koko vuoden. 
Ohjelma lopetettiin vasta kun vihreistä oli tullut Helsingin 
kaupunginvaltuuston ykköspuolue kolmen paikan erolla ää-
rioikeistoksi Elina Lepomäen johdolla epäonnistuneen Petteri 
Orpon kaikkia muita kuin vanhuksia halailleen lässytyslinjan 
jälkeen muuttuneeseen kokoomukseen, ja eräs muunsuku-
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puolinen nouseva viherpoliitikko, joka toimi homo-Pekan 
kolmannen ja tällä kertaa onnistuneen presidentinvaalikam-
panjan muunsukupuolivastaavana, oli saanut ajettua läpi Hel-
singin kaupungin koko henkilöstöä koskeneen heteroseksuaa-
lisen häirinnän esto-ohjelman, josta tuli myös homo-Pekan 
muunsukupuolisen presidentinvaalikampanjan slogan, ja jota 
kutsuttiin oppositioon jääneiden persutyöntekijöiden keskuu-
dessa luonnollisten ilojen ja pillunlitinänvastaisuutensa takia 
poliittiseksi transutrampoliiniksi sekä ”Ei saa enää panna ja 
puhua siitä oikeilla nimillä, saati sitten kokeilla jos oli oikeat 
värkit”-vittuiluohjelmaksi urhoollisille miessijoille, jotka ha-
lusivat silloin tällöin kännissä – edes kerran vuodessa pik-
kujouluissa - sujauttaa hikiset nakkinsa lämpimän sämpylän 
väliin ja hieman vatkata. Ja oliko se nyt liikaa muka vaadittu? 
Ei persujen mielestä ja siitä valtava äänivyöry osattomien pers-
karvanraaputtajien ja lökäpöksyjen hyljeksityissä idän suurissa 
vuokrataloslummeissa ja lahjaksi vaànkieliasema maan suu-
rimman kaupungin päättävässä elimessä vaalilauseella ”Enti-
sen menon on jatkuttava ja pillua pitää saada hinnalla millä 
hyvänsä!”. 

Heteroiden seksihäirintäohjelman voimaantulon jälkeen-
kin Tarmoa kutsuttiin vielä tuttavalliseksi näiden joka pai-
kassa kaikkina aikoina Telluksella vakiomieliharmina hintaan 
kuuluvan päivystävien kusipäiden toimesta siksi samaksi Kak-
kapökäle-jumalaksi, mikä hän oli aina heidän mielissään ja 
kielissään ollutkin. Tarmo ajatteli vielä kerran tyylikkään tie-
toista tyylikkyydestään runoilija K:ta, joka ulospäin omassa 
eteerisyydessään vaikutti äidinkielenopettajien moraalisesti 
hakoteillä olevan putkiaivoajattelun mukaisesti yhtä puhtaalta 
kuin nunnan käyttämätön pillu, ja jolla oli ranskaa puhuva 
kaunis runotyttöystävätär, hankittuna sulostuttamaan brändiä 
nimeltä runoilija K, joltain runoilijoiden maailmanliiton Pa-
riisin matkalta kuin muistomerkiksi Anatole Francen ja Giul-
leme Apollinairen ajoilta kyrpä sojottamassa pystyssä kaikkiin 
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ilmansuuntiin valmiina seivästämään ensimmäisen (Ei suin-
kaan Hurjan Hospodarin seikkailusta, mikä oli liian härski ru-
nokokoelma K:n pikkuporvarillisen sievistelevään makuun), 
jolloin runous oli ollut osa korkeampaa tiedostamista ja sillä 
oli ollut samanlainen merkitys kuin vuosisatoja aikaisemmin 
Danten kuvaamalla helvetillä, jonka alimpiin kerroksiin hän 
oli sijoittanut valehtelijat ja itsensä paavin, joka joutui hieman 
myöhemmin eroamaan runon aiheuttaman hälyn takia paavi-
nistuimeltaan, ja joka ei sen ajan kunniallisten soturien tapaan 
syössyt itseään miekkaan surmatakseen itsensä häpeästä, vaan 
syöksi itsensä sen sijaan paavin ikkunan alla odottavaan roo-
malaishuorapoikien isoon kullimereen. 

Ehkä pienen puollon sille voi myöntää siitä, että runoil-
la oli oma ihmismielen salainen hoitotehtävänsä, mutta ei 
sellainen että kopioidaan suoraan tieteellisiä tekstejä, ja nii-
tä kuvaavia ilmaisuja, ja kirjoiteta niiden hengessä vaikeasti 
niistä huutomerkillä muutamalla samanhenkiselle yksinäisel-
le ja harhautuneelle hurmahengelle, vaan enemmänkin kyky 
pohtia syvällisesti kohtaamisten merkityksiä samalla tavalla, 
kuin mitä filosofi Ludvig Wittgenstein ”Sinisessä ja Ruskeassa 
kirjassaan”, jotka syntyivät hänen luentoja varten kirjoitta-
masta materiaalista, menneisyydestä, menneen ajan tunteesta, 
ja menneiden aikojen kertomisesta. Joskus he, entiset K:n lu-
moissa olleet itsensä etsijät, puhuivat hiljaa keskenään kuis-
kien ja sivuilleen vilkuillen ettei vain kukaan ulkopuolinen 
K olisi nähnyt ja kuullut mitä he kahden kesken ollessaan 
puhuivat ja millaisiksi he sanomisissaan ilman akateemisia 
auktoriteetteja silloin kasvoivatkaan. 

He puhuivat eri paikoissa, enimmäkseen kohdatessaan bus-
sissa, jota bussikuski ajoi. Mutta K ei jättänyt heitä rauhaan 
samaan aikaan kun itse elävä runoilija K ajeli huolettomasti 
ilta-absintilleen raitiotievanuissa kovaäänisesti tyttöystävänsä 
kanssa ranskaa puhuen kuin keskustan etuoikeutetut ruotsin-
kieliset (runoilijan ei tarvitse, kuten K:n yhä vanhanaikaisesti 
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luulee, leikkiä kulmakunnan fiksuinta tyyppiä), ettei kenelle-
kään olisi jäänyt epäselväksi se miten etuoikeutettuja he olivat, 
koska olivat sitä akateemisen runoälynsä ansiosta – uusi pe-
rinnöllinen aatelisto – kiitos 1789 Ranskan Suuren Vallanku-
mouksen, minkä kaappasivat hyvin pian alkuhämäännysten 
jälkeen oveliin hyppysiinsä sen ajan omat turmeltuneet K:t, 
vailla vanhan aateliston hirttosilmukkana olleita perinteitä, 
tapoja tai laajalle levinnyttä vähälahjaista ja ahnetta sukua 
rasitteenaan. 

Bussikuski puhui selkeän ja tarkan kielenkäytön puolesta 
ihan kuten Sokrateskin aikoinaan, jolle runo riisuttuna kai-
kesta turhasta muodostaan oli lopulta aina ihmisen puhetta 
toiselle ihmisille. Bussikuskille runon tuli olla niin kristallin-
kirkasta, että se pystyi herättämään eloon lukijoille tarinan 
avaavat yksityiskohdat:

”Jotta yksityiskohdat olisivat kouriintuntuvia ja merki-
tyksellisiä, tekstin tulee olla tarkkaa ja täsmällisesti laadittua. 
Sanat voivat olla niin tarkkoja, että voivat kuulostaa latteilta, 
mutta ne kantavat silti; oikein tähdättyinä ne osuvat kaikki 
maaleihinsa.”

Bussikuskille pienikin vihje temppuiluun kirjallisuudessa 
sai hänet vetäytymään kuoreensa. Hän ei kestänyt halpoja 
kikkoja. Äärimmäisen näppärä höpöhö–tarinointi tai muu 
vastaavanlainen älyn ja kielen nimissä tehty hölmöily nu-
kutti hänet heti sikeään uneen, sillä hänen mielestään oikeat 
kirjailijat eivät tarvinneet tällaista avukseen, koska heidän ei 
tarvinnut esittää kulmakunnan terävämpää tyyppiä: Silläkin 
riskillä, että vaikuttaa hölmöltä, on kirjailijan joskus kyettävät 
vain äimistelemään sitä sun tätä – auringonlaskua tai vanhaa 
kenkää ehdottomasti ja yksinkertaisen ihastuneena. 

Juuri näin K ei tehnyt. Häntä kiinnostivat hienolta kals-
kahtaneet kielelliset termit ja älylliseltä vaikuttavat eteeriset 
pohdinnat olevaisen luonteesta, kosmoksesta ja lauseiden ra-
kenteista enemmän kuin aito vuoropuhelu elämän ja ihmisten 
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kanssa. Bussikuski hermostui heti kun näitä omahyväisiä ja 
itseensä tyytyväisiä, kaiken kopioivia ja itseään muita parem-
pina älyllisinä olioina pitämiä ilmestyi hänen lähipiiriinsä 
puhumaan ”modernismin formalistiikasta” tai muusta sa-
manlaisesta älyllisestä paskasta. Kyllähän Tel Avivin poetiikan 
koulukunta tai lukemisen fenomenologia kuulostaa hienolta 
ja on sitä tutkijankammiossa, mutta elävässä elämässä sen pi-
täisi pysyä taustalla selittämässä, eikä pyrkiä väkisinkin lausei-
den sisälle näivettämään tunnetta ja aitoutta. Jos bussikuski 
olisi kuullut tällaista tekstiä hän olisi muistuttanut lukijaa siitä 
mitä kuuluisa runoilija Ezra Pound yritti aina teroittaa näille 
runoilijoita leikkiville tekoälyköille: 

”KIRJOITTAMISEN AINOA MORAALINEN OIKEU-
TUS ON ILMAISUN PERUSTUVANLAATUINEN TÄS-
MÄLLISYYS.”

 Bussikuski väitti, että jokaisella kirjailijalla on rutkasti lah-
joja, eikä hän tiennyt yhtään täysin lahjatonta kirjailijaa. Mut-
ta kyky nähdä asiat ainutkertaisesti ja tarkasti, ja ilmaista asiat 
ainutkertaisesti ja tarkasti, ja ilmaista tällainen sopivasti, se oli 
jo jotain muuta bussikuskin mielestä. Hänen mukaansa kyse 
oli tyylistä, mutta se ei yksin riittänyt. Kirjoittajan maailman 
tuli olla hänelle ominainen ja kiistaton. Hänen maailmansa 
eikä kenenkään muun. Siksi tämä K:n viljelemä näppärä hö-
pöhöpö sai vihaiseksi bussikuskin: 

”Kollektiivinen ja tietoinen subjektivaatio on rekompo-
sitiota. Arki kieltää kaikki suunnat ja ei siksi ole olemassa. 
Kirjoittaminen on energian jalostamista. Mitkä ovat peräisin 
generatiivisesta transformaatiokieliopista, missä taas parafraa-
sia manipuloimalla fokalisoitu ristiriita on mahdollinen...” 

Juuri tällaista kokeellisuuden nimissä vakavalla naamalla 
esitettyä moskaa bussikuski inhosi ja väitti, että se antoi luvan 
huolimattomalle, typerälle tai jäljittelevälle kirjoittamiselle. 
Vielä pahempaa hänen mielestään oli, että se antoi luvan 
vieraannuttaa lukija. Mutta ei mitään ihmeellistä, uutta ja 
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innostavaa, mikä olisi kiinnostanut enää lukijaa muutamaa 
harvaa syrjittyä yksityisajattelijaa lukuun ottamatta. Sen mä-
dättivät bussikuskin mielestä yhdessä sekä kokeellisuutta ja 
ulkokohtaisuutta markkinoiva kielellinen ulkokohtaisuus ja 
sen järkyttävän naurettava typeryys muka leikililsyydessään.  

Ja kun bussikuski vertasi erästä K:n haljua runoa, missä hän 
yritti kirjoittaa itsensä kokemuksen ulkopuolelle vanhoilla sil-
mänkääntötempuilla, vihjaamalla olevansa ulkopuolella kai-
kesta meistä ja tarkkailemalla kaikkea sitä sisältä kokemuksena 
mihin emme yllä langeten siihen samaan tylsyyslatteuteen, 
mistä jo Kant varoitti järjen väärinkäytössä, jolloin se huonon-
tui ja halpeni ennen totuusarvonsa lopullista menettämistä 
”astronomiasta astrologiaksi”, hän nosti itsensä kokemuksen 
ja kielen yläpuolelle K:ksi vastaan Giulleme Apollinairen Hur-
jan Hospodarin seikkailu, mitä kahta toisiinsa vertaamalla ei 
voinut bussikuskin mielestä olla hämmästelemättä tekstien 
kuvaaman maailman kielellistä ja kokemuksellista erilaisuut-
ta. Bussikuski kysyi: oliko ovela sanahuijari K sittenkin vain 
kukkienkastelija, sateenvarjonkantaja ja polkypyöränkumin-
pumppaaja, kun samaan aikaan kun osittain suomalaissukua 
oleva maailmankansalainen G.A. oli itsessään omassa ivael-
man ivaelmassaan kaikki se ja hieman enemmän, mihin K:n 
suomalaishalu ja ymmärrys eivät kirjallisesti niukat taidot riit-
täneet siitä huolimatta, että hänellä oli päässään kuuluisa ta-
varamerkkinsä baskeri ja tuulessa liehuva pitkä kaulahuivinsa? 

Ja se pakollisena tähän kuvioon kuuluva kaunis muusa; 
ranskalainen tyttöystävätär runoilijoiden maailmanliiton kon-
ferenssista Pariisista hankittuna näyttelyesineenä hurmaamas-
sa iltaisin taiteilijakapakoita ilta-absinttia sivistyneesti, ei mis-
sään nimessä humaltumistarkoituksessa juoden, koilottamalla 
puolityhjissä raitsikoissa kilpailevien koilottajien, keskustan 
ruotsinsuomalaisten kilpailijoidensa mieliharmiksi kovalla 
äänellä yhtä tyhjää todeksi ranskaksi miten Francoise Villon 
sitä ja tätä, miten taas Michel Foucaultin perintö vaati meitä 
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ajattelemaan sitä ja tätä ulkoa kirjoista päntättyä vanhan heik-
kotasoista ja mielikuvituksetonta uudelleenlämmittelyä, pu-
humattakaan Mitterandin aikaisen sosialistikulttuuriministeri 
Jack Langin muka oivalluksesta pelastaa ranskankielinen (ka-
malan yököttävä ja ylitunteellinen pimpelipom-hissimusiikki) 
pop- ja rock-musiikki anglo-amerikkalaiselta itseään parem-
malta hyökyaallolta, eristämällä muutenkin eristäytymisestä 
kärsinyttä että näköä haittaa - maa, mikä oli ollut itsetyytyväi-
nen ja egoistinen yliampuvassa itsepuolustuksessaan ylhäisessä 
yksinäisyydessään jo vuosisadat muiden, etenkin ”common 
sensen” keksineiden järkevien ja satiirisen huumorin ystävien 
kiusaksi jo 1200-luvulta lähtien. Kuin sattuman oikusta erää-
nä iltana bussikuski ajoi sateella vahingossa jonkun tumman 
ja epämääräiseltä näyttäneen hahmon päälle. Bussi oli tyhjä 
lukuun ottamatta bussikuskin ystävää Tarmoa, joka istui etu-
penkillä. Yhdessä he menivät katsomaan, mitä ulkona tapah-
tui ja huomasivat maassa bussin eturenkaiden alla makaavan 
vain sateen kasteleman baskerin sekä sen vieressä hienon tai-
teilijahuivin, joka alkoi valittaa surkeaa kohtaloaan runoilija 
K:n äänellä, jonka he molemmat heti tunnistivat kuunnel-
tuaan toimittaja Tuukka Pasasen edellisellä viikolla Ylen radio 
Ykkösen kulttuuriykkösessä haastattelemaa runoilija K:ta. 

He olivat silti vielä hieman epäilevällä kannalla katsellen 
toisiaan epäuskoisina. Miten baskeri ja huivi voivat puhua 
kun itse runoilijasta ei näy merkkiäkään? Mutta hyväksyvät 
pienen empimisen jälkeen tietynlaisen epäloogisen hämmen-
nyksen ja käsitteiden sekä ilmiöiden sekavuuden kuuluvaksi 
runouden hämärään maailmaan. Kuin varmistaakseen, että 
ääni oli runoilija K:n, he pyysivät ääntä lausumaan jonkun 
K:n runon ollakseen varmoja äänen henkilöllisyydestä. Ja 
niin ääni yritti lausua ääneen yhden K:n runon mutta ei jär-
kytykseltään voinut. Sen sijaan ääni sanoi aina halunneensa 
olla oikea runoilija Giulleme Apollinair, ja alkoi lausua ulkoa 
katkelmia tämän kirjasta Hirveä Hospodar. Kirjassa Mony 
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huomasi päällikkönsä siellä seisomassa ja naimassa takaapäin 
viehättävää poikaa, jonka pähkinänruskeat hiukset laskeutui-
vat alas olkapäille. Hänen enkelinsiniset silmänsä olivat viat-
tomat kuin niillä nuorilla, joita jumalat rakastivat niin paljon, 
että antoivat heidän kuolla jo kukoistuksensa vuosina. Hänen 
kaunis valkea kiinteä perseensä näytti hyväksyvän, kainosti 
tosin, sen miehisen lahjan, jonka paljolti Sokrateen näköinen 
kenraali hänelle antoi. Kenraali kasvatti itse kaksitoistavuo-
tiasta poikaansa, Helene kertoi:

”Kenraalin tapa opettaa on kyllä mielestäni jokseenkin 
vahvalla tieteellisellä pohjalla, ja epäilemättä nuori ruhtinas 
näiden opin siementen turvin kykenee antamaan keisari-
kunnan neuvostoissa myöhemmin panoksen, jota ei tarvitse 
hävetä. - Sukurutsa tuottaa ihmeitä, Mony sanoi. Kenraali 
näytti olevan nautintonsa huipulla: hänen punajuovaisten 
silmiensä valkuaiset näkyivät. - Sergei, hän huudahti särky-
neellä äänellä, - tunnetko sinä minun instrumenttini, joka ei 
tyydy siihen, että on vain siittänyt, vaan on ottanut itselleen 
tehtäväksi muovata sinusta nuorukaisen, joka on täydellisyys 
itse? Muista, että Sodoma on sivistyksen symboli. Homo-
seksuaalisuus on kohottanut ihmisen jumalan kaltaiseksi, ja 
kaikki onnettomuudet johtuvat tuosta himosta, jota eri su-
kupuolet luulevat tuntevansa toisiaan kohtaan. On vain yksi 
tapa pelastaa onneton ja pyhä Venäjän maa, ja se tapa on 
pederastia: että miehet tunnustavat ehdotonta sokraattista 
rakkautta pyllistyneisiin perseisiin, ja että naiset menevät Leu-
caden kallion luo ottamaan oppitunteja sapfolaisuudesta. Ja 
karjaisten nautinnosta, hän laukaisi latinkinsa oman poikansa 
hurmaavaan perseeseen. Myöhemmin sotilaat tuovat vankia 
hänen eteensä. Isoa nuorta saksalaismiestä, joka oli niin ihas-
tuttavan kaunis, että hänet riisuttiin siltä seisomalta ja hänen 
sulonsa nähdessään sotilaat ottivat kullinsa esille. Suloinen 
nuorukainen sai imeä palvelijan kullia, samalla kun hän itse 
perse ojolla otti venytettyyn peräsuoleensa sotilaiden kiiltävät 
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kyrvät. Nämä hienot raakalaiset lauloivat uskonnollisia hym-
nejä juhliessaan saalistansa. Kun vanki oli saanut kolmannen 
siemenpurkauksen, hän alkoi nautiskella hurjasti, ja Corna-
boeuxin kullia imien, hän liikutteli persettään kuin hänellä 
olisi ollut vielä kolmekymmentä vuota elämää edessään. Sillä 
välin oli saatu valmiiksi rautatanko, jolle saksalainen hintti 
istutettaisiin. Kun kaikki sotilaat olivat naineet vankia, Mony 
kuiskasi jotain Cornaboeuxille, joka oli yhä onnesta jäykkä-
nä purkauduttuaan vangin suuhun. Vanki seivästettiin rau-
tatankoon. Hän kiemurteli, ja kärki tunkeutui vähä vähältä 
hänen takapuoleensa. Hänen kullinsa seisoi jäykkänä, kuin 
haljetakseen. Ja kun kun seiväs oli läpäissyt hänet, hän heitti 
samalla hetkellä rääkätyn henkiriepunsa, kun hän laukaisi vii-
meisen lastinsa täyteläistä lumenvalkoista spermaa kiimaisen 
yleisönsä suureksi riemuksi valtavasta jättikullistaan Corna-
boeuxin odottavaan suuhun, näin juhlallisten menojen saat-
telemana kuoli tuo kaunis nuorukainen, joka oli kiihottanut 
kaikki paikalle kokoontuneet sairaalloisen veren ja sperman 
sekoittaman hulluuden partaalle, näkemään ja kokemaan 
kuolemansyntymän salaisen yhtymäkohdan ensimmäistä ja 
viimeistä kertaa taianomaisesti tässä seivästetyn jumalan vii-
meisissä kiusauksissa. Tällä välin kenraali oli kutsunut sisään 
pienen kiinalaisen pojan, joka oli suloisen hento ja pelästynyt. 
Kenraali riisui pojan ja imi pojan pientä häntää, jonka pää oli 
tuskin paatsamanmarjan kokoinen. Sitten hän käänsi pojan, 
ja piiskasi hänen pientä laihaa keltaista persettään. Hän otti 
ison sapelin ja pani sen vierelleen. Sitten hän työnsi kullinsa 
syvälle pikkupojan persreikään; poika oli ilmeisen perehtynyt 
tähän tapaan sivistää Mantsuriaa, sillä hän liikutteli tottu-
neesti taivaallista ruumistaan. Kenraali sanoi: Nussi kunnolla 
rakas Haidyn, sillä niin minäkin nussin. Kenraalin kulli tuli 
melkein kokonaan ulos kiinalaisen ruumiista ja painui jälleen 
rajusti sisään. Kun hän tuli huipulle, hän otti sapelin, ja ham-
paat irvessä hän - keskeyttämättä nussimista - katkaisi tuon 
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pikku kiinalaisen kaulan. Erityisesti pojan viimeiset kouris-
tukset tuottivat kenraalille suurta nautintoa, samalla kun veri 
suihkusi hänen kurkustaan kuin vesi suihkulähteestä. Kenraali 
vetäytyi persreiästä ja puhdisti häntänsä nenäliinaan. Sitten 
hän siisti sapelinsa, ja otti kouraansa pikkupojan pään ja näyt-
ti sitä muille.”

”Mitä tästä kaikesta sitten opimme?”, bussikuski, joka piti 
aivan erityisesti retorisesta runosta ja runollisesta retoriikasta, 
kysyi lopuksi Tarmolta.

”No ainakin sen, että maailma pelasti meidät huonolta 
sydämen yksinkertaisuuden voitoksi!”

”Juuri siksi oli olemassa paljon sekä hyvää että huonoa – 
ne piti vain oppia erottamaan toisistaan eikä niitä tarvinnut 
hyväksyä ja sietää.”

”Vaan hymyillä sisäänsä niin ettei kukaan nähnyt - ymmär-
täväisesti mutta suu tiukasti kiinni siksi, että kaikki se mikä 
ihmisessä oli inhimillistä, oli tyhmyyden täyttämää. Tyhmyys 
rakentaa valtakuntia, pystyttää hallituksia, virkamiehistöjä, 
uskontoja, oikeusistuimia, niin että tuntuu kuin koko inhi-
millinen elämä olisi eräänlaista tyhmyyden leikkiä.”
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Se oli ihmeellinen 
kesä

”Tietämättömyys ja välinpitämättömyys ovat kaksi suloisen pehmeää 
tyynyä; mutta havaitakseen ne sellaisiksi pitää olla yhtä terävä pää 
kuin Montaignella.”

-Dennis Diderot

Tukholmassa aloin kaiken sananmukaisesti pohjalta aamu 
kahdeksasta iltapäivän neljään tiskaamalla patatiskejä Ruot-
sin Kuninkaan Kaarle Kustaa kuudennentoista omistamassa 
hienostoravintola Stallmestargårdenissa Tukholman Norrtul-
lissa. Minulle oli kehittynyt harvinainen kyky aavistella mitä 
ihmiset ”uskoivat tekevänsä”. Se oli lahja, joka suureksi häm-
mästyksekseni tuntui puuttuvan lähes kaikilta tapaamiltani 
ihmisiltä. Siksi pyrin pitämään tarkoin valitsemani ja onnek-
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seni harvat, muut kuin ”hyvääpäivääjuttuihmiskontaktini”, 
vain älyllisellä ja platonisella tasolla omaa tuskaani ja iloani 
parempien päivien ja oman pikku prinssini varalle säästellen.

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

Olin kuitenkin päättänyt visusti opetella kielen niin no-
peasti kuin mahdollista. Eräänä päivänä minut komennettiin 
tiskiosastolta ravintolapäällikön pieneen koppiin, jossa mi-
nusta leivottiin juhlallisesti astiankantaja. Sain ylennyksen, 
johon ravintolapäällikön mukaan kuului pakollinen ruotsin-
kurssi iltaisin paikallisessa työväenopistossa. Aamusta iltapäi-
vään keräsin ravintolasalista astioita ”melkein tarjoilijana” 
valkoisessa univormussa ilman olkapäällä istuvia kultaisia 
natsoja, sillä sellaiset oli vain oikeilla tarjoilijoilla merkiksi 
heidän arvostaan. 

Juuri sinne minä olin matkalla kunhan oppisin ensin talon 
tavat, kielen ja olisin esimerkillisen ahkera, oli ravintolapääl-
likkö painattanut päähäni ojentaessaan minulle astiankanta-
jan valkoinen univormu. Eräänä iltana sain komennuksen 
aputarjoilijaksi sairastuneen vakituisen aputarjoilijan paikalle. 
Asuuni lisättiin yksi nasta olkapäille ja olin valmis esittämään 
roolini. Minun tarvitsi vain seistä varsinaisen tarjoilijan vie-
ressä ja avustaa häntä tarjoilemisessa.

Sinä iltana kahden vanhemman suomalaisherrasmiehen 
seurue oli varannut kabinetin ja ravintolan kalleimman me-
nyyn alkuruoista jälkiruokiin shampanjoineen, viineineen, 
kahveineen ja likööreineen. Huomasin heti kabinettiin tul-
tuani miehissä jotain tuttavallista ja mutkatonta. He eivät 
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olleet jäykkiä ja varautuneita kuin muut tyypilliset asiakkaat, 
eivätkä he yrittäneet leikkiä ystävällistä ja kohteliasta mairean 
hymyn kera. He katsoivat minua avoimen ystävällisesti hy-
myillen ja suomea itäisellä murteella puhuen: totta puhuen 
me varasimme sinut ravintolapäälliköltä kun kuulimme että 
olet Suomesta. Kiitin miehiä ja selitin heille olevani taval-
linen astiankantaja, joka sai ensimmäistä kertaa ylennyksen 
aputarjoilijaksi.

He puhuivat koko illan. Välillä he söivät, joivat, kilisteli-
vät ystävyyden maljoja keskenään ja laulaa lurittivat teehen ja 
likööreihin päästessään suomalaisten kansanlaulujen parhaim-
mistoon kuuluvan Henriikan surumarssin ja lisäksi ”Kankaan 
kauniin Katriinan” sekä ”On suuri sun rantas autius”, niin 
vaikuttavalla tavalla että tippa nousi sekä minun että avusta-
mani tarjoilijan silmäkulmiin.

Kun ateria oli lopussa, miehet nauroivat hyväntahtoisesti 
minulle serenaadin ja antoivat tuhat kruunua tippiä sekä mi-
nulle että tarjoilijalle, jota avustin. 

Töiden jälkeen, olipa kaunis tai ruma sää, pidin tapana-
ni lähteä kello kymmenen aikaan illalla Östermalmilla, siinä 
heti Kuninkaallisen Dramaten-teatterin takana sijainneesta 
työsuhdeyksiöstäni kävelymatkalle Kungstregårdeniin nautti-
maan kahvila Victoriaan ison gintonigin samalla, kun selailin 
päivän lehdet ja kuuntelin radiosta iltapäivän klassista-lähe-
tystä. Katselin ”sillä silmällä” pikkuhiljaa täyttyvän ravintolan 
miespuolisia asiakkaita kenellä oli meno päällä ja halu tehdä 
lähempää tuttavuutta yhdestä merkitsevästä katseesta ja vie-
nosta päännyökäytyksestä myöhemmin pienen yksiöni lähes 
kokonaan peittävällä parisängyllä.

Olin aina tipto-pukeutunut kuin mikä huoleton herraskai-
nen pikku prinssi. Eihän sitä voinut tietää kuka tuli käymään 
tai kenet itse kohtasin. Sinä iltana tunsin olevani jotain erityis-
tä. Laihaa ja pitkää olemustani nuolivat huolella hyvin istuvat 
pitkät harmaat italialaiset kalliit ja hyvää makua edustaneet 
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kävelytakit allaan musta kokopuku ja paitoina valkoiset kau-
luspaidat taiteellisen vaikutuksen lisäämiseksi ilman kravattia 
tai rusettia. Joka päivä kävin töiden jälkeen laskemassa verk-
koni Vickaniiin, jonka sisällä vallitsi pysähtynyt ja lumoutu-
nut tunnelma muutaman tunnin jälkeen saapumisestani, kun 
paikka alkoi hiljalleen täyttyä arvokkaista vakioasiakkaistaan.

Vickan oli Tukholman ylemmän keskiluokan Östermal-
milla asuvien lääkärien, juristien, arkkitehtien, toimitusjoh-
tajien, pankkiirien, mainosmiesten, usein naimisissa olevien, 
pikainen piipahduspaikka NK:n pakollisen tavaratalokäynnin 
ja perheillallisten välissä, ykkösluokan laatupaikka julkkiskok-
ki Ture Wretmanin kukoistukseensa 70-luvulla nostaman 
Operakellarin ja sen yödiscon lisäksi, joiden korkeat hinnat 
pitivät halvat helppoheikit, yksioikoiset onnenetsijät, pika-
voittoja tavoittelevat uhkapelurit sekä vain kaljankittaamises-
ta kiinnostuneet kännikalat alan edullisimmissa kuppiloissa 
ilmaa pilaamassa.

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

Ilta oli kuitenkin tylsä enkä ollutkaan innoissani Maxista 
vaikka hän niin luuli voitonvarmana valloittaneensa minut 
ihmeellisellä esiintymisellään. Minusta hän oli tylsä, enna-
koitava ja yllätyksettömästi puhuva pää, jolta puuttui tyystin 
luova omintakeisuus ja sen mukana kaikki. Max ei ymmär-
tänyt mitä Descartes oli tarkoittanut antaessaan kaivertaa 
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hautakirjoitukseensa sanat: se joka hyvin piileksii, elää hyvin. 
Kieltäydyin lähtemästä hänen mukaansa ja ottamasta vas-

taan hänen tarjoamaa käyntikorttiaan, missä kultakirjaimilla 
luki hänen nimensä ja tittelinsä runoilija sekä osoite yhteen 
Tukholman kalleimmista kortteleista ihan kivenheiton päästä 
Vickanista sillä minusta hänestä ei tunnistanut tapaa, jolla hä-
nen ajatuksensa tanssivat. Hän oli ärsyttävästi niin normaalia 
ja kilttiä ollakseen totta tai kiinnostava aloittaessaan puheensa: 
Minä olen aina ollut sitä mieltä, että...tarkoittaen tällä, että 
hänen täytyi olla siksi oikeassa, että hän oli aina ollut tätä 
mieltä. Albert Einstein olisi sanonut hänestä mukaillen, että 
jos uusi idea ei alussa näyttänyt absurdilta, sillä ei ollut toivoa.

Kerron tämän teille siksi, että Tukholmassa minusta tuli 
sinä kesänä se mikä nyt olin. Olin lähtöisin umpiuskovaises-
ta kodista ja vaikka kuinka yritin kamppailla vastaan, minua 
kiinnosti elämässäni eniten, olinko minä itse Jumala vai Ju-
malan kuva. Isäni oli pappi ja äitini diakoni. 

Molemmat työskentelivät kirkossa ja kuuluivat lisäksi 
erään evankelisluterilaisen herätysliikkeen johtohahmoihin. 
Lapsuuttani ja nuoruuttani oli leimannut umpimielinen ja 
näännyttävä elämänkielteinen uskonnollisuus, säännölliset 
kirkossakäynnit, ilta-ja ruokarukoukset, pakollinen hikobin-
goilu koulun uskonnossa: 10, uskovaiset sukulaiset, joista 
pahimmat kuuluivat keskenään uskonkappaleista riiteleviin 
lahkoihin ja olivat erikoistuneet vihapuheisiin sekä kesät kier-
tämässä herran sanaa kuulemassa ja virsiä laulamassa ympäri 
maata samaan aikaan kun muut ikäiseni tekivät keskenään 
sitä hauskaa, jota minäkin olisin halunnut mielessäni tehdä.

Tukholmassa minä kasvoin pojasta mieheksi, muutin 
seksuaalisuuttani estoisesta pojasta ensin kiimaiseksi vietteli-
jäksi ja lopulta sellaiseksi mieheksi mikä nykyisin olin ”syn-
tyneenä meren vaahdosta kuten kreikkalaisessa mytologiassa 
rakkauden jumalatar Afrodite” – sinut itsensä ja vanhetessa 
vähenevien tarpeittensa kanssa ulkomaailmassa, minkä turhat 



308

provosointiyritykset eivät hetkauttaneet minua enää kaiken jo 
nähnyttä ja kokenutta suuntaan tai toiseen. 

Tukholmassa, minä se olin poika, joka yritti, uskalsi ja on-
nistui. Mutta en aluksi. Asiat vain tapahtuivat tai eivät tapah-
tuneet suoraan vaan väärän koivun kautta minulle. En vain 
tiennyt miten. Siinä se ongelma olikin; huopasin ja soudin 
päättämättä oikein kunnolla mihin suuntaan olisin menisin. 
Ehkä siksi, että kierrän asioita ja ihmisiä kuin kissa kuumaa 
puuroa kunnes se jäähtyy. En voinut olla varma mistään, vä-
hiten omasta roolistani kaikessa tässä tai oliko sitä edes yli-
päänsä. Oliko tämä minun juttuni vai jonkun muun? Ja jos 
oli, niin millainen? 

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

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

Joskus noina nuoruusaikoina vuosia sitten, en itsekään 
ihan tarkkaan muista milloin ja missä (joskus epäilen ettei 
tätä ole lainkaan edes tapahtunut ja saattaakin olla niin ettei 
muisti ole tehnyt tepposiaan, vaan olen itse tämän tarinan 
itselleni ”valemuistona” sepittänyt osaksi kokonaistarinaani. 
Se tuntui istuvan niin hyvin elämääni, tai olen jostain lukenut 
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niin ja yön yli nukuttuani uskonut myös niin tapahtuneen 
minulle itselleni), kävi niin että minun oli jostain kumman 
syystä, jota nyt en myöskään jostain kumman syystä muista, 
tehtävä jotain sellaista, josta en pitänyt alkuunkaan. 

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

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

Muistan vain sen, että istua kökötin sisällä tuon kesän mel-
kein kokonaan muiden kirmaillessa auringossa ja nauttiessa 
hurmaavista auringonlaskuista ja puistoissa mitä todennäköi-
semmin tapahtuneista lemmenkohtauksista. Ehkä juuri sik-
si muistan sen, sillä jääminen osattomaksi jostain ilmeisestä 
mistä olin jäänyt muutenkin osattomaksi elämässäni, mutta 
mihin nyt olisi ollut ilmeisen suuret mahdollisuudet, tekee 
minut vieläkin sairaaksi tätä muistellessani ja saa vereni jälleen 
kerran kiehumaan. 

Istuin sisällä ja mietin miten ikätoverini nauttivat ikänsä 
suomasta hurjapäisyydestä ja halujensa puhkeamisesta kuk-
kaan lämpimän kesän lyödessä löylynä vettä lisää kiukaalle 
niin, että näin sieluni silmin kaiken sen ihmeellisen ja ihanan 
tapahtuvan illan hämärtäessä uimarannoilla, pusikoiden suo-
jissa tai metsien siimeksessä, mistä olin pitkin kylmää, yksi-
näistä ja eristäytynyttä talvea ja kevättä päässäni haaveillut ja 
kuvitellut tapahtuvaksi itselleni. 
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Kevät ei ollut ottanut edistyäkseen. Se oli myöhässä jo 
kolme viikkoa. Osa muuttolinnuista oli palanut takaisin läh-
tömaahansa nähtyään, miten pahasti talven kourissa maa oli 
vieläkin. Jäljelle jostain syystä jääneet linnut olivat paleltu-
neet puiden oksille joko kuoliaiksi tai nääntyneet nälkään jään 
peittäessä ravinnon. 

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

Sitä en osannut sanoa miksi näin oli. Ajattelin vain hä-
peissäni, miten toisinaan tunsin pistoksen rinnassani, ja itseni 
syylliseksi kaikkeen tähän saamattomuuteen muistini ja muis-
tojeni kanssa. Juuri silloin sattumien sattuman kautta ihmeel-
linen olemassaoloni hämärä kirkastui kirkkaaksi kuin tulimeri 
jostain tuntemattomasta syystä; painajaisuneni kerääntyivät 
päähäni kuin myrskyä ennen tummat pilvet uhkaavasti tai-
vaalle merkiksi että kohta rymisi ja kunnolla. 

Silloin haluaisin olla muualla. Siellä missä en vielä koskaan 
ollut ja mihin syvästi mielessäni kaipasin, jotta olisin nähnyt 
tarkasti oliko ruoho aidan toisella puolella vihreämpää vai ha-
puiluni kohti suurta tuntematonta vain pelkkä turhuuksien 
rovio? Olin tylsistynyt ja istuin liian usein hukkaamassa ai-
kaani julkisissa vessoissa jännittyneenä tuntikaupalla odottaen 
muita samanlaisia. Odotin, että joku hiipii sinne ja istuutui 
viereiseen koppiin. Seinällä luki: 

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

Tutustuin sen kesän aikana Tukholmaan vessavinkkelistä. 
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Näistä asioista en halunnut puhua poliisin läsnä ollessa. On-
neksi hän näytti vähät välittävän. Muistan, miten menin sy-
dän pamppaillen ensimmäistä kertaa tukholmalaiseen yleiseen 
vessaan miesten puolelle. Alussa oli pitkään hiljaista. Ikään 
kuin tunnusteltaisiin yhdessä varovaisesti ilmaa, että millä 
asialla toinen oli. Jos ei kuulunut mitään, tiesi siitä hyvin, 
että toinen vain istui ja odotti seuraavaa siirtoasi. 

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

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

Tapasin sattumalta kauniin-Ahmedin, kun olin syöttämäs-
sä pullasorsia kesken sauvakävelylenkkini. 

Tai ei nyt ehkä sittenkään vahingossa tai sattumalta; tajusin 
yhtäkkiä, että tämä hetki kaikesta masentavasta surkeudestaan 
huolimatta saattoi sittenkin olla niitä tämän pienen elämäni 
suuria huippuhetkiä, joita myöhemmin kaipasin ja muisteli-
sin suurella kaiholla. Hän katsoi minua sillä silmällä ja minä 
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vastasin samalla mitalla, ja siinä se oli. 
Hän oli asunut maassa jo kaksi vuotta eikä ollut tavannut 

ketään, joka halusi puhua hänen kanssaan, että oli jo aikakin. 
Häneen kätkeytyi kutkuttavalla tavalla outoja salaisuuksia ja 
kummallisia toiveita sekä hyvää veljellistä tahtoa, ja rakastami-
sen halua hellyydenkaipuulla lisättynä, ihan sitä mitä minäkin 
halusin ja mistä olin elämästäni jäänyt paitsi, kaunis-Ahmed 
sanoi. 

Kaunis-Ahmed katsoi ensin minua oudosti ymmärtäes-
sään punnitsevan tarkoin harkiten hänen ilmoille heittämiä 
sanojaan päässäni, mutta hymyili sitten oivallettuaan että 
olin leikkisällä tuulella silmää minulle iskien vapautuneesti. 
Aloin miettiä vasta myöhemmin kotonani pitempää vastaus-
ta kysymykseen, joka haiskahti ovelasti naamioidulle elämän 
perusongelmalle ollako vai eikö olla. 

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

Oli muitakin juttuja, hän sanoi. Ja se häiritsi häntä. Ei se, 
että niitä oli, vaan ettei kukaan länsimaissa tuntunut olevan 
kiinnostunut avaamaan näitä sivukujien piilossa olleita ras-
kaita ovia, jotka olivat hänen sanojensa mukaan kyllä aika 
hankalia lajissaan mutta ehdottomasti sen pienen vaivan 
arvoisia kun tiesi mitä aarteita niiden holveissa säilytettiin. 
Sanotaanhan teilläkin Pariisin olevan aina yhden messun ar-
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voinen, hän nauroi kauniita tummia silmiään minulle, tietäen 
varsin hyvin, etten taatusti tiennyt mitä hän sillä tarkoitti.  

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

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

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

Tukholmassa en vielä ymmärtänyt kahta erillistä ja toisten-
sa kansaa sisälläni taistelevaa vastakkaista tarinaa: kroppaa ja 
päätä, jotka kuljettivat minua ohjelmoituna samanaikaisesti 
eri osoitteisiin ja saivat elämässäni aikaan suuria ja peruutta-
mattomia vahinkoja, vaikka Tukholma oli vielä kuin lasten-



314

leikkiä siihen mitä oli edessä ja kuin lajissaan silkkaa lapsille 
tarkoitettua onnellista satua koko tarina alusta loppuun, min-
kä sain itse kuvittaa ruusuisilla toivonpilkahduksilla. 

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

Sen jälkeen olin täynnä vain hiljaisuutta ja tyhjyyttä ja 
lopullisen ratkaisun yksitoikkoista odottelua yksikseni, kuin 
nurkkaan unohdettu lelu seuranaan vain natisevat lattialaudat 
ja vanhan kaappikellon raskaasti lyövät sekunnit. 

Kaiken synkkyyteni keskellä muistin tuon ihmeellisen 
kesän Tukholmassa ja kuulin kauniin-Ahmedin äänen rau-
hoittelevan minua: ota rauhallisesti ei tämä muutu ainakaan 
pahempaan suuntaan, jos et sitä itse halua, ja ymmärsin lo-
pulta rauhoittua: mitä muuta koko inhimillinen elämä on 
kuin huvinäytelmää, jossa jokainen omaksuu jonkin vieraan 
hahmon ja esittää osansa naamioituneena, kunnes ”Suuri Oh-
jaaja”, kuka hän kulloinkin onkaan, siirtää hänet näyttämön 
taakse?
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Jälkipuhe 
omistettu Toni 
Morrisonille

Olin keväällä 2016 Tammen Keltaisen kirjaston järjestä-
mässä Toni Morrison illassa Yhdysvaltojen suurlähetystössä, 
koska olen amerikkalaisen nobel-kirjailija Toni Morrisonin 
(kuten myös kanadalaisen Alice Munroen – ylipäätäänkin 
pohjoisamerikkalainen kirjallisuus (beat ja Suomessa Turun 
undeground) on tehnyt minuun jo lapsesta lähtien suuren vai-
kutuksen; Walt Whitman, Mark Twain, Jack Keruaq jne…) 
suuri ihailija. Toimittaja Suvi Aholan Hesarissa 9.8.2019 kir-
joittamat muistosanat otsikolla ”Toni Morrison 1931-2019: 
Nobel-kirjailija nosti esiin syvän amerikkalaisen rasismin” 
koskettivat syvältä. Koen samalla tavalla henkilökohtaisesti 
tärkeiksi asioita, asenteita ja perspektiivejä suhteessa alinomai-
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seen taisteluun oma minän vapaus vastaan ulkomaailman ja 
valtakulttuurin tuputtamaan pakkoon olla mitä käsketään, 
juuri kuten kuin Toni Morrisonkin ilmeisesti koki omassa 
elämässään. Ja aivan kuten Toni Morrison yritti osoittaa, ettei 
afroamerikkalaisen elämän kuvaus kuulu marginaaliin, vaan 
on yleisinhimillistä maailmankirjallisuutta, yritän minäkin 
osoittaa LGBTQ-maailman sisällä kirjoituksillani, että suo-
malaisista hieman syrjässä homojen valtakulttuurista olevista 
(maaseudun uuninpankolla päivät runkkaavista aikamiespo-
jista…) piilohomoista, bi-miehistä ja homomiehistä, heidän 
salaisista ja piilossa valtakulttuurilta pysyvistä elämistään, 
ongelmistaan ja toiveistaan sekä haluistaan kirjoittaminen 
kuuluu saman perinteen sisään. Toni Morrisonin tavoin kuu-
lun siihen harvaan porukkaan, joka debytoi kirjallisuudessa 
sangen myöhään, vasta yli nelikymppisenä tuhlattuani aikaa 
jonninjoutavuuksien parissa näperellessäni mm. toimittajana, 
tiedottajana, tuottajana ja puheiden kirjoittajana sekä mo-
nissa vaihtoehtoisissa ja vapaaehtoisissa kulttuuriprojekteissa 
ennen antikirjailijaksi ryhtymistäni palattuani Norjasta Suo-
meen 2010. 

Toni Morrisonin tavoin, huolimatta rosoisesta taustastani 
en varsinaisesti koskaan kokenut alemmuudentunnetta tai 
minua ei, kumma kyllä jostain syystä kiusattu sen kummem-
min ilmeiselvistä omituisuuksistani, vaan sain seurata uteliail-
la silmilläni maailmaa, asioita ja sen ideoita ikään kuin sivusta 
mieluummin nenä kirjaan uppoutuneen ja eteen avautunei-
den lukemattomien maailmojen magiasta innostuneena, ja 
yhä edelleenkin lumoutuneena samalla tavalla kuin, miten 
lapsi näkee joka aamu ihastunein lapsensilmin toistuvan au-
ringonnousun, ja olen siitä vieläkin kiitollinen siksi että jatkan 
yhä samaa tapaa elää ex-tempore elämäänsä. 

Kiitoksena noista elämäni eväistä, aloin sepittää näkemis-
täni ja kokemastani omia tarinoita ensin satuina, juttuina, 
kouluaineina, lehtijuttuina, radio-ohjelmina (tärkein kouluni 
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oli kuitenkin se kun punaista mallua vastaan kirjoitin ylä-
luokkalaisille esitelmiä ja aineita). Myös Morrisonin kimmoke 
alkaa kirjoittaa kirjoja oli sama kuin minullakin. Morrison 
oli huomannut, ettei hän löytänyt afroamerikkalaisesta kir-
jallisuudesta sellaisia kirjoja, joita olisi itse halunnut lukea. 
Siksi hän päätti alkaa kirjoittaa sellaisia. En minäkään löy-
tänyt sellaisia homokirjoja, jos ei nyt alan tunnustettuja ja 
nobel-tasoisia klassikkoja oteta huomioon. Marginaalisssa 
nykyisin pidetystä ryhmästä piilohomo-bi-miehistä, maaseu-
dun aikamiespoikarunkkareista ja tavallisia homomiehistä ei 
kovin monia kirjoita. Minä kirjoitan ja tulen kirjoittamaan 
niin kauan kuin kirjoja vielä kirjoitan Morrisonin esimerkkiä 
noudattaen. 

Itse olin jo 90-luvulla tehnyt samoin sanoista teoiksi. Kun 
en päässyt Helsingissä nuorisotalolle töihin, perustin itse 
sellaisen (juttu löytyy vieläkin Hesarista nimihaullani+Kan-
sainvälinen tanssin talo). Toni Morrisonin merkitys on ollut 
valtava minunlaisilleni orvoille valtakulttuurin ulkopuolella 
oleville yksinäisille susille ja ikuisille vastarinnankiiskeille, 
jotka eivät halua sitoutua mihinkään vallitsevaan tylsyyslat-
teuteen tunnustamalla jotain tiettyä väriä, aatesuuntaa tai ty-
perää tapaa omaksi orjantappurakruunukseen, jota kantaisi 
kyynelsilmin läpi elämän, vaan tyytyy ymmärtämään olevansa 
Montaignen kuvaama tuulessa eri suuntiin joka hetki arvaa-
mattomasti liikkuva kiikkulauta vailla vakituista pohjaa saada 
tukea ja ponnistaa mistään muusta kuin epävarmuudesta ja 
ailahtelevaisuudesta. 

Ensimmäisessä homokirjassani, joka on kirjoitettu Turun 
Ylä-Raunistolassa, ”Egyptin prinssi ja muita homonovelleja”(-
Kulttuuriklubi 2012) kehittelin tässäkin kirjassa vielä näkyviä 
teemoja sekä päälinjoja kuudessakymmenessä eri pituisessa 
novellissa. Kaikkia novellejani tuossa kirjassa yhdisti jonkin-
laisena punaisena viivana toisiinsa ähky, flow ja beat-suku-
polven tyyli uneksia elämä itsestään läpi virtaavaksi elämää 
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suuremmaksi tekstiksi. Jotkut tämän kirjan novellit ovatkin 
lainattu ja paranneltua tästä kirjasta joko kokonaan, tai osin 
vastaamaan paremmin sitä, mitä seitsemässä vuodessa kirjoi-
tustyylissäni ja tavassani ajatella samoja asioista on kehittyes-
säni tapahtunut. Itse asiassa jopa niin, että koen tämän kirjan 
ja edellisen ensimmäisen osan: ”Homolulu–queernovelle-
ja”-olevan vain paranneltuja versioita tai jatko-osia Egyptin 
prinssi ja muita homonovelleja-kirjalleni, jota aloin tehdä ja 
kuvata tammikuussa 2012 Egyptin lomallani.

Suvi Ahola kirjoitti Morrisonin muistokirjoituksessa Hesa-
rissa rujojen ja raakojen (tätä kirjoittaessani kuuntelen Tam-
men Keltaisen kirjaston äänikirjana tiivistunnelmaista ja juuri 
näitä Aholan kuvaamia ”rujoja ja raakoja” kohtia sisältävää 
Koti-romaania Erja Manton lukemana vuodelta 2014) ku-
vauksien tuoneen hänelle syytöksiä väärään suuntaan kulke-
misesta, poliittisesti epäkorrekteista mielipiteistä, ihan samoin 
kuin olen itse saanut kuulla myös kirjoittavani (erään lukijan 
mielestä edelliset novellini olivat ”suuri pettymys!”, koska ne 
olivat niin samanlaisia ja sisälsivät 80 prosenttisesti homo-
miehistä kirjoitettuja novelleja, eivätkä ne olleet naislukijan, 
ilmeisesti lesbon, mielestä innostavia ja kiinnostavia – samoin 
Morrisonia kritisoitiin siitä, ettei hän kuvannut kunnolla val-
koihoisia; Morrison itse piti kysymystä rasistisena, sen takana 
oli näet ajatus, että mustista kertova, mustille suunnattu teksti 
oli vähempiarvoisempaa kuin valkoisille kirjoitettu) homono-
vellejani kirjoittaessani, vaikka olen kirjamessuilla ja kirjas-
toissa järjestetyissä tilaisuuksissa yleisölle yrittänyt muistuttaa, 
että kuvaan vain omaa viiteryhmääni homomiehiä, jotka eivät 
ole kiinnostuneita militanttilesbojen ajamasta tasa-arvohös-
sötyksestä, enemmänkin toisistaan ja nussimisesta muiden 
bi-miehien ja yksinäisten sekä piilossa pysyttelevien homojen 
kanssa, sillä erotuksella, etten toki kirjoita omasta elämästäni 
tai realistisesti, vaan yleisesti sen pohjalta mitä olen itse näh-
nyt, kuullut kerrottavan ja asioista keskustellut unenomaisesti 
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ja absurdisti ilkkuen.
Helsingin sanomien haastattelussa vuonna 2010 Toni 

Morrison oli pohdiskellut Aholan mukaan mustana nais-
kirjailijana ja sen asettamia, välillä hankaliakin vaatimuksia. 
”Etnisyyden tai sukupuolen stereotyyppinen korostaminen 
voi kääntyä itseään vastaan. Siksi etsin vaihtoehtoisia näkö-
kulmia. En pidä tiukasti rajatusta asenteesta tai positiosta”, 
Morrison oli kertonut HS:lle. Asia, joka koskettaa kaikkia 
samalla tavalla ongelmaista taustaansa lähestyviä kirjailijoi-
ta. Olen samaa mieltä Morrisonin kanssa, mutta vasta Alice 
Munroen tavassa kirjoittaa löysin vastauksen tähän Morriso-
nin asettamaan haasteeseen, sillä samalla tavalla kuin Morri-
sonilla on kirjoissaan läsnä kaikessa siinä, mitä hän kirjoitti 
rasismi, ja hän otti jatkuvasti kantaa Yhdysvaltain rotuky-
symysten syvästi jakamaan asenneilmastoon, ihan samalla 
tavalla minä puolustan kirjoissani henkeen ja vereen - siitä 
huolimatta että näen joskus asiat ironisesti tai hassusti vään-
tyneiden irvailulasien läpi- omiani, näitä muista maailman 
LGBTQ-kansalaisista hieman syrjässä olevia maaseudun uu-
ninpankolla päivät runkkaavia aikamiespoikia, piilohomoja 
sekä bi-miehiä ja eriasteisia homomiehiä, jotka eivät marssi 
pride-kulkueissa värikkäinä hymy maalatuilla huulillaan sulat 
perseessä, tai tunne ylpeyttä siitä mitä ovat, vaan piiloutuvat 
kun joutuvat piiloutumaan saadakseen elää rauhassa kuten 
haluavat, häviten runkkaamaan ja nussimaan erilaisten nimi-
merkkien turvin homochattien bittiavaruuteen tai pikaisille 
päivärunkuilla yleisissä vessoissa, uimahalleissa ja videopaikka 
Keltaisessa Ruusussa tuiki tuntemattomien kanssa, ”koska se 
on meidän ainoa mahdollinen tapamme olla, mitä me olem-
me ja me nautimme siitä kun muutakaan emme voi”.

15.8.2019 Vallilan kirjaston naapurissa queerkirjalija ja 
gonzojournalisti Harald Olausen
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Selitykset
”Homoräkälän yllätyshääpäivä”-novellissa käytetty 

Ziggy-tarina on lainattu Dinnis Cooperin kirjasta ”TRY”.
”Huvittaiskos panna mun kanssa joskus?”-novelli on muo-

kattu eräästä vuonna 2013 iskuri.netissä olleesta tamperelai-
sesta kontakti-ilmoituksesta.

”Pakon saneleman palvelijat”-novelli on saanut innoituk-
sensa rapistuvaa englantilaista yläluokkaa kuvanneesta saip-
puasarja Downton Abbeystä ja sen miespalvelija Thomaksesta, 
jonka tarkkaa syntymä- tai kuolinpäivää emme tiedä, sekä 
Oscar Wilden aikoinaan kirjoittamasta novellista ”Herra 
W.H:n muotokuva”, missä Erskine-niminen vanhempi tai-
teentuntija kertoo nuorelle ystävälleen kauhistuttavaa tarinaa 
poikkeuksellisen kauniista yliopistoteatterissa Shakespearen 
naisosia esittäneestä ystävästään Cyril Grahamista, joka yrittää 
epätoivoisesti ratkaista yhtä Englantia yhäkin vaivaavista suu-
rista mysteereistä; kirjoittiko Shakespeare kuuluisat sonettinsa 
miehiselle rakkaalleen, ja jos kirjoitti, niin kenelle ja miksi?

”Nautinto on onnen ainoa lähde”-novelli on kiteytymä 
professori Timo Airaksisen ”Markiisi de Saden elämä”(toimit-
tanut Harald Olausen: Kulttuuriklubi 2019)-kirjan alusta ja 
vastaus siihen miksi lukea Sadea? Airaksisen mielestä vastaus 
on selvä: ”Ilman Sadea ei voi ymmärtää suurta osaa nykypäi-
vän kontinentaalista filosofiaa. Sade on inhimillisen kulttuurin 
kääntöpuoli. Hän on ihminen, jonka alitajuinen pääsi esille 
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ainutlaatuisella lavalla. Voisi sanoa, että Saden suurenmoisuus 
ihmisenä ja kirjailijana on juuri siinä, että hänen alitajuntansa 
on pinnalla, kaikkine niine houreineen ja kauhuineen, jotka 
me muut koemme vain pahimmissa painajaisissa. Sade siis 
sallii meidän kurkistaa sinne, mitä ennen emme ole nähneet, 
vaikka kaikki tuo on aina vaikuttanut elämäämme.”

”Bi-henkiset piilohomokesäleskit/kesäläskit”-novellin 
Tranströmer-analyysi on julkaistu aiemmin ruotsiksi ”...
och på svenska bögnoveller”(Harald Olausen: Kulttuuriklu-
bi 2017)-kirjassa otsikolla ”Jag letar efter något som är mig 
nära”.

Kirjan niminovelli ”Päättyneitä tarinoita” on lyhennelmä 
aiemmin”Tom of Finlandin salaiset muistelmat” (Harald 
Olausen: Kulttuuriklubi 2017)-kirjassa julkaistusta luvusta:”-
Kaikenmaailman Kaket ynnä muuta lihaksikasta.”  

”Tahdon heikkous”-novellin kohdat, mikä alkaa ”Inhimil-
lisen toiminnan synnynnäinen ja primitiivinen periaate on 
paradoksi, jota voimme osuvamman sanan puutteessa sanoa 
perverssiydeksi, väittää Aunis”, ja päättyy neljä kappaletta 
myöhemmin sanoihin ”Toisaalta hän sanoo, että pidämme 
toiseksi parasta vaihtoehtoa parempana kuin parasta — joka 
ei ole mitään muuta kuin tahdon heikkoutta”-lainaukset on 
Timo Airaksisen”Markiisi de Saden elämä”-kirjasta.

”Surun tie”-novelli on aikaisemmin julkaistu ”Egyptin 
prinssi ja muita homonovelleja”(Harald Olausen: Kulttuu-
riklubi 2012)-kirjassa.

”Kirje menneisyydestä”-novelli on julkaistu aiemmin ruot-
siksi nimellä ”Sokrates nedtystade pojkvän” ”..på svenska bög-
noveller”(Harald Olausen: Kulttuuriklubi 2017)-kirjassa.

”Eräänlaista tyhmyyden leikkiä”-novellissa bussikuskin 
suulla puhuu amerikkalainen runoilija Raymond Carver.

”Se oli ihmeellinen kesä”-novelli on julkaistu aiemmin 
laajempana ”Don Quijote - queerseikkailuromaani”(Harald 
Olausen: Kulttuuriklubi 2018)-kirjassa otsikolla ”Tukholma”.
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Siinä missä kiitosta saanut queernovellikokoelma Homolulu 
kuvasi värikkäästi erilaisten ristiriitojen ja kohtaloiden 
repimiä homokohtaloita, queernovelleja II Päättyneitä tarinoi-
ta kuvaa erilaisten homosuhteiden loppuja. Kirjaa voi lukea 
joko kahdella tai yhdellä t:llä riippuen elämäntilanteesta ja 
mielenlaadusta. Monet ajelehtivat tilanteisiin ja suhteisiin, 
jotka päättyvät kummallisilla tavoilla - toisilla aikoinaan jo 
ilman aloitustakin tyyliin: eihän se ihan noin mene. Näistä 
rakennusosista on kirjan erilaiset novellit tehty - päät(t)yneis-
tä tarinoista. Viime vuonna Turun kirjamessuilla julkistetusta 
queernovellikoelma Homolulusta kirjoitti Sami Leon Eerola 
spektaakkeliyhteiskunta.worldpress.comissa: ”Harald Olausenin 
”Homolulu – Queernovelleja” on ihan hyvä kokoelma kerto-
muksia homoudesta. Tässä on huumoria, rakkautta ja erotiik-
kaa. Ehkä mielenkiintoisin havainto, mitä tässä kirjassa ei 
selitetä, on homojen kyky huomata, kuka on homo. ”Homolulu” 
on novellikokoelma, jossa saat kokea koko homouden kirjon. 
Romaanissa on aivan kaikkea; tavallisia rakkauskertomuksia, 
joissa homot käyttäytyvät samalla tavalla kuin heteroparitkin 
ja sitten sellaisia jännittäviä kertomuksia puisto-orgioista ja 
anuksen survomisesta. Romaanissa on myöskin historiallisista 
homorakkaustarinoista, joissa näkee, miten yhteiskunnan 

repressio on kohdellut heitä 
kaltoin. Lempikertomukseni oli 
kielletty rakkaustarina kahdesta 
talvisotaveteraanista. Liikutuin 
oikeasti kertomukselle, minkä 
loppu on herttainen ja kitkerä.” Kulttuuriklubi
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