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Aluksi sitä oli helppo vältellä. Kääntää ajatukset johonkin muualle, puuskahtaa turhautuneesti 

ja pyöritellä vähän silmiään. Pahimmassa tapauksessa velloa vähän aikaa itsesäälissä ja sitten 

ryhdistäytyä. Siihen aikaan kyse oli vain kuivuvasta kitalaesta ja sydämentykytyksestä. 

Mutta nyt naputan pöydän kantta kuulakärkikynällä kuin tahtia Lambadalle. Minun ihoni 

alla kihelmöi Tuhat kiemurtelevaa kiiltomatoa. 

Jossain vaiheessa olen avannut pöydälle kirjan, mutta ajatukseni ovat aikaa sitten hylänneet 

sen ja siirtyneet harhailevaan väkijoukkoon. 

Kuinka helppoa olisikin sujahtaa johonkin noiden ihmisten ihoista. Ihoista, jotka on täytetty 

lämpimällä onnellisuudella tämän kuplivan kuumaa vettä sylkevän painepesurin sijaan. Se 

polttaa. Polttaa palovammoja sisuksiin. 

Aivojeni verenkierrossa virtaa sinivihreitä silmiä ja epämääräisiä katseita, joiden 

mahdolliset merkitykset jäävät hämäriksi. Kehtaakin katsoa minua vielä kerran, niin lyon sitä 

kasvoihin nyrkillä ja potkin vatsaan niin kauan, että varmasti tietää, miltä tuntuu, kun 

mahalaukku yrittää paeta kurkusta ulos. Kun kehossa on konflikti ja sisäelimet ovat 

pakolaisia. 

Marraskuuilma on ainoa lohdutukseni. Ulkona voin sentään hengittää. Mustat, lehdettömät 

rungot, kuin irtonaiset linnun jalat, maisemat, joiden päälle on vedetty ohut, aavistuksen 

olilvinvärinen lakkakerros, pimeän maku kielen päällä ja keltaiset valot ikkunoissa, mutta 

ennen kaikkea tuuli. Tuuli tarjoaa sopivan vastuksen polttelevalle mielelleni, huuhtelee juuri 

tänäänkin päätäni ja melkein suostuttelee itsepäiset hiukseni kilpajuoksuun. Puhaltaa niin 

kovaa, etten kuule, mitä ystäväni puhuu, puhaltaa pois kihelmöinnin, kuin märkään ihoon 

tarttuneet hiekanjyvät. 

“Jospa se voisi puhaltaa mun läpi”, mutisen, vaikka ei hänkään varmaan kuule minua. “Tuntuis 

vielä paremmalta... Pitäis varmaan leikata reikä.” 



Lieventäisi polttavaa kirvellystä, pysäyttäisi painepesurin, lennättäisi lihavat, sisuksia jäytävät 

paholaiset pois. 

“Tulis kylmä”, toteaa toveri. 

Tuhahdan. Tuuli pyyhkii ylitseni kuin vastapesty kangas. 

Pesurin johto kuristuu kurkunpään ympärille. Kasvojen luut tuntuvat keveiltä ja 

kihelmöiviltä, kun kiiltomadot kaivautuvat syvemmälle. Tunne on lämmin, vain hyvin 

epämiellyttävällä tavalla. Vähän niin kuin pussillinen tuoretta oksennusta on lämmin. 

Minä tiedän mitä se on. Sinä tiedät mitä sen on, mutta katsos, minulla ja hiuksillani on yksi 

yhteinen luonteenpiirre: itsepäisyys. Minun päässäni ei käydä monologia, vaan vuoropuhelua 

ja vaikka toinen meistä on kanssasi täydessä yhteisymmärryksessä, toinen tunkee sormet 

korviinsa ja hyräilee mahdollisimman epäromanttisia lauluja 

Rakkaus on turhaa, sanoin jollekulle joskus päin naamaa. Se on heikkoutta, johon minulla ei 

ole varaa. Yksi ylpeyteni tukipilareista hapertuu tämän lämpöaallon mukana, syttyy tuleen ja 

palaa pois. 

Seilatessani marraskuupuhureissa ja katsellessani väkijoukkoa ja heidän onnellisia ihojaan, se 

iskee minuun kuin ennenäky: Tämä on minun kohtaloni. Onneton rakastuminen. Vaikka tämä on 

ensimmäinen, ja Luoja paratkoon toivottavasti viimeinen kerta kun kärsin tästä vaivasta, 

olen siitä äkkiä aivan varma. Sitten joskus, kun suuremmat voimat läimäisevät minua sormille, 

joudun päästämään irti typeristä, itsepäisistä, nuoruudenhulluista periaatteistani ja rakastun 

oikeasti, tulee tämä elämäni tosirakkaus kuitenkin olemaan kuolemaan tuomittu, homo, tai 

perheenisä, j olla on vaimo, 1,8 lasta, valkoinen aita ja labradorinnoutaja. Näen sen sieluni 

silmin: He viettävät joulua tai muuta perhejuhlaa, ja minä istun yksin pienessä asunnossani ja 

juon väljähtynyttä punaviiniä. 

 

Minulla on taipumusta melodramaattisuuteen. 

 

Tämänhetkisessä tilanteessani pahinta on se, että korvani ovat kuin tulessa ja kirkuvan 

punaiset. Ne huutavat kuin palosireenit: hei katso tänne! Ei, PAHINTA on se, ettei hän ole edes 



erityisen komea, tai briljantti. Enemmänkin hontelo, keltahampainen narsisti, jolla on liian 

lyhyt etuhuuli ja liian eloisat silmät omaksi hyväkseen. Silmät, jotka kerjäävät saada nyrkistä. 

Kun pääsen kotiin käperryn peittoon. Minua tavallaan ikään kuin itkettää, mutta ei 

kuitenkaan. Yritän huuhdella roskatelevisiolla tämän poltteen pois ja purskuttaa makeuden 

pois suusta ja luistani kirjallisuudella. Minua kylmää iholta, mutta sisällä on niin kuuma, että 

toivoisin voivani kuoriutua koko ihosta pois. Tämä on kuin kuume! Tai syyhy, tai rutto. 

Olin siis aina oikeassa: Rakkaus on sairaus. 


