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Reissukirjan resepti
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2 aikaisempaa kirjaa (kotitekoisia)
3 turhaa päättötodistusta
1 litra oliiviöljyä (tai diesel-öljyä)
250 litraa tositapahtumia
Euroopan kartta (vaihtoehtoisesti maailman kartta)
5 kriittistä faktaa yhteiskunnasta
17 suurta valhetta
198 väärää nimeä
385 pulloa olutta
29 pulloa viinaa
1 pannu
1 kattila
1-300 lusikallista soopaa
1 hyppysellinen juonta
1-200 000 euroa
1 peukalo
1 linkkari
1-2 reppua
1 pyyhe
30 tussia
2 kortta ruohosipulia
28 grammaa ruohoa
1 sipuli

Keitto-ohjeet
▶ Valmisteluaika: 28 vuotta
▶ Keittoaika: 18 kuukautta
Erottele huolellisesti setelit kolikoista. Kaada kolikot pois. Käytä setelit sytykkeenä. Tulosta kaksi aikaisemmin
valmistelemaasi kirjaa ja käytä niitä pitämään liekkiä yllä. Kuumenna oliiviöljy (tai dieselöljy) pannussa. Lisää
päättötodistukset ja sekoita kunnes palavat. Heitä ne pois. Avaa Euroopan kartta ja aseta peukalo satunnaiseen
kohtaan. Mene sinne nostamalla peukalo huolellisesti kohti taivasta. Nauti viinaa.
Tässä vaiheessa on tärkeää pitää peukalo tuoreena, joten älä katkaise sitä vielä. Kerää tositapahtumat ja lisää
niitä kattilaan. Käytä tusseja säästäväisesti. Unohda ruohosipuli. Käytä ruohoa. Sekoita Euroopan kartalla.
Älä panikoi! Lusikoi pois pitkäveteinen liemi. Lisää viinaa. Muista pyyhe.
Avaa oluet yksi kerrallaan. Älä anna niiden hengittää liian kauaa. Lisää vettä maun mukaan. Jos palaa
pohjaan, polta ruohoa. Lisää väärät nimet ja suuret valheet yksi kerrallaan. Lisää juoni. Varo ettei siitä tule
liian ytimekästä. Lisää viinaa. Jatka sekoittamista.
Kirja on valmis kun suurin osa nesteestä on höyrystynyt. Käytä linkkuveistä peukalon katkaisuun, ettet
lisäisi liikaa tositapahtumia. Tarjoillaan ilmaiseksi, suoraan repusta.
Sipulin kuoriminen takaa kyyneleet.

OSA 1: KEVÄT
Ratkaisu on kouluttaa ihmiset älyllisempiin toimiin kuin nussiminen, pilven polttelu, tv:n
katselu ja ne idioottityöpaikat, joissa suurin osa tällä hetkellä ahertaa.
Robert Anton Wilson
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Muuta planeettaa!
Mitä helvettiä? Rekkakuski kuuntelee
klassista? Punaisessa Scaniassa pauhasi Orffin
Carmina Burana. Ikkunaan oli kiinnitetty
kuskin nimi: Jakub.
”No, tuletko sisään?”
40-vuotias semisti ylilihava puolalainen oli
lähdössä Latvian rajalta kohti Liettuaa ja ilmeisesti vähän pidemmällekin.
Rekkakuskit ovat liftarin1 parhaita ystäviä.
Niitä ei haittaa vaikka näyttäisi hieman reissussa rähjääntyneeltä. Enkä minä juurikaan
välittänyt ulkonäöstäni. Shortsien vetoketju
oli rikki ja rennosti napitettu sininen kaulus
paitani oli yltä päältä hiessä. Minulla oli yleensä
tee-se-itse -korvikset — ruuvi lävisti vasemman
korvalehden ja oikeasta roikkui alumiinirengas.
Liftatessa otin ne pois, etten näyttäisi niin paljoa
terroristilta. Tyynet silmäluomeni, terävät kasvonpiirteeni, ponnarille vedetty vaaleanruskea
tukka ja leveä hymy loivat kuulemma vaikutelman Buddhan, haukan ja kalkkarokäärmeen

risteytyksestä.
”Tuota, laitatko vähän hiljemmalle? Kauhea darra”, selitin englanniksi ja kiipesin sisään pienen reppuni,
vesipullon ja liftauskyltin kanssa. Vittu, kun ois Buranaa. Edellisillan liftaus meni perseelleen ja päädyiin
juomaan äärettömät määrät Riga Balsamia ja pelaamaan Mortal Kombatia latvialaisten teinien kanssa.
”Moi, Remmus Reverof ”, esittelin itseni.
”Reverof? Venäjältä vai?” Jakub kysyi.
”Ei kun Suomesta”, korjasin. Nimi tuli isoisoisältä.
”Ai, Suomi! Hieno maa!” Jakub otti hörpyn kahvistaan.
Ihmisillä on kumman romanttinen kuva Suomesta, vaikkeivät olisi edes käyneet siellä. Newsweek-lehden
mukaan se on maailman mukavin maa. On lottovoitto syntyä Suomeen, vanhempieni sukupolvella oli tapana
sanoa. En oikein koskaan hiffannut mitä se tarkoitti.
Suomessa jokainen vastasyntynyt saa äitiyspakkauksellisen vaippoja, vaatteita ja sen sellaista — krääsää
274 euron edestä. Tätä käytetään todisteena hyvin toimivasta sosiaalijärjestelmästä. Mutta heti karvakaulusta raottaessaan kersan niskoille langetetaan sen osuus valtionvelasta. Se on noin 15 000 euroa ja kasvaa
kasvamistaan. Kunhan äpärä on ensin puristettu maailmaan kuulun suomalaisen opetusjärjestelmän muo
tista ja saatu tottelevaiseksi työläistontuksi, sen odotetaan maksavan osuutensa vuosien saatossa — verojen,
eläkemaksujen ja muiden sivukulujen muodossa.
1

Kautta aikain ihmiset ovat matkustaneet muiden kyydillä. Siinä ei sinällään ole mitään ihmeellistä: menet autoon, jossa on tilaa.
Mikä tekee siitä ihmeellistä on se, että se perustuu ihmisten väliseen luottamukseen. Liftari luottaa siihen, että joku pysähtyy
kun vain peukuttaa tien varressa tai että joku ottaa kyytiin kun kyselee huoltoasemalla. Kuski luottaa siihen, ettei liftari ole vaarallinen. Moni pelkää… ja kuolee kotiinsa. Liftaamisessa voi viehättää moni asia: ilmaisuus, ympäristönäkökulmat, seikkailu,
mahtavat ihmiskontaktit tai itsensä haastaminen. Lisätietoa: www.hitchwiki.org
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”No, se nyt on vain maantieteellisen alueen nimi”, vähättelin Jakubin kohteliaisuuksia.
”Mitä? Etkö tykkää Suomesta?”
”Totta kai Suomessa on hyviäkin puolia kuten ihmisten rehellisyys, puhdas luonto ja tietty vapaus”, vastasin. Itse asiassa Suomessa sai tehdä mitä lystää: juosta perse paljaana juomakelpoiseen veteen tai kusta
eduskuntatalon portaille. Oikea puhtaan luonnon, vapaiden ihmisten ja… joulupukin maa.
”Tuleehan sieltä myös Nokia, Linux ja huikea määrä ohjelmoijia”, Jakub lisäsi.
”Niin, joo. Totta. Mistä sinä sen tiedät?” hämmästelin.
”Olin ohjelmoija itsekin. Harrastus lähinnä”, Jakub yllätti.
Vaikken itse ollut koskaan oppinut ohjelmoimaan minua kiehtoi heidän työnsä, etenkin avoimen lähdekoodin yhteisöt. Olin kuullut jostain, että ihmisen aivosolujen ikä on noin seitsemän vuotta. Jos kerta
aivosolut uusiutuvat, ehkä koko ihminen muuttuu seitsemän vuoden välein — vähän kuin tietokoneohjelma,
jota kehitetään koko ajan ja josta julkaistaan aina vain uusia versioita.
Mitähän versioita minusta oli jo ollut?
Remmus 1.0 oli pullean onnellinen 0–7 vuotias kakara. Fyysisesti se oli paisunut kuin Windows Vista, ja
toimiakseen se vaati paljon käyttäjien huomiota.
Minä 2.0, kahdeksasta neljääntoista ikävuoteen, oli täynnä bugeja ja kaatuili koko ajan. Se ei ollut kovin
suosittu ja jätettiin kehittäjienkin toimesta oman onnensa nojaan.
Minä 3.0 oli arvaamaton ja epävakaa 15–21 vuotias vastarannankiiski. Se näytti toimivan jonkinlaisen
evoluutioalgoritmin pohjalta. Se ei totellut käskyjä vaan suoritti komennot yleensä täysin päinvastoin.
Neljäs versio minusta, 22–28 vuotta, imi informaatiota sisäänsä kiihtyvällä vauhdilla. Sen prosessoria
päivitettiin koko ajan — lopulta se ylikellotettiin ja ylikuumentui. Se oli täydellinen työkalu verkottumiseen
ja tiedonkeruuseen — supertietokone, joka luuli, että sillä on supervoimia, mutta viime kädessä sen paras
ominaisuus oli, että se pystyi korjaamaan omat buginsa.
4.9.5 oli jo hyvin riisuttu, yksinkertainen ja ketterä versio, jota pian seuraisi vielä työn alla oleva versio
5.0. Sen koodi ajelehti jossain ykkösten ja nollien syvyyksien sekä kysymysmerkkien avomeren välivedessä.
Itse asiassa ihan viime aikoina olin joutunut umpikujaan. Monesti ajattelin luovuttavani, kyllästyneenä
tuulimyllyjä vastaan taistelemiseen. Olin kyseenalaistanut syyni elää ja jopa harkinnut itsemurhaa.
Mutta sitten kaikki kirkastui: Jos olin valmis ottamaan itseltäni hengen tänään, voisin yhtä hyvin lykätä
sitä huomiseen, ja elää tämän päivän kuin se olisi viimeinen… ja käyttäytyä näin joka päivä, kunnes kuolisin luonnollisista syistä, kuten tukehtumalla kultakalaan tai hukkumalla parsakeittoon. En odottaisi enää
maailman muuttuvan vaan sen sijaan eläisin hetkessä, aidon syvällisessä yhteydessä muihin ihmisiin, hämmentäisin ihmisiä hyväntahtoisuudella ja pyrkisin aktiivisesti muuttamaan ihmisten käsityksiä siitä, mikä
on mahdollista, omalla esimerkilläni.
Sitten satuin kuulemaan Hitchgatheringistä, liftarien tapaamisesta Portugalissa. Sen tämänvuotinen nimi
oli 6–8–10 ja iskulause ”Yes — Oui — Ken”. Kuudes elokuuta 2010. Viiden viikon päästä? Viiden tuhannen
kilometrin päässä? Aika hullu ajatus. Kaksi päivää myöhemmin olin jo peukalo ojossa tien varressa. Maailma
on osterini, vaikka se juuri nyt haiseekin mädäntyneeltä… Pitääpä ottaa selvää mitä muuta ruokalistalta löytyy.
Huomasin jälleen kerran olevani ajatuksissani, ja että Jakub odotti minun sanovan jotain. Palasin keskusteluun: ”Jaa, ohjelmoija… Senkö takia puhut niin hyvää englantia?”
”Ei. Lopetin tietokonehommat aikoja sitten. Olin ollut näytön edessä kellon ympäri. Aloin tuntemaan
oloni fyysisesti heikoksi, joten ajattelin, että ehkä on olemassa joku toinen homma, jossa voisi… vaikka
kävellä. Muutin Clevelandiin, Ohioon, seitsemäksi vuodeksi. Työskentelin tehtaassa, harjoittelin englantia,
lyöttäydyin yhteen puolalaisen naisen kanssa, panin sen paksuksi, muutimme takaisin Puolaan ja tuossa on
tulos”, Jakub virnisti ja osoitti rekan seinällä roikkuvaa poikalapsen kuvaa.
”Kiva. Miten vanha?” teeskentelin olevani kiinnostunut.
”Neljätoista kuukautta. Onkos sinulla lapsia?” Jakub kysyi.
”Ei tietääkseni”, sanoin pilke silmäkulmassa.
”Tyttöystävää?”
”No joo… tavallaan.” Olin yrittänyt vältellä tätä kysymystä.
Olin ollut lähes vuoden yksin. Niin käy, kun vetäytyy yksinäisyyteen henkistymään ja parantelemaan
hoidettavissa olevia, mutta ärsyttäviä sukupuolitauteja, jotka uhkaavat tehdä mulkusta kukkakaalin.
Olin ollut lähellä menettää kiinnostukseni naisiin kokonaan ja nyt niitä tulvi ovista ja ikkunoista. Olin
viettänyt viimeisen viikonloppuni Suomessa älyttömän kauniin nuoren naisen kanssa. Se oli kauppatieteiden
opiskelija, joka haaveili hyväpalkkaisesta työstä ja perheenlisäyksestä. En ollut kovin hyvä isäkandidaatti,
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koska a) kieltäydyin rajoittamasta rakkautta vain yhteen ihmiseen2, ja b) olin innoissani lähitulevaisuudessa
siintävästä henkilökohtaisesta konkurssistani. No, joka tapauksessa ihan kiva likka.
Sain.
Sitten, juuri ennen lähtöä, vanha opiskelukaveri otti yhteyttä. Se halusi tavata, koska oli itsekin keskellä
henkistä heräämistä. Helvetti! Entinen malli ja menestyvä bisnesnainen. Heräämässä?
En saanut. En edes vongannut… paljoa.
Perkeleen universumi! Heittelee upeita naisia eteeni silloin kun olen päättänyt lähteä menemään.
Ja nyt oli vielä V.
<3<3<3<3<3

Olin tavannut unelmieni naisen reppureissaajien leirillä Liettuan syrjäseudulla — pirun isolla ja luonnonkauniilla nurmikkoisella mäellä, jota koristi lammikko, grilli, vanhat puiset rakennukset, kunnollinen sauna
ja perinteinen lampaannahoilla vuorattu jurtta. Viktoria, tai V, tuli sinne aamulla kun olin kokkaamassa
tattaripuuroa.
Kaunis! En voinut olla panematta merkille.
Panisin.
Iltapäivällä V pyysi minua kanssaan järvelle uimaan. Kävelimme vihreiltä niityiltä sankkaan metsään, pitkin
pientä polkua, joka kiemurteli pihojen ohi, vuohien laidunmaan, marjapensaiden ja puutarhojen lomassa. V
oli niin kaunis bikineissään. Ajattelin, ettei noin ihastuttavan vartalon omaava nainen voi olla kiinnostunut
minusta, mutta jotenkin hän vain viihtyi seurassani.
Illalla huomasin palvelevani V:tä kuin jumalatarta, yrittäen miellyttää häntä kaikin tavoin. Sumutin hänen
nilkoilleen hyttysmyrkkyä. ”Sinä välität minusta!” V hämmästyi ja katseemme kohtasivat. Hänen syvänsiniset
silmänsä lumosivat minut heti. Hitto, taidan tosiaan välittää… aika paljon, itse asiassa.
Siirryimme nuotiolle puhumaan elämästä, rakkaudesta ja kaikesta maan ja taivaan väliltä. V:n kanssa oli
helppo jutella. Hän ei edes tuominnut jokseenkin ristiriitaisia ja yleisesti torjuttuja näkökulmiani.
Hän ehdotti, että menisimme katselemaan tähtiä. Poistuimme nuotiolta ja kävimme makaamaan kostealle
nurmikolle tähtitaivaan alle. Nyt tai ei koskaan. Suutele sitä! ”Hei, vieritään alas rinnettä!” V sai kiehtovan
lapsellisen idean. Hän meni edeltä ja kieri kyljellään pitkän matkaa, hihittäen ja sotkien vaatteensa märässä
ruohikossa. Seurasin perästä ja muusasin varmaan tuhat pientä sammakkoa matkalla. Törmäsin V:hen ja me
molemmat nauroimme. Kömmin hänen viereensä ja hihitys loppui. Katselimme toisiamme silmiin. ”Saanko
nyt suudella sinua?” kysyin hiljaa ja huulemme koskettivat ensi kertaa. Se ei ollut pitkä tai äärimmäisen intohimoinen suudelma, vaan varovaisen hellä sinetti, joka ei jättänyt enää mitään arvailujen varaan.
<3

Huokasin. Hitto, että on ikävä sitä. Jakub huomasi minun pyyhkivän kyyneleen silmäkulmastani ja vaihtoi
aihetta: ”Mihinkä sinä olet matkalla?” Keräilin itseni.
”Portugaliin”, pakotin hymyn kasvoilleni.
”Miiitäh? Portugaliin? Liftaamalla?” Jakub oli tukehtua kahviinsa.
”Jep, liftillä koko matka. Se on paras tapa matkustaa”, virnuilin.
”No minun kyydissä pääset Berliiniin, mutta eikö olisi helpompi vain lentää?” Jakub kysyi.
”Olisi varmasti. Mutta liftaaminen kuvastaa elämää. Tavallinen matkustaminen on paikasta A paikkaan B
siirtymistä. Se on täynnä ennalta määrättyjä prosesseja ja sääntöjä: odottamista, maksamista ja aikatauluja.
Liftaamisessa taas on tärkeämpää itse matka. Kun nostat peukalon pystyyn, et voi tarkkaan tietää mihin ja
milloin päädyt, mutta voit olla varma, että matka on mielenkiintoinen”, selitin suu vaahdossa.
”Mitä teet töiksesi?”
”En mitään”, tokaisin.
”Siis mitä? Reissaat vaan?” hän oli pihalla.
”Palkkatöihin en koske. Mutta kai se työtä on, jos kirjoittaa blogeja ja kirjoja, kokkaa, tekee graafista
suunnittelua, valmentaa, suunnittelee, pitää luentoja ja järjestää työpajoja. En vaan pyydä rahaa vastineeksi”,
kerroin hänelle lyhyesti elämänvalinnoistani.
”Jaa. Täytyy sinulla olla tuohta aika lailla?” hän kysyi.
”Ei. En käytä rahaa. Budjetti on nolla euroa”, vastasin ajattelematta.
2

Suurin osa ihmisistä on ehdollistunut ajattelemaan monogaamisesti, eli että heillä voi olla vain yksi partneri kerrallaan. Toiset
ajattelevat ettei rakkautta tule rajoittaa. Polyamoria on vastuullista monisuhteisuutta. Se ei ole pettämistä tai polygamiaa, vaan
yhdessä sovitut pelisäännöt sitovat kaikkia suhteen osapuolia. Ne perustuvat kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen, kahlitsemattomuuteen, luottamukseen, toisen onnellisuudesta huolehtimiseen, rehellisyyteen ja avoimeen kommunikaatioon. Lisätietoa:
www.polyamoria.fi
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Jakub katsoi minua kuin hullua.
Kuulostihan 5 000 kilometrin liftaus aika urakalta, etenkin täysin ilman rahaa ja ilman tietoa siitä, miten
pääsisin takaisin— jos nyt ylipäätään olin tulossa takaisin. Eipä ole paljoa menetettävää. Vuosi sitten olin
luopunut koko aikaisemmasta elämästäni tehdäkseni tilaa Remmus 5.0:n synnylle.
”Ei rahaa? Miten päädyit sellaiseen ratkaisuun?” Jakub kiinnostui.
”Olin yhteiskunnallinen yrittäjä eli yritin korjata maailman liiketoiminnan keinoin. Tunsin maailman
tuskan: rikkaiden ja köyhien välinen kuilu syveni syvenee ja luonto kärsii. Mutta minusta alkoi tuntua, että
se on vain lehtien liimailua takaisin puuhun, jonka juuret mätänee. Näytti siltä, että kaikki yhteiskunnan
ongelmat kumpuavat kieroutuneesta rahajärjestelmästä”, selitin.
”Taida tietää mistä puhut”, Jakub yllätti.
”Niinkö?”
”Saatan olla pelkkä rekkakuski, mutta olen tutkinut asiaa. Olin aina luullut, että hallitukset luovat rahan,
mutta sitten katsoin dokumentin, mikä se hieno nimi oli, vähimmäisvarantojärjestelmästä3. Siinä selitettiin,
että rahan luominen on annettu yksityisten pankkien tehtäväksi. Eikä ne edes lainaa edelleen muiden talletuksia vaan luovat rahaa tyhjästä, velkana”, Jakub kuulosti tuohtuneelta.
”Ja se pitää maksaa korkojen kera. Hieno bisnes, eikö?
Korkoa vastaavaa rahamäärää ei luoda järjestelmään missään vaiheessa. Sitä ei ole olemassa. Meillä ei ole
koskaan tarpeeksi rahaa kaikkien velkojen maksuun,” lisäsin.
”Niin. Se pakottaa meidät jatkuvaan kasvuun, tuhlailuun ja köyhyyteen. Mikä siinä on bisnestä tehdessä
kun niukkuus ja ongelmat myy. Ei ole kannustinta tehdä asioita järkevästi ja ratkaista yhteiskunnallisia ja
ympäristöongelmia pysyvästi. Sen takia minun pitää kuskata näitä sianruhoja ympäriinsä”, hän ärisi.
”Itse asiassa ei ole enää kyse sioista. Tuotteilla ja palveluilla, reaalitaloudella, ei ole enää niin suurta merkitystä. Finanssimarkkinat pakottavat reaalitalouden kasvuun, mutta päivittäisestä rahaliikkeestä 97% muodostuu
velkakirjojen kauppaamisesta, kuvitteellisten ykkösten ja nollien liikuttelusta”, vastasin.
”Ja näiden epätodellisten elektronisten merkintöjen takia niin moni menettää hermonsa, sotkee ihmissuhteensa ja tuhoaa planeetan. Hemmetti, eikö tämä kuulosta joltain idioottirodulta jossain todella huonossa
B-luokan elokuvassa?” Jakub tulistui.
”Monen mielestä kaikki maailman ongelmat johtuvat ihmisten ahneudesta, mutta ahneus ei ole DNA:han
koodattu piirre. Se, ettei kaikille koskaan ole tarpeeksi on järjestelmään sisäänrakennettu ominaisuus ja se
saa ihmiset käyttäytymään ahneesti ja kilpailuhenkisesti. Kun tajusin tämän, jouduin moraaliseen ristiriitaan:
jos jokainen sentti lompakossani on jonkun toisen velkaa, miten voin koskaan elää puhtaalla omatunnolla?
En halunnut muiden köyhtyvän, että voisin itse elää hyvin. Niinpä aloin pikkuhiljaa päästää irti rahajärjestelmästä. Hankkiuduin eroon maallisesta omaisuudestani, asunnostani, puhelimesta ja muista kiinteistä
kuluista. Minusta tuli vapaaehtoisesti koditon ja aloin harjoittamaan nomadielämää”, valotin lähihistoriaani.
”Milloin tämä tapahtui?”
”Vuosi sitten.”
”Et ole käyttänyt rahaa vuoteen?” hän kysyi.
”Otin vastaan ’lahjoituksia’ vanhemmiltani. Käytin ne tupakkaan ja viinaan. Elin 97-prosenttisesti ilman
rahaa. Mutta nyt matkaan lähtiessä tajusin, ettei vanhaan ole enää paluuta, ja että haluan tehdä tämän täysin
ilman rahaa”, selitin.
”Mikä sai mielen muuttumaan?”
”Tuntui, että pitää päästä vapaaksi. Sitten juuri oikealla hetkellä sain sähköpostin, jossa sanottiin, että
opintolainani oli menossa ulosottoon. Vastasin ja selitin elämänvalintani, mitä olin viimeisen vuoden ajan
puuhaillut, ja ettei minulla juurikaan ole omaisuutta mitä voisin heille velkaa vastaan pantata. Yllättävää
kyllä, ulosottomies osoittautui hyväksi tyypiksi, joka ymmärsi, että rahajärjestelmämme on perseestä. Hän ei
kuitenkaan halunnut minun tekevän hätäisiä ratkaisuja ja vetävän loppuelämääni vessasta alas. ’Jos suoritusta
ei tule elokuun loppuun mennessä, julistan sinut varattomaksi’, hän kertoi, kun tajusi ettei pysty kääntämään
päätäni. ’Jos et halua olla osa tätä rahajärjestelmää, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa planeettaa’, hän
sanoi. Mitä, se haluaa minun liftaavan avaruusrakettiin? ajattelin. Ymmärsin hänen sanansa tarkoituksella
väärin ja päätin tehdä kaikkeni tämän planeetan muuttamiseksi.”
”Kieltäydyit maksamasta? Ihailen rohkeuttasi”, Jakub sanoi.
”Kiitos. Useimmat eivät ymmärrä, että ainoa keino haistattaa järjestelmälle on jättää velat maksamatta.
Heidän mukaansa velkojen maksamatta jättäminen on epämoraalista tai ainakin vastuutonta käytöstä. He
syyttävät minua siivellä eläjäksi, joka selviää ’tekemättä mitään’. Mutta tiedän, että tämä on oikein: ei sen takia,
3

Ympäri maailman käytössä olevassa vähimmäisvarantojärjestelmässä raha luodaan yksityisten liikepankkien toimesta velkana
ns. luotonlaajennusprosessin kautta. Eli pankit luovat uutta rahaa myöntäessään lainaa eikä heillä tarvitse olla kuin murto-osa
varantoina näitä lainoja vastaan. Tämä on hallitusten hyväksymää fiat-rahaa, jolla on vain nimellinen arvo ja joka ei ole sidottu
kullan tai minkään muun hyödykkeen arvoon. Korko-osuuden takia velkaa on järjestelmässä aina enemmän kuin rahaa. Tämä
pakottaa jatkuvaan kasvuun ja tekee järjestelmästä ongelmallisen. Lisätietoa: www.zeitgeist.fi
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että se olisi jotenkin lopullinen vastaus kaikkiin ongelmiin vaan sen takia, että se mahdollistaa tämänkaltaiset
keskustelut”, vinkkasin silmää.
”Tekemättä mitään? Nykyään ne, joilla on rahaa, saavat sitä lisää tekemättä mitään. Köyhälistö rahoittaa
raadannallaan eliitin hulppeaa elämäntapaa”, Jakub sanoi.
”Niinpä.”
”Sinunlaiset kaverit tekevät parhaansa, että järjestelmä muuttuisi juuriaan myöten, ettei kenenkään tarvitsisi
enää sietää tätä paskaa!” Jakub tunteili. Hän näki minussa jonkin sortin sankarin.
Matkalla Berliiniin Jakub tarjoili minulle ruokaa, savukkeita ja jopa maukasta puolalaista vodkaa. Mutkainen tie, pimenevä ilta ja täysi maha saivat minut torkkumaan. Mielikuvat edellisillan videopelistä sekoittuivat
ajatuksiin aikaisemmasta keskustelusta. Nukahdin uneksien Mortal Kombatista kapitalismia vastaan.
20 pisteeseen! Vasemmassa laidassa Reverof. Oikeistosta vastaan puskee Kapitalisti. Hän
näyttää uhkaavalta puvussa, krakassa ja silinterihatussa, poltellen kuubalaista.
Kapitalisti: ”Vapaa markkinatalous on paras järjestelmä.” Reverof ei vastaa. Kapitalisti hyökkää selustaan ja lisää: ”…tähän mennessä”. Kolme pistettä Kapitalistille. Reverof kurottaa
taakseen ja pyrkii ottamaan niskalenkin. Ketteräliikkeinen kapitalisti puolustaa hyökkäämällä: ”Kommunismi ei ole koskaan toiminut!” Kaksi pistettä. ”Sosialismi ei toimi!” Piste.
”Toimi se Kekkosen aikana,” Reverof yllättää. Kaksi pistettä.
Kapitalisti ottaa iskun vastaan. ”Emme elä enää Kekkosen ajoissa!” hän vastaa tiukasti nivusiin. Piste.
Reverof kääntää kapitalistin iskun puolustukseksi ja antaa samalla mitalla takaisin. Seuraa
kombo: ”Mitkään valtaeliittijohtoisista ismeistä eivät enää toimi. Ne on luotu teolliseen
yhteiskuntaan.” Piste. ”Emme enää elä teollisessa yhteiskunnassa…” Piste. ”Vaan avoimessa
maailmassa!” Piste.
(Reverof 5/Kapitalisti 7)
”Kapitalismin aikana maailma on vaurastunut ennennäkemättömällä tavalla!” Kapitalisti
hyökkää jälleen. Kaksi pistettä.
”Se on tieteen, teknologian ja yhteistyön kehittymisen tulosta!” Reverof vastaa ja kiskaisee Kapitalistin kanveesiin. Kaksi pistettä. Reverof hyppää ilmaan. Ennen kuin pökertynyt
Kapitalisti ehtii nousta, Reverof monottaa päähän: ”Öljyn hyödyntäminen toi näennäisen rikkauden!” Piste.
Kapitalistin kierrepotku yllättää Reverofin: ”Sosiaalipummi!”
Reverof väistää: ”Ad hominem! Enkä nosta tukia!” Piste.
Toinen potku kohdistuu rintaan: ”Siivellä eläjä!” Piste. Häkeltynyt Reverof ei ehdi väistämään
leukaan kohdistuvaa iskua: ”Elät vain muiden kustannuksella!” Piste.
Reverof ei alennu henkilökohtaisuuksien lähitaisteluun. Hän ottaa etäisyyttä ja puhaltaa
suustaan liekkimeren kohti Kapitalistia: ”Perkele! 37 000 lasta kuolee päivässä — nälkään
ja parannettavissa oleviin sairauksiin! Ongelmat tuottaa rahaa!” Piste. ”Tuotanto toimii.
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Kaikille riittäisi. Rahan niukkuus rajoittaa jakelua keinotekoisesti!” Kapitalisti tekee
väistöliikkeitä, mutta palaa pahasti. Piste.
(Reverof 11/Kapitalisti 11)
Kapitalistin heittotähti iskeytyy Reverofin lihaan: ”Rahankäyttö välittää informaatiota ja
ohjaa tuotantoa!” Piste.
Reverof repii tähden irti olkapäästään ja nakkaa sen takaisin: ”Kysynnän voi laskea suoraan
kulutuksesta. Jo nyt kaupoilla on valtavat tietomäärät asiakkaistaan.”
Kapitalisti vetää uramawan: ”Olkinukke! Et vastannut väitteeseen.” Piste.
Reverof käy painiin: ”Jos halutaan ’äänestää lompakolla’, korvataan velkavetoinen fiat-raha
oikeudenmukaisemmalla ’valuutalla’, jota jaetaan perustulona kaikille tasapuolisesti kuukausittain.” Uusi ehdotus! Kolme pistettä.
Kapitalisti irtautuu otteesta ja haukkoo henkeään: ”Inflaatio!” Ei vaikutusta.
Reverof vetäisee polvilumpioon: ”Tässä järjestelmässä inflaatio on hirviö rikkaiden säästöille.
Se korjaa koron aiheuttamaa epäoikeudenmukaisuutta!” Piste.
Kapitalisti tarttuu Reverofin kädestä ja selättää tämän: ”Kärsii työläinenkin! Palkat ei nouse
samassa suhteessa!” Pattitilanne. Piste molemmille.
”Olipa markkinatalouden vastainen kommentti,” Reverof virnistää.
”Nykyjärjestelmä ei ole vapaata markkinataloutta!” Kapitalisti sivaltaa ja jatkaa: ”Ainoa
todellinen vaihtoehto on vapautua valtion kontrollista ja yksityistää kaikki! Markkinat ohjaavat oikeaan…” Tilanne keskeytyy kun näkymätön käsi sivaltaa keskeltä ruutua.
Reverof vapautuu otteesta ja työntää sormet Kapitalistin sieraimiin: ”Väärä vastakkainasettelu! Vaihtoehtoja on muitakin! Automatisoidaan perustuotanto. Täytetään perustarpeet.
Avataan kouluttautumismahdollisuudet kaikille.” Piste.
Kapitalisti rimpuilee irti ja vetäisee avokämmenellä: ”Niukkuus! Luonnonvarat ovat rajalliset!” Piste.
Syntyy lähitaistelu. Reverof: ”Ilman rahaa voisimme nostaa kaikkien elintasoa — nykytuotannollakin!” Piste. Reverof nuijii: ”Ilman omistusta — jakamalla resursseja — varmistettaisiin
pääsy hyödykkeisiin ja säästettäisiin luonnonvaroja!” Piste.
Kapitalisti on kuoleman kielissä: ”Ei voi toimia! Ei ole koskaan kokeiltu käytännössä.” Reverof
vie Kapitalistin älypuhelimen ja työntää sen hänen kurkkuunsa: ”Ei toiminut tuokaan kymmenen vuotta sitten!” Piste. K.O. Reverof voittaa!
(Reverof 20/Kapitalisti 15)
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Anarkistit
Berliinissä vietin jonkin
aikaa mukavassa kommuunissa
Neuköllnin kaupunginosassa. En
oikein ehtinyt edes jutella sohvasurffaajien kanssa, jotka tarjosivat
majapaikan.4 He olivat jatkuvasti
menossa ja itselläni oli jotenkin
antisosiaalinen olo. Paikka oli
täpötäynnä ja ihmisiä tuli ja meni
jatkuvalla syötöllä. Kun siihen
lisätään 1300 kilometrin rekassaistumisesta johtuva väsymys lienee
sanomattakin selvää, että tunsin
itseni jokseenkin poissaolevaksi.
Sekin oli hieman hämmentävää, että talossa kaikki oli yhteistä.
Satuin jättämään hammastahnani
lavuaarin reunalle ja seuraavana
päivänä se oli lähes tyhjä. Täällä
ihmiset eivät juurikaan käyttäneet
rahaa ruokaan. Olin harrastanut
dyykkausta jonkun verran aiemmin, mutta Berliini oli oikea
roskisruokailijoiden mekka.5 Ihmiset toivat jatkuvasti uutta ruokaa
jo ennestään täyteen jääkaappiin.
Mutta kun minä yritin dyykata en
löytänyt mitään tai roskikset olivat lukossa.
Aloin epäillä tulisiko rahaton matkustaminen sittenkään toimimaan. Otin aikaa itselleni ja lähdin kävelylle,

4

Hotelleissa yöpyminen on kallista ja usein tylsää. CouchSurfing on tämän hetken suosituin vieraanvaraisuusjärjestö, jossa
on jo yli kolme miljoonaa jäsentä ympäri maailman. Sohvasurffaajilla on itsestään kertova profiili, jonka perusteella voi
etsiä matkakohteestaan mielenkiintoisia ihmisiä, joiden luona yöpyä tai joita tavata muuten vaan. Palvelu on ilmainen
eikä majoittamisesta peritä maksua. Vieraat saavat mahdollisuuden nähdä paikallista elämää hostin silmin. Jälkikäteen
kirjoitettavat referenssit auttavat muita päättämään haluaako kyseiseen henkilöön tutustua vai ei. Yleensä ensimmäisen sohva
surffauskokemusten jälkeen ihmiset pääsevät eroon turhista peloistaan ja ennakkoluuloistaan. Tämä luottamus on perusta
CS-kulttuurille, jota jäsenistön järjestämät tapahtumat ja tapaamiset vahvistavat. Lisätietoa: www.couchsurfing.org

5

Noin puolet tuottamastamme ruoasta päätyy jätteeksi. Roskisdyykkari kerää talteen kauppiaiden poisheittämän ruoan ja muuta
käyttökelpoista tavaraa. Roskiksista löytyvä ruoka on yleensä puhdasta ja syömäkelpoista, vaikka parasta ennen päivämäärä olisi
juuri umpeutunutkin tai pakkaus hieman vahingoittunut. Liha, kala ja maitotuotteet pilaantuvat herkästi, joten niiden dyykkamista kannattaa harkita tarkoin etenkin lämpimämmissä maissa. Puristinsäiliöt, lukitut ja aidatut alueet sekä syvät maansisäiset
biojäteastiat vaikeuttavat dyykkarin elämää, mutta aina löytyy ruokaa, joka jollekin muulle on jätettä. Lisätietoa: www.dyykkarit.
net
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eksyneenä ajatuksiini. Löytäisinkö aina syömistä, yöpaikan ja juomavettä? Sillä hetkellä huomasin spray-maalatun tekstin asfaltissa: ”Anna universumiin rakkautta ja saat rakkautta takaisin”. Viisaita sanoja. Taidanpa
ottaa tuosta uuden mottoni.
Tämän viestin innoittamana ilmoittauduin vapaaehtoiseksi hakemaan sämpylöitä ja leivonnaisia Prenzlauer Promenadella olevasta leipomosta. Riemuitsin kun näin Pankowin kuuluisan leipäroskiksen. Pyörittelin
silmiäni valtavan vihreän roskalavan edessä. Aukaisin sen raskaalla vinssillä, kiipesin ylös ja hyppäsin sisään.
Vastaleivotun leivän ja leivonnaisten tuoksu täytti sieraimeni enkä ollut uskoa silmiäni. Sitä on tonneittain!
Osa vielä lämpimiä! Huono järjestelmä on hyvä meille pummeille!
Asetin muovikassin valtavan leipäkasan päälle, istahdin ja puraisin suklaacroissantia. Viiden minuutin
ja liian monen berliininmunkin jälkeen olin sokerihumalassa. Täytin laukut, hyppäsin ulos, suljin luukun
ja pyöräilin takaisin.
Muut saapuivat supermarkettien roskiksilta. He olivat löytäneet kaikenlaista: juustoja, salamia, vihanneksia, hedelmiä, maitotuotteita, kyljyksiä, kalaa, salaatteja, mehuja, suklaata, jopa koirien hammasharjoja. Sinä
iltana kaksitoista ihmistä — ja kaksi koiraa — herkuttelivat 35 ruokalajin herkullisella antipasti-illallisella.
Se muistutti minua dyykkarin dilemmasta. Mennessäsi roskikselle, toivot, että löytäisit ilmaista ruokaa,
mutta jos se on tyhjä, olet iloinen ettei mitään ollut heitettty pois. Täällä se oli kuvottavan selkeää: elämme
järjettömän tuhlailevassa yhteiskunnassa.
Ihmisten parissa minusta tuli sosiaalisempi ja tajusin, että kaipaan pahasti liftausseuraa. Olin jo alustavasti
sopinut Hitchgathering-sivuston kautta, että reissaisimme yhdessä erään skottilaisen liftarin, Andyn, kanssa.
Hän oli matkalla Amsterdamista kohti etelää eikä tiennyt mihin tie tarkalleen ottaen vie. En minäkään, joten
jätimme suunnitelman avoimeksi.
Olin yhteydessä Saksassa majaileviin sohvasurffaajiin, jotka olivat osoittaneet kiinnostuksensa liftarien
tapaamista kohtaan. Sain vastauksen vietnamilaiselta tytöltä, joka oli innostunut liittymään seuraani, vaikka ei
voinutkaan tulla koko matkaa Sinesiin, Portugaliin. Sovimme, että tapaisin hänet Stuttgartissa ja menisimme
yhdessä Lyoniin, Ranskaan.
Vaikka tulevat seikkailut tuntuivat kiehtovilta, ajatukseni palasivat jatkuvasti naiseen, joka oli saanut
sydämeni pamppailemaan. Voihan V…
<3<3<3<3<3

Olimme olleet saunan kuistilla katselemassa tähtiä. Hän veti minut kiinni itseensä ja aloimme suudella
intohimoisesti. Hän pyörähti päälleni ja tunsin hänen viekoittelevan hemaisevan lantionsa liikkeen. Hänen
ihonsa oli sileä, hiuksensa kuin kultaiset aallot ja vartalonsa niin houkutteleva. Halailimme ja suukottelimme
kunnes hyttysparvet kävivät sietämättömiksi. Kuin herrasmies, saatoin hänet telttaansa ja menin nukkumaan.
Aamulla en löytänyt häntä mistään. Kävin hänen teltallaan ainakin kolmesti ja poukkoilin ympäriinsä,
kunnes luovutin ja kävin harmissani makaamaan nurmikolle. Mietin, oliko se ollut vain yhden illan ihastus.
”Hei Remmus!” V tuli yllättäen viereeni ja antoi suukon huulilleni. Nyt huomasin, ettei keskinäinen vetovoimamme ollut hävinnyt mihinkään. Hän oli edelleen kanssani, ainakin seuraavat pari tuntia, ennen kuin
lähtisi takaisin töihin Riikaan. Kävimme uimassa ja suutelimme pitkään niittyjen keskellä. Kun hän lähti, en
tiennyt tulisinko näkemään häntä enää koskaan — ainakaan piakkoin.
Mutta seuraavana aamuna heräsin Vilnasta ja sähköpostissani oli viesti V:ltä. Se loppui näin: ”Muuten,
Riika on tosi lähellä Vilnaa.”
Laitoin hänelle heti viestiä: ”Olen todella sekaisin… Pää sanoo ’Mene etelään’, mutta sydän sanoo’ Jätkä!
Mitä odotat? Mene perään!’ Mutta eikö niin että kannattaisi kuunnella päätä?”
V vastasi: ”Tahtoisin todella sanoa, että seuraa sydämen ääntä, mutta… jos olisin sinä, menisin etelään.”
Kysäisin vielä leikilläni saisinko surffata hänen sohvallaan. Vastaus oli: totta kai.
Tasan 26 minuuttia myöhemmin tein äkkinäisen päätöksen ja vastasin: ”En voi tälle tunteelle mitään.
Tulen Riikaan. Pakkaan vaan laukut ja lähden liftaamaan. Mikä on osoite?” En koskaan jäänyt odottamaan
vastausta. Otin vain hänen puhelinnumeronsa, minkä luulin olevan oikea, ja suuntasin kohti Riikaa. Kolme
kyytiä helvetillisen kuumalla Via Balticalla vei minut hänen luokseen.
”Sinä olet hullu! Täysin kajahtanut!” V huudahti ja hymyili kun halasimme.
”Mutta sinähän tykkäät siitä”, vastasin.
En ollut uskaltanut odottaa mitään. Hitto, en edes tiennyt löytäisinkö hänet. Löysin.
Ei ollut epäilystäkään etteikö V tulisi mullistamaan maailmani, ainakin pariksi päiväksi.
<3

Olin lähdössä tapaamaan matkakumppaniani Stuttgartiin. Hänen oikea nimensä oli Jotain Nguyen Jotain
Jotain, mutta Euroopassa hän halusi itseään kutsuttavan Sophiaksi.
Hän oli opiskellut elokvuaa Singaporessa ja oli juuri päättänyt vaihto-oppilasvuoden Saksassa. Jo muutaman
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viestin perusteella olin päätellyt, että hän tulisi olemaan tien päälle päästessään täynnä intoa.
Suunnistin pois Berliinistä ja törmäsin ruotsalaiseen liftariin, Ronjaan, Michendorfin huoltoasemalla. Hän
kiersi Euroopan squateja, vallattuja taloja, ja oli ensikertalainen liftari.6 Hänellä ei ollut kylttiä tai ei edes
tusseja, ja hän oli käytännöllisesti katsoen nääntymässä nälkään. Ei piru, pitäähän tuolle jotain ruokaa saada.
Menin huoltoaseman ravintolaan kysymään poisheitettävää sapuskaa.
”Puhutko englantia?” kysyin mammalta kassalla. Ei mitään reaktiota. ”Entschuldigung! Ich reise… keine
geld”, yritin saksaksi. Ei vittu tästä tule mitään. Bongasin nuoren hevarijäbän ja pyysin häntä kirjoittamaan
saksaksi: ”Hei! Olen Remmus. Tulen Suomesta. Matkustan ilman rahaa. Olisiko teillä ruokaa? Arvostaisin
suuresti apuanne. Rahalahjoituksia en ota vastaan. Kiitos!”
Näytin lappua kassalla. Mamma meni aluksi hämilleen, hymyili ja kävi solkottamaan saksaa kanssaeläjilleen tiskin takana.
”Mitä sinä teet?” Ronja tuli viereeni ihmettelemään.
”Yritän saada ruokaa”, kerroin.
Kohta kokki toi järjettömän lautasellisen makkaraa, perunamuusia ja ruskeaa kastiketta. Nuoko muka
jämiä? ”Dankeschön, dankeschön!” kiittelin vuolaasti. Otin haarukat ja veitset mukaan, kiikutin lautasen
pöytään ja ojensin Ronjalle ruokailuvälineet.
”Kiitos, mutta olen vegetaristi”, hän sanoi. Niinpä tietysti. Itsekö tuo jumalaton annos pitää syödä? Siinä
samassa kokki kiikutti pöytään vielä valtavan lautasellisen raastetta, salaatinkastiketta ja patonkia. Jokohan
kelpaisi?
Hänen valmistautumattomuutensa muistutti minua Sophialle lähettämistäni vinkeistä. Hän oli niin ikään
menettämässä liftausneitsyytensä. Toivoin, että myös Ronja olisi lukenut tämän listan:
• Ota mukaan muutama hyvä paksupäinen tummavärinen tussi.
• Tee uudelleenkäytettävä kyltti: nido, liimaa tai teippaa yhteen kaksi muovitaskua taitettavalle kartonginpalaselle ja täytä ne tyhjillä papereilla. Näin sinun ei tarvitse etsiä kartonkia koko aikaa.
• Kirkkaanväriset vaatteet näkyvät kuskeille paremmin. Fiksusti pukeutuminen antaa hyvän
ensivaikutelman.
• Joskus tulee patikoitua. Hyvät kengät mukaan! Kaksi paria tekee sinusta voittamattoman. Ota varmuuden vuoksi mukaan laastaria ja käytä sitä ajoissa ennen kuin rakot käyvät sietämättömiksi.
• Varmista, että sinulla on pari vesipulloa mukana. Täytä ne aina kun voit.
• Matkusta kevyesti! Älä ota ylimääräistä tavaraa. Parempi pestä kuin kantaa.
• Päätä haluatko pitkiä kyytejä rekoissa vai lyhyitä matkoja henkilöautoissa.
• Muista: määränpää ei ole niin tärkeä kuin itse matka. Älä turhaannu vaan nauti joka hetkestä. Ei ole
olemassakaan tavallisia hetkiä.
• ÄLÄ PANIKOI: joku ottaa sinut kyytiin ennemmin tai myöhemmin. Jos ei ota, sinun ei kuulunut
mennä siihen suuntaan juuri nyt. Kaikki tapahtuu tarkoituksesta.
• Jos matkustat kimpassa jonkun kanssa, sovi etukäteen onko okei hyväksyä kyyti, johon vain toinen
mahtuu. Toisen löytäminen myöhemmin voi olla vaikeaa.
• Muista ettei matkakumppanisi ole ajatustenlukija. Ole rehellinen tunteistasi, niin positiivisista kuin
negatiivisistakin. Kunnioita erilaisia persoonallisuuksia ja tarpeita.
• Kaupunkeihin meneminen ja niistä poistuminen on haastavinta. Katso maps.hitchwiki.org!
Todistimme Ronjan kanssa viimeisen kohdan paikkansapitävyyden odottamalla yli tunnin. Ensikertalaisten
kanssa oli aina mukavaa, koska se palautti mieleen omat ensiyritykset ja sen oudon tunteen minkä tavallisuudesta poikkeava käytös aiheuttaa. Mitä minä täällä teen? Missä asennossa peukalon pitää olla? Entä
käsivarren? Onkohan sillä väliä? Miksi hymyilisin vieraille ihmisille? Hävettää. Mitähän ne minusta ajattelee?
Onko ihan pakko yrittää katsekontaktia? Tuleekohan tästä mitään?
Lopulta saimme täydellisen kyydin punaisessa Volkswagen-pakussa. Kuskina oli viisissä kymmenissä
oleva ranskalaismies Coty ja hänen koiransa Shiva. Tai siis lähinnä se oli Coty, joka ajoi. Hän oli menossa
Clermont-Ferrandiin saakka. Hitto, sehän on lähellä Lyonia! Teki mieli vaihtaa suunnitelmaa ja mennä
Ranskaan saakka. Purin huulta ja muistutin itseäni siitä, että Sophia odottaa Stuttgartissa.
6

Squat tarkoittaa vallattua taloa. Talonvaltaajat muuttavat hylättyihin tyhjinä oleviin rakennuksiin, yleensä kunnostaakseen ne
pysyvään käyttöön — asuintaloiksi, tapahtuma- ja järjestötoimintaan tai sosiaalikeskuksiksi. Talonvaltaajien motiivit vaihtelevat
suuresti poliittisista vastalauseista pelkkään ilmaismajoitukseen. Yleensä talonvaltaus on laitonta, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että samaan aikaan on tuhansia kodittomia ja miljoonia neliökilometrejä tyhjillään olevaa tilaa. Monet talonvaltaajat ovat
korkeasti koulutettuja ja yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmisiä, jotka kyseenalaistavat nykykäytäntöjen järjettömyyden ja pyrkivät
toimillaan esimerkiksi yhteisöllisyyden lisäämiseen.
Lisätietoa: www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/talonvaltaus.pdf
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Coty oli paljon matkustanut kaveri, joka teki töitä siipikarjateollisuuden tutkimuksessa ja tuotekehityksessä
 hautomoautomaatiossa, tarkalleen ottaen. Hänellä oli todella mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, miten
—
ruoka pitäisi tulevaisuudessa tuottaa. Hän ei ollut yhtä mieltä nykykäytäntöjen kanssa ja oli myös syvästi
kriittinen kapitalismia kohtaan.
Meillä oli oikein mukavaa pakun takapenkillä laiskotellen, poltellen tupakkaa ja keskustellen antikapitalistisista näkökannoistamme. Oli kiva huomata, että Cotyn kaltaiset vanhemmatkin ihmiset alkoivat nähdä
kapitalismin valheiden läpi. Kritiikki ei tullut enää pelkästään hippien ja nuorten idealistien suusta.
Ronja oli anarkisti, jonka ansioluettelo oli aika vaikuttava. Hänen työnkuvinaan oli ollut Scooby-Doo, Puuhapete, Muumipeikko, Postimies Pate, Rorri Ralliauto, Kung-Fu Panda, Pingu ja Kowalski — se ylianalysoiva
pingviini Madagascar elokuvasta. Hän oli viihdyttänyt lapsia ostareilla ja eri tapahtumissa näiksi hahmoiksi
pukeutuneena. Ei ihan sellaista mitä kovan luokan anarkistilta odottaisi.
Minun oli pitänyt muutenkin tarkistaa ennakkoluulojani anarkisteja kohtaan. Olin juuri alkanut lukea
vuonna 1962 George Woodcockin kirjoittamaa Anarkismi-kirjaa. Se oli täydellinen läpileikkaus libertaaristen
ajatusten ja liikkeiden historiaan.
Minulla oli ollut väärinkäsitys anarkisteista pelkkinä liimaa haistelevina tyhjäpäinä, jotka kapinoivat
kaikkea vastaan ja pistävät paikkoja paskaksi, vaikka todellisuudessa kaikista huomattavimmat anarkistit
aikojen saatossa olivat olleet korkeasti koulutettuja kirjailijoita ja puhujia Proudhonista Tolstoihin.
He olivat nähneet ja kokeneet yhteiskunnassa tapahtuvan sorron, vaikka eivät välttämättä itse olleet
sorrettuja. He olivat käyttäneet kynää asettuakseen valtaapitävää eliittiä vastaan, osoittaneet yhteiskunnan
epäkohdat, maalanneet kuvan paremmasta yhteiskunnasta ja näyttäneet miten sinne päästään. Kirja siteerasi Peter Kropotkinia: ”…kaikkina aikoina on ollut anarkisteja ja statisteja.”
En halunnut rajoittaa itseäni otsikoilla ja kategorisoinneilla, mutta kirja oli saanut minut ajattelemaan.
Hitto, olenkohan minä anarkisti? Vanha äitimuorini oli juuri voivotellut poikaansa, joka meni heittämään
kaikki opiskeluvuodet kankkulan kaivoon. Hän olisi ollut paljon onnellisempi jos poika olisi mennyt hyväpalkkaisiin töihin. Mutta kieltäydyin olemasta maisterin paperit omaava statisti.
Olin aikaisemmin tuntenut olevani velvollinen pitämään huolta vanhemmistani kun he vanhenevat. Aluksi
olin halunnut tehdä heistä rikkaita, tarjota mahtavia matkoja ympäri maailman, palkata heille palvelijoita
ja varmistaa, että he voisivat vihdoin alkaa nauttia elämästä vuosien raskaan raadannan jälkeen. Sitten olin
alkanut vähä vähältä ymmärtämään, ettei niin tulisi koskaan käymään — että taloudellinen vapaus ei tarkoit
tanut minulle sitä, että kasataan hitonmoiset määrät rahaa, vaan päinvastoin: hankkiudutaan eroon kaikista
rahaan liittyvistä huolista.
Tiedostavan anarkistin tapaan, tunsin velkaorjuuteen pakotetun enemmistön tuskan ja kurjuuden. Olin
huolissani uudesta sukupolvesta, joka ei pelkästään perisi sairaita määriä kuvitteellista velkaa, vaan myös
tuhon partaalla olevan planeetan. Ja vaikken käyttäisikään väkivaltaa muita kohtaan, olin valmis kuolemaan
hyvän asian puolesta. Näinhän viime kädessä tämän säiliön nimeltä Remmus Reverof vain kertakäyttöta
varana, joka lopulta kuihtuisi kuitenkin pois.
Ajatteluni oli hyvin lähellä anarko-kommunistisia ajatuksia, jotka tulivat 150 vuoden takaa. Niin moni ennen
minua oli haaveillut yhteiskunnasta, jossa kaikki ottaisivat tarpeensa mukaan, ilman hintalappua, ja antaisivat
vapaasti muille kykyjensä mukaan. Oli musertavaa huomata, että vaikka nämä ajatukset olivat olleet olemassa
jo jonkin aikaa yhteiskunnan eriarvoisuus ja kuilu rikkaiden ja köyhien välillä vain kasvoi. Mutta nyt meillä
on vihdoin teknologia, jolla vapaiden ihmisten yhteiskunta voitaisiin saada aikaan.
Ensimmäiset anarkistiset ajattelijat olivat olleet oikealla tiellä, mutta 1800-luvulla ei voitu edes kuvitella, että
jonain päivänä ihmistyötä ei välttämättä enää tarvittaisi selviämiseen, että koneet tekisivät työn puolestamme.
Nykyajan lähes täysin automatisoitu ruoantuotanto ja -jakelu oli hyvä esimerkki siitä yltäkylläisyydestä, jonka
voisimme saavuttaa mikäli enemmistö katkaisisi rahaksi kutsutun napanuoran, joka piti heitä sidottuna eliitin
valtaan ja esti heiltä pääsyn elämän perustarpeisiin.
Internetissä anarkia jo kukoisti: ihmiset tekivät mitä lystäsivät, muodostivat ryhmiä mielenkiinnon kohteidensa mukaan ja käyttivät suunnattomasti aikaa yhteisiin kehitysprojekteihin, yleensä ilman mitään
rahallista korvausta. Joten, jos vapaiden yksilöiden yhteiskunta ei ollut enää teknologiasta kiinni, mikä sitten
esti kehitystä? Ihmisten oma ajattelu: kykenemättömyys nähdä elämää sellaisena kuin se on. Kuten Henry
Miller asian ilmaisi: Tallissa lantaa lapioivan miehen painajainen on maailma ilman hevosia, koska hänen
toimeentulonsa riippuu paskasta.
”En voinut olla kuulematta keskusteluanne. Voi pojat, suurin osa työpaikoista on vain modernia
orjuutta: ihmiset tuhlaavat aikaansa mitään sanomattomaan hölynpölyyn, joka ei tuo mitään yhteiseen
hyvään”, Coty virkkoi ratin takaa.
”Päinvastoin: monet työpaikat vain pitävät yllä talouskasvua. Ja se lisää välillisesti epätasapainoa ihmiskunnan ja luonnon välillä”, Ronja lisäsi.
Siteerasin Robert Anton Wilsonia: ”Ratkaisu on kouluttaa ihmiset älyllisempiin toimiin kuin nussiminen,
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pilven polttelu, TV:n katselu ja ne idioottityöpaikat, joissa suurin osa tällä hetkellä ahertaa.”
”Voisimme helposti automatisoida suurimman osan tylsistä ja toistuvista työtehtävistä ja saada ihmiset
kouluttamaan itsensä niille alueille, jotka heitä todella kiinnostavat”, Coty sanoi kokemuksen tuomalla
varmuudella.
Jäin Cotyn kyydistä huonossa paikassa, jossain Heilbronnin lähellä. ”20 KM” kyltillä pääsin lopulta kunnolliselle huoltsikalle. Seisoin ulos menevällä tiellä ja yritin liftata jopa poliisiautoon. Nyt käy mikä tahansa
kyyti. Hymyilin peukalo pystyssä. He pysähtyivät.
”Tuota… oletteko jätkät menossa Stuttgartiin?” kysyin hieman hämilläni.
”Ei. Näytä passisi”, kuului vastaus.
Paska! Ei minulla ollut mitään omatunnollani. En vain halunnut ylimääräistä häslinkiä. Pitäisikö pyytää
nähdä sen paperit ensin? Kohta se perkele pamputtaa ja suihkuttaa pippurisumutetta silmiin.
”Miksi sinä sen haluat nähdä? Olen Suomesta. Se on EU:ssa”, turhauduin vähän kun he ulottivat niin
sanotun auktoriteettinsa viattomaan liftariin. Jumalauta, tässä huoltoasemalla mikään rajanylityspaikka ole!
Valtion palkkaama fasistisika yrittää metsästää valtionvihollisia.
”Passi, kiitos”, pelkääjän paikalla istuva kyttä sanoi hymyillen.
Oho! Onpas se kohtelias. Annoin passin.
”Pieni hetki, kiitos”, poliisi sanoi. Ikkuna sulkeutui ja jäin odottamaan. Heiltä meni pari minuuttia radiossa
pälpättämiseen. Tsekkaavat varmaan Interpolilta onko minusta etsintäkuulutus tai jotain.
Ikkuna aukesi ja he antoivat passini takaisin. ”Kiitos ja hyvää matkaa!” he toivottivat ja ajoivat pois.
”Vai kiitos? Ole hyvä.” Ette kuitenkaan voineet kyytiä tarjota, saatana.
Sain lopulta kyydin Alex-nimiseltä romanialaiselta rekkakusilta. Hän kertoi, ettei ollut ollut kotona seitsemään
kuukauteen. Hän oli vain ajanut yhdeltä lentokentältä toiselle, saaden ohjeita pienelle ruudulle ilman että näki
koskaan pomoaan naamakkain. Hän oli täysin vittuntunut työhönsä, pomoonsa ja elämäänsä.
Siltikin hän pystyi nauramaan koko hommalle ja meillä oli aika hauskaa yhdessä. Hän jakoi siitä vähästä
ruoasta mitä hänellä oli ja juotti minulle oikein vahvaa viiniä. Hän soitti jotain tajutonta romanialaista kansanmusiikkia niin kovaa, että korvani tärisivät. Ja hän kertoi minulle tarinoita huorista eri maissa ja rekkojen
pysähtymispaikoilla.
Toivoin, että hän saisi elämänsä järjestykseen ja pakenisi tästä idioottityöpaikasta, jossa hän parhaillaan
ahersi.
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Haihattelija
Tapasin uuden reissukaverini Sophian
Stuttgartin keskustassa. Hän hölötti
koko matkan keskustasta kampusalueelle.
Taskuvaras oli vienyt hänen lompakkonsa
— rahat, kortit ja paperit. Se ei tuntunut
häntä paljoa haittaavan. Hän oli lainannut rahaa kaveriltaan, mutta halusi
nyt kokeilla rahatonta matkustamista
kanssani. Ei tämä ole mikään Reverofin
ilmaismatkatoimisto. ”Kuule, toimi sinä
vaan oman pääsi mukaan”, yritin sanoa,
mutta ei se kuunnellut.
Olimme saaneet positiivisen vastauksen sohvasurffaajilta Lyonista, joten
seuraavana päivänä lähdimme kohti
Ranskaa. Lyonissa järjestettäisiin liftareiden ennakkotapaaminen, mutta siihen oli
vielä aikaa. Ajattelin skipata sen ja mennä
kohti Montpelieriä ja Barcelonaa, nauttimaan Välimeren ilmastosta. Sophialla ei
oikeastaan ollut suunnitelmaa.
Sophia oli innosta pinkeänä kun pääsi
ensimmäistä kertaa liftaamaan. Toki nuoruuden innossa oli jotain valloittavan inspiroivaa, mutta hänen taukoamaton kälätys saattaisi jossain kohtaa alkaa ottaa pannuun. Tietysti hyvä puoli Sophiassa oli se, että hän sai
hommattua kyytejä kuin liukuhihnalta. Minäkin yritin, mutta hän oli nopeampi. Siirryimme huoltoasemalta
toiselle vaivatta, vaikkakin Sveitsin läpi kulkeminen ei välttämättä ollut paras reitti.
Mielenkiintoisin kuskimme sinä päivänä oli keski-ikäinen saksalainen kaveri nimeltään Carl, joka ajoi
hienoa maasturia ja pukeutui kalliisiin vaatteisiin. Tuomio: aivopesty persläpi, joka elää tehdäkseen työtä ja
jota motivoi vain raha.
Ensivaikutelma oli niin väärä. Carl oli ollut 400 työntekijän firman toimitusjohtaja. Hänellä oli ollut kaikki
mitä työläistonttu voi vain toivoa: matkailua ympäri maailmaa, kiva talo, perhe ja paljon kalliita vempaimia.
Työnsä takia hän oli ollut poissa kotoa suurimman osan ajasta.
Sitten, noin kuusi kuukautta sitten, vaimo oli vienyt kaiken eroprosessissa. Lapset eivät olleet puhuneet
hänelle vuoteen. Carl oli käynyt pohjalla ja luullut, ettei koskaan sieltä nousisi.
Yllättäen tämä pettymysten sarja oli uudistanut hänet täysin. Nyt hän teki töitä konsulttina, vain sen verran
kuin oli tarve. Hän tunsi olonsa vapaaksi, ensimmäistä kertaa ikinä. Hän sanoi taikasanat: ”Nyt ymmärrän,
että elämän tarkoitus on palvella muita, ilman että odottaa mitään vastineeksi.”
Sophiakin oli vihdoin hiljaa ja kuunteli. Olisin halunnut jatkaa kuunnellen Carlin viisautta, mutta saavuimme Sveitsiin.
Oli jo myöhä. Täytyi myöntää ettemme pääsisi Lyoniin tänään. Sen sijaan saimme kyydin Zürichin rautatieasemalle. Meidän piti löytää yöpaikka.
”Etsitään langaton netti, että voidaan sohvasurffata”, ehdotin.
”Onko sinulla läppäri?” Sophia hämmästyi.
”Edellisen elämän jäänteitä. Pitäähän kirjailijalla työkalu olla”, tokaisin.
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Emme löytäneet WiFi-yhteyttä juna-asemalta, joten päädyimme Mac-liikkeeseen. Heitä ei tuntunut
haittaavan, että hengailimme siellä.
Hämmästyin Sophian lähestymistavasta: hän lähetti nelisenkymmentä sohvapyyntöä ihmisille, joiden
profiileja hän ei edes vaivautunut lukemaan. Minusta oli epäkohteliasta ja itsekästä spämmätä niin montaa,
välittämättä siitä ketä he ovat.
Mutta se toimi. Saimme paljon vastauksia, poimimme yhden ja kohta tapasimmekin jo hostimme, ruotsalaisen tyypin nimeltä Henrik, Zürichin järven lähellä. Hän kutsui meidät grillijuhliin.
Henrik oli kuin hahmo satukirjasta. Hän oli pukeutunut ylpeän oloisesti italialaisiin nahkakenkiin, valkoisiin suoriin housuihin ja vihreään kauluspaitaan. Hänellä oli huomattavan suuret viikset ja hento hymy
miellyttävillä kasvoillaan. Hänen lierihattunsa heilui puolelta toiselle kun hän käveli.
”Minua ei haittaa asua tylsässä paikassa kun ympäröin itseni epätylsillä ihmisillä. Katsokaa!” hän osoitti
joukkiota, joka oli kokoontunut grillaamaan järven rannalla sijaitsevaan kiinalaiseen puutarhaan.
Henrik tarjosi meille oluet ja saimme ruokaa, joka oli jäänyt syömättä muilta. Tunsin energian virtaavan
kehooni, kun puraisin makkaraa. Jälleen kerran sain muistutuksen siitä miten kallisarvoisia ateriat tien päällä
ovat. Et voi koskaan tietää milloin seuraavan kerran saat syödäksesi. Seurustelin hetken aikaa ihmisten kanssa
ja menin sitten uimaan.
Oli jo pimeä ja järvi oli valaistu kauttaaltaan. Pari joutsenta kiersi ympyrää kristallinkirkkaassa vedessä.
Ohi lipuva jokilaiva toi osansa majesteettiseen näkymään. Se oli kuin unesta.
Kun sukelsin veteen, ajattelin ettei minua haittaisi, jos en koskaan nousisi pintaan. Elin unelmaani. Elämän
kauneus täytti minut ja tiesin, että olin tehnyt kaiken oikein. Jos kuolisin nyt, ei minulle jäisi mitään kaduttavaa.
Haukoin henkeä tullessani pintaan. Uin rantaan ja seisoin paikallani tuijottaen tyhjyyteen.
Yhdentoista maissa lähdimme kohti Henrikin kämppää. Hän vei meidät vanhan kaupungin läpi. Pysähdyimme
rakennusten edessä ja hän kertoi kuka niissä oli asunut ja mitä he olivat tehneet.
Henrik oli kuin kävelevä Wikipedia: Hän kertoi yksityiskohtia taiteilijoista, muusikoista ja runoilijoista.
Hän selvitti myös arkkitehtuurin saloja; miten tiettynä ajankohtana auringonvalo läpäisee katedraalin ikkunat
tietyssä kulmassa ja valaisee sen sisältä. Hitto tästä saisi hyvän stoorin… jos kirjoittaisin Lonely Planetiin.
Eräässä kadunkulmassa hän kysyi: ”Tykkäättekö viinistä?” Nyökkäsimme ja hän sanoi: ”Siinä tapauksessa, mennäänpä mutkan kautta.”
Hän vei meidät pikkuriikkiselle kujalle, jonka nimi oli Place de Finlande. Suomen aukio? Mielenkiintoinen
synkronisiteetti. Se oli tie maanalaiseen viiniharrastajien klubiin, jonka jäsen Henrik oli.
Hän avasi pikkuriikkisen oven, josta laskeuduimme alas portaita jäähdytettyyn huoneeseen, jonka keskellä oli pitkä pöytä ja sivuilla yksittäisiä viinikellareita. Siellä ei ollut ketään muita. Henrik avasi kellarinsa
oven ja kysyi mitä haluaisimme. Valitsimme vuoden 2003 australialaisen Merlot:n.
Hänen kallisarvoisin pullo ei ollut viiniä, vaan yksi maailman vahvimmista oluista: 32% Tactical Nuclear
Penguin. Etiketissä luki: ”Tämä on erittäin vahva olut. Se tulee nauttia pieninä erinä aristokraattisen välinpitämättömästi, aivan samoin kuin nauttisit hienosta viskistä, Frank Zappan levystä tai ystävällisen haamun
vierailusta.” Se olisi voinut olla kuvaus Henrikistä itsestään.
Täydellinen ilta päättyi yömyssyyn Henrikin asunnossa, joka sijaitsi kauniilla paikalla mäen päällä.
”Hitto, että on hienoa matkustaa näin; tavalliset turistit eivät saa tällaisia kokemuksia”, olin kiitollinen
Henrikin vieraanvaraisuudesta.
Juuri ennen nukahtamista mietin aikaa V:n kanssa Riikassa.
<3<3<3<3<3

Oli ollut pitkä ja kuuma päivä joten heti kun pääsimme hänen luokseen menimme suihkuun, yhdessä. Se oli
pitkän ja hikisen yön alku. Päädyimme nauttimaan toistemme alastomista kehoista pikkutunneille saakka.
Aamulla luulin olevani edelleen unessa: Miten joku noin kaunis voi olla vieressäni? V oli kuin enkeli. Häivähdyskin hänestä sai minut aina vaan vakuuttuneemmaksi siitä, että hän on kuin pala taivasta maan päällä.
Päivisin V oli töissä maahantuontifirmassa. Vastuullisesta positiostaan huolimatta hänen palkkansa oli
surkea ja hänestä tuntui, että hän tekee töitä vain firman omistajien unelmien täyttämiseksi.
”Jätä työsi ja lähde mukaani”, kehotin vain puoliksi vitsaillen kun hän tuli uupuneena kotiin. Hän vaikutti
liian vastuuntuntoiselta sellaiseen äkkinäiseen päätökseen.
”Ehkä jonain päivänä”, V sanoi silmää iskien.
Viimeisenä yhteisenä yönä rakastelimme täysin ilman egoistisia huolia ja turhia paineita. ”Kiitos!” hän
huokasi jälkeenpäin.
<3

Pelkkä ajatus siitä sai minut hymyilemään. Ajattelin, että voisin vain hylätä koko Portugali-suunnitelman ja
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mennä takaisin hänen luokseen. Oli ollut vittumaista erota.
Kuin tilauksesta, sain häneltä sähköpostin, jossa hän kertoi haluavansa liftata Sveitsiin. V lupasi, että
voisimme nähdä Baselissa parin kuukauden päästä, syyskuun alussa. Hitto minähän olen Sveitsissä? Teki
mieli vain jäädä odottamaan.
Aamulla aloimme nähdä ensimmäiset merkit Sophian kokemattomuudesta liftarina. Hänellä oli kamalat
rakot jaloissa. Sophialla oli ihan paskat kengät, jotka eivät soveltuneet patikointiin. Puhkoimme ja teippasimme rakot. Toivottavasti tämä ei hidasta meitä liikaa.
Yritimme päästä pois kaupungista, mutta jotenkin tuntui, että zürichiläiset eivät oikein ymmärtäneet
mitä liftaaminen on. Sophian innokkuus vaihtui taukoamattomaksi tuskailuksi. Aloin miettiä mistä löytäisin
kaukosäätimen, jolla vaimentaa tuo hölösuu. Puunuijakin kelpaisi. Lopulta luovutimme ja päätimme jäädä
vielä yhdeksi yöksi. Olihan se ihastuttava kaupunki. Henrikillä oli menoa, mutta uuden hostin löytäminen
ei vaikuttanut vaikealta, koska illalla olisi CouchSurfing-tapaaminen. Missä? Menimme Starbucksin langattomaan nettiin ottamaan selvää.
Viereisessä pöydässä istui rennosti pukeutunut tummaihoinen tyyppi naukkailemassa superlattemachiattofrappeaan. Yhtäkkiä hän keskeytti keskustelumme: ”Ai, sinä olet se suomalainen kaveri ja sinä se
elokuvaopiskelija. Moi, minä olen Johnny.”
Olimme ymmällämme. Miten se voi tietää?
Kävi ilmi, että hänen hostinsa oli yksi niistä, joihin Sophia oli ottanut yhteyttä edellispäivänä. Johnny oli
myös elokuva-alalla sekä opetus-, musiikki- ja IT-alalla.
”Siistiä, ettet vedä identiteettiäsi vain yhdestä ammatista!” iloitsin.
”Olen muuten menossa Suomeen kaverini häihin”, hän sanoi.
Niinkö? Toimin hetken mielijohteesta ja annoin hänelle paluulippuni, jonka olin saanut ilmaiseksi kaveriltani, joka oli satamassa töissä. Hitchgathering alkoi vaikuttaa yhä enemmän vain välietapilta. Kaikki merkit
viittasivat mahdollisesti hyvin pitkään matkaan. Päätin, etten palaa Suomeen ihan heti. Johnny oli mielissään
ilmaisesta lauttamatkasta ja minä olin tyytyväinen päästäessäni irti kaikista paluuajatuksista.
Päädyimme samaan kämppään yöksi. Johnny heitti idean: Pariisissa olisi tänä viikonloppuna valtavan
iso CouchSurfing-tapahtuma. Emme olleet tienneet siitä mitään. Kivi-paperi-sakset -päätöksenteolla Paris
Rendezvous -tapahtuma otti voiton Lyonista.
Seuraavana päivänä kokeilimme toista liftauspaikkaa ja saimme kyydin alle 15 minuutissa. No niin!
Nyt mennään taas!
Sophia hankki meille kyytejä toinen toisensa perään kunnes jumituimme huoltoasemalle lähellä Baselia.
Olin mielelläni jättänyt kyydit Sophian vastuulle, koska kuskit olivat kovin sympaattisia pientä aasialaista
kohtaan. Mutta tällä kertaa Sophia käyttäytyi oudosti. Hän meni shoppailemaan matkamuistoja ja jätti minut
kiertelemään järjettömän suurta parkkipaikkaa yksin.
Suurin osa autoista oli täynnä tai menossa väärään suuntaan. Sophian poissaolo ärsytti minua, mutten
antanut sen näkyä. Kukaan ei tarjoaisi kyytiä jos olisin allapäin.
Sophia tuli takaisin vain sanoakseen, että haluaa käyttää kaikki rahansa ennen seuraavaa kyytiä. Hienoa!
Olin jo puistelemaisillani päätäni kunnes sain idean. ”No, siinä tapauksessa, käypä hakemassa meille jotain
ruokaa”, sanoin nälissäni.
Hän meni takaisin sisään ja minä jatkoin säälittäviä yrityksiä kyydin saamiseksi. Ei onnistanut. Puolen
tunnin jälkeen Sophia tuli takaisin.
”No, missä se ruoka on?” kysyin.
”Oli varaa vain tähän”, hän näytti minulle sveitsiläistä tarraa.
Voi helvetin perse ja Jeesuksen poni! Ihan kuin hän olisi tahallaan ärsyttänyt minua.
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Paris Rendezvous
Kaikki turhautuminen oli tipotiessään
heti kun Sophia hankki meille seuraavan
kyydin. Hän juoksi vielä vessaan ja melkein
kadotti kuskimme, mutta sitä ei lasketa. Suuntana oli Mulhouse, Ranska.
Kuskimme ajoi ohi liittymästään ja pudotti
meidät pikkutielle, joka vei kohti Nancyn kaupunkia. Hetken mielijohteesta vaihdoimme
suunnitelmaa: Épinalin kautta Nancyyn.
Seisoimme liikenneympyrässä ja alkoi
tihuttaa vettä. Vetäisin pikkupussillisen sokeria, että saisin verensokerini tasapainoon.
Olin jo kauan sitten ohittanut nälän tunteen.
Tiesin, että tarvitsen energiaa, mutta ei ollut
nälkä. Tämä alkoi olla minulle tavallista.
Ihminen pystyy selviytymään ainakin
kymmenen päivää ilman ruokaa, mutta vain
kuusi päivää ilman vettä.
Minulla oli aina vettä Mehukattipullossa, jonka olin tuonut Suomesta. Koska
siinä oli kahva se oli täydellinen liftaamiseen. Ihmiset yrittivät arvuutella mitä se pitää sisällään: valkaisuaine, maito ja bensa olivat yleisimpiä
arvauksia. Minun piti aina tuottaa pettymys ja kertoa, että se on vain kraanavettä.
Saimme pian kyydin Épinaliin neljältä turkkilais-ranskalaiselta raksamieheltä, jotka eivät puhuneet sanaakaan englantia. Keskityimme nauttimaan henkeäsalpaavan kauniista maisemista. Tie vei ylös vehreää rinnettä,
joka oli pilvien ympäröimä. Lepuutin silmiäni maisemissa ja Sophia yritti ottaa niin monta valokuvaa kuin vain
ehti. Ohitimme pikkukyliä ja pieniä värikkäitä taloja. Olin niin onnellinen, että tylsä maantie oli takana päin.
Aloimme puhua henkisyydestä ja universumissa vaikuttavista voimista. Yhtäkkiä keskustelu siirtyi jotenkin psykedeeleihin. Kysyin Sophialta oliko hän koskaan kuullut Ayahuascasta. Hän pyöritti päätään joten
selitin: ”Ayahuasca on sekoitus ajahuaskaliaania ja muita kasveja, jota on käytetty etenkin Etelä-Amerikassa
shamanistisiin ja lääkinnällisiin tarkoituksiin tuhansia vuosia. Sekoituksen vaikuttava aine on nimeltään
DMT. Se on sama kemikaali, jota erittyy kehoon pieniä määriä nukkumaan mennessä ja kokonaan ihmisen
kuollessa. Monissa kasveissa on sitä, eläimissä on sitä, ja meilläkin on sitä kehossamme. Eli olet jo käytännössä huumeiden käyttäjä.”
Sophian silmät hehkuivat ja hän halusi kuulla lisää. ”Tohtori Richard Strassman on tutkinut DMT:tä
tieteellisesti ja kutsuu sitä ’hengen molekyyliksi’, koska pääsääntöisesti ihmiset, jotka ottavat sitä raportoivat
yhteydestä korkeampiin olentoihin”, valaisin asiaa.
”Haluan kokeilla sitä!” Sophian silmät säihkyivät.
”Ymmärräthän, että elämäsi ei koskaan ole ennallaan sen jälkeen. Näet universumin täysin uudessa
valossa. Eikä se ole aina miellyttävä kokemus. Olen nähnyt videoita, joissa ihmiset ovat transsin kaltaisessa
tilassa, kiemurtelevat lattialla ja huutavat hysteerisesti Ayahuascan takia. Eräs nainen kuvaili sitä elämänsä
huonoimmaksi kokemukseksi, mutta oli ikuisesti kiitollinen sille, koska se laittoi hänet kosketuksiin hänen
syvimpien pelkojensa ja piilotettujen tuntemustensa kanssa”, yritin selventää ja tehdä selväksi, että ihmisen
pitää olla tietyllä kehitystasolla kokeillakseen jotain tuollaista.
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Sophia vaatimalla vaati, että haluaa kokeilla sitä kanssani ennen kuin tiemme erkanevat. Huokaus.
Emme olleet huomanneet ajankulkua. Paku pysähtyi ja kuljettaja odotti meidän poistuvan autosta. Olimme
Épinalissa.
Emme olleet kaukana Nancysta, mutta nyt Sophia sai kaiken maailman ideoita mihin voisimme mennä.
Hän oli rakastunut liftaamiseen. Hän oli nuori, innostunut ja hajamielinen. Yritin kaikkeni, että pysyisimme edes jotenkuten oikealla tiellä ja pääsisimme Pariisiin ajoissa.
Kun seuraavana päivänä kävelimme pois Nancyn keskustasta, Sophian rakoista alkoi tulla rasite. Tarjouduin
kantamaan hänen laukkuaan. Se ei ollut kovin iso, mutta näytti raskaalta pienen tytön olalla. Se oli toinen
varuste, joka oli täysin sopimaton liftaamiseen.
”Mene vaan edeltä. Otan sitten kiinni”, Sophia kieltäytyi avusta.
Joo, ihan sama. Lampsin kohti huoltoasemaa.
”Oho!” kuulin Sophian äänen takaani. Sophia oli vahingossa pudottanut kaikki huolella valmistellut liftauskyltit lätäkköön. Hän keräili vettä valuvia papereita yksi kerrallaan. En kestä!
Tarvitsin hieman aikaa laskeakseni kymmeneen — ja sitten kymmeneentuhanteenkolmeenkymmeneenviiteen.
Vaikkei hän tehnyt näitä pieniä ärsyttäviä mokia tarkoituksella, se alkoi todella koetella hermoja.
Huoltoasemalla oli pikkuruinen mini Pariisin rekkareissa. Siinä oli tilaa yhdelle. Pyysin kuljettajaa viemään
Sophian Pariisiin. Sovimme tapaavamme Louvrella, sen pirun ison lasipyramidin luona.
Jouduin mutkittelemaan aika lailla, mutta pääsin kuin pääsinkin illaksi Pariisiin. Viimeinen kuski tarjosi
metrolipun keskustaan.
Näin kadulla Punaisen Ristin vapaaehtoisia. Menin vain kysymään tietä, mutta he kysyivät onko minulla
nälkä. Vastasin myöntävästi ja selvitin matkani taustoja hieman. Kohta koko joukkio oli ympärilläni. Sain
kaksi kuppia kahvia ja suuren pussillisen ruokaa. No niin, tätä voi jo kutsua lämpimäksi vastaanotoksi!
He kysyivät nukkuisinko kadulla. ”Toivottavasti en”, vastasin.
Sitten yksi heistä kysyi olinko kuullut sohvasurffauksesta.
”Olen, toki”, vastasin hymyillen ja lisäsin: ”Et ole sattumoisin nähnyt paria sataa sohvasurffaaja näillä main?”
Tullessani Louvreen olin positiivisesti yllättynyt, että Sophia oli siellä. Hän oli odottanut useita tunteja… ja
tietysti kadottanut puhelimensa. Mutta ei se häntä haitannut. Eihän sitä koskaan mikään tunnu haittaavan.
Menimme puistoon, jossa oli valtava 150 sohvasurffaajan ryhmä. Puisto oli täynnä iloista hälinää.
”Mitä tuo on?” joku punaisessa CouchSurfing t-paidassa kysyi ja osoitti matkapulloani.
”Se on vettä”, vastasin hymyillen ja esittelin itseni.
”Terve, Antoine”, hän esittäytyi. Hänen hippihousunsa, kauluspaitansa, harmaa hattunsa, pyöreät silmälasinsa ja läpinäkyvä sateenvarjonsa tekivät hänestä Goalta karanneen sirkuspellen näköisen ilmestyksen.
”Mitä sinä vettä juot tähän aikaan illasta?” hän oli ihmeissään.
”No, me vasta tultiin eikä minulla ole muutakaan juotavaa”, selitin.
”Se pitää hoitaa kuntoon. Näetkö tuon kaljakeissin tuolla? Ota siitä vaan”, hän tarjoutui jakamaan juomansa.
”Kiitos!” En kieltäytynyt tarjouksesta.
”Hei, Remmus, kuka teidän hosti on?”
”Ei mitään tietoa. Tultiin aika ex tempore”, selitin.
”Tulette meille yöksi”, Antoine ehdotti ja korkkasi viinipullon. Mahtavaa! Kävipä se helposti.
Sophia istuskeli jonkun aasialaisen hepun kanssa, jutellen ja syöden Punaisen Ristin pussista. Toin hänellekin
oluen ja kerroin, että meillä on yöpaikka.
Kiertelin ympäriinsä seurustelemassa. Oli todella hämmentävää nähdä pelkästään uusia kasvoja ilman
mitään tietoa tulevan viikonlopun kulusta. En vieläkään voinut uskoa, että kaikki nämä ihmiset olivat kokoontuneet pelkästään siksi, että sattuivat olemaan rekisteröityneinä samalle nettisivulle. Se oli ainoa asia, joka
heitä yhdisti. Muutoin se oli eri kansallisuuksien, taustojen ja elämäntilanteiden sekametelisoppa.
Mutta tällaiset tapahtumat, jotka järjestettiin sohvasurffaajien omasta aloitteesta, loivat CS -kulttuurin ja
vahvistivat yhteenkuuluvaisuutta ihmisten välillä, jotka olisivat muuten olleet ventovieraita toisilleen.
Koin sen kuitenkin vähän pinnalliseksi ja tekopyhäksi. Ei minua kiinnostunut saada uusia kavereita ja
tietää montako sisarusta heillä on. Muutaman päivän päästä en enää olisi täällä, kuten ei kukaan muukaan.
Saatoin olla liian lyhytnäköinen ymmärtämään, ettei ollut kyse vain tästä pitkästä viikonlopusta Pariisissa
vaan jos haluaisin voisin tavata heitä tien päällä, asua heidän luonaan ja nähdä paikalliset realiteetit heidän
silmin.
Aamupalamme oli patonkia ja juustoa, jonka olin kerännyt edellispäivän picnicin jämistä. Sen jälkeen
menimme paikallisten sohvasurffaajien järjestämälle ainutlaatuiselle nähtävyyskierrokselle.
Muodostimme joukkueet ”katutaideaarteenetsintään”. Tiimimme nimi oli Funky Monkeys. Kiersimme
muutaman tunnin ajan Bellevillen kaupunginosaa, yrittäen löytää tiettyjä ohjeissa mainittuja graffiteja ja
katutaidetta. Kilpailuelementti loi innostusta, ihmiset tunnelman ja taide sinällään oli tarpeeksi hyvä tekosyy
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käyttää päivä katujen tallaamiseen, joille kukaan tavallinen turisti ei eksyisi. Jouduin kuitenkin jättämään
leikin kesken, kun jotain vielä mukavampaa tuli tarjolle.
”Remmus, oletko se sinä?” joku nykäisi minua hihasta.
”Ronja, jumalauta! Kiva nähdä. Mitä sinä täällä?” yllätyin nähdessäni ruotsalaisen anarkistiliftarikaverini.
”Tapasin tuon Martinin ja tultiin yhdessä Pariisiin”, Ronja esitteli minut hollantilaiselle kaverilleen.
”Moi! Ronja kertoi rahattomasta reissaajasta. Hyvä svengi jäbällä!” Martin rohisi äänellään, joka oli sekoitus
Lemmy Kilmisteriä ja Louis Armstrongia.
”Remmus, istutaanko alas? Meillä on tässä juomista”, Ronja esitteli sikspäkkiä ja viinipulloa.
”Joo. Odottakaa hetki”, huomasin, että Funky Monkeys oli jäänyt odottelemaan minua. ”Hei apinat!
Menkää vaan edeltä. Minulla menee tässä… tunti tai kaksi päivää.” Kiva saada tuosta Sophiastakin taas
vähän hermolepoa.
”No niin, hieno homma! Käydään tähän”, Martin asettui katukivetykselle ja avasi viinipullon linkkarillaan.
”Tuota, ihan pieni hetki vielä. Käyn kysymässä jos noilla olisi ruokaa”, osoitin viereistä ravintolaa, jonka
pöydistä raivattiin jatkuvasti puolitäysiä lautasia.
Kohta istahdimme kadulle nauttimaan viiniä. Ravintolan väki toi meille jämiä — porsaankyljyksiä,
kalaa, patonkia, juustoja ja muita fiinejä ruokia.
”Onpa hyvä setti!” Martin iloitsi ruoan paljoudesta.
Ohikulkijat loivat outoja katseita kansainvälistä haaskalinturyhmäämme kohtaan. Yritimme lievittää
tunnelmaa tarjoamalla heille ilmaista ruokaa. Ei auttanut.
”Okei, näytän pilviveikolta, mutta olen IT-ammattilainen, jumalauta!” Martin kähisi pariisilaisille
nirppanokille.
”Ja minä olen kauppatieteiden maisteri!” lisäsin ja vinkkasin silmää Martinille.
”Olet vai?” hän yllättyi.
”IT-ammattilainen, kauppatieteiden maisteri ja Scooby-doo”, Ronja lisäsi.
Nauroimme ja heitimme ylävitoset.
Martin oli mielenkiintoinen tapaus. Hän teki softaa pankeille ja projekteja oikeusministeriölle, vaikka
oli kiihkeä anarkisti. Hän taisteli talonvaltaajien oikeuksien puolesta, järjesti laittomia Spiral Tribe -bileitä
tuhansille ihmisille ja koodasi itselleen avoimen lähdekoodin videoeditointiohjelmia, joilla hän hoiti VJ
-keikkoja teknoreiveissä.
Vaikkakin hän oli kokeillut kaikkia mahdollisia huumeita ketamiinista MDMA:han ja LSD:stä Ayahuascaan, hän ei ollut tyypillinen pilviveikko. Huumeharrastuksestaan huolimatta, tai ehkä osittain sen takia, hän
oli erittäin fiksu kaveri, jolla oli korkea moraali.
Martin kertoi minulle hollantilaisten talonvaltaajien ahdingosta. Siellä oli pitkälle ulottuva perinne hylättyjen
talojen hyötykäytöstä ja kunnostamisesta sekä merkityksellisten projektien järjestämisestä paikallisyhteisölle
lasten pitämiseksi poissa kaduilta. ”Hallitus näkee talonvaltaajat ongelmana. Oikea ongelma on se, että kaupungissa on julmetut määrät tyhjää tilaa ja silti ihmiset joutuvat kodittomiksi kun heillä ei ole varaa ostaa
tai vuokrata asuntoa.”
Häntä kuvotti, että virkamiehet olivat voidelleet median, joka jatkuvasti mustamaalasi talonvaltaajien
mainetta, ja että rauhanomaiset mielenosoitukset yksi toisensa jälkeen kärjistyivät poliisin silmittömäksi
väkivallaksi. Tiesin, että jenkkilässä oli ollut tapana laittaa kyttiä mielenosoittajien joukkoon aloittamaan
mellakointi, mutta se oli uutinen, että sitä tapahtui myös Euroopassa.
”Ne on ne, joilla on viikset ja kiillotetut kengät”, Martin viittasi mielenosoittajien joukkoon soluttautuneihin
poliiseihin. Vilkaisin parin metrin päässä katulamppuun nojailevaa kaveria, joka poltteli tupakkaa ketjussa,
tyhjä katse silmissään. Silläkin oli viikset ja kiillotetut kengät.
”Ne valitsevat joukostamme heikoimmat ja patistavat heidät verbaaliseen ja fyysiseen väkivaltaan. Siitä
saa sen kuvan, että mielenosoittajat aloittavat rähinän ja se antaa kytille valtuutuksen hakata meistä paskat
pihalle. Media saa meidät näyttämään väkivaltaiselta kapinallisjoukolta, vaikka suurin osa mielenosoittajista
on korkeasti koulutettuja ja älykkäitä ihmisiä”, Martin raakkui.
”Myös poliisit ovat korkeasti koulutettuja, ” sanoin ja yritin olla objektiivinen.
”Ei. Hollannissa on alettu rekrytoimaan vähäjärkisiä ääliöitä poliiseiksi. Eli on kahdenlaisia kyttiä: fiksut
toimivat etsivinä ja tyhmät pukevat päälleen mellakkavarustuksen. Ja koulutetut ei tykkää niistä tyhmistä.
Olethan sinä nähnyt mitä tapahtuu kun pieniaivoisille ja isoegoisille idiooteille annetaan aseet ja lupa käyttää
niitä”, Martin viittasi silmittömiin väkivallanpurkauksiin, jotka olivat aina vain yleistyneet sitten vuoden 1999
Seattlen taistelun jälkeen.
”Samaa paskaa se on Ranskassakin. En tiedä mitä tästä tulee”, katulamppuun nojaillut kaveri tokaisi,
vilautti virkamerkkiään ja poistui paikalta iskien kannustavasti silmää. Olimme hetken aikaa täysin pihalla
ja repesimme sitten nauramaan.
Vietin koko illan Ronjan ja Martinin vanavedessä. Päädyimme yksityiselle HC-punk keikalle, jossa oli
ilmaista kotitekoista viinaa niin paljon kuin jaksoi juoda.
Kun paikka meni kiinni aamun pikkutunteina, Ronja ja Martin olivat kadonneet teille tietämättömille.
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Kuin ihmeen kaupalla sain liftattua yöbussin oikeaan suuntaan ja muutaman kilometrin hortoilun jälkeen
selvisin Antoinen kämpille.
Nukuin pitkälle iltapäivään, kunnes oli taas viini- ja juustopicnicin aika.
Minua ei juurikaan kiinnostanut tehdä tuttavuutta satunnaisten sohvasurffaajien kanssa. Piti saada jotain
piristystä. Kuin tilauksesta, sieraimiini leijaili marihuanan tuoksu. Suunnistin sitä kohti kuin vainukoira ja
löysin ranskalais-algerialaisen kaverin. Sen nimi oli Whazeez-Naym tai jotain.
Se oli juuri tullut lomilta Hollannista ja poltteli yksinään helvetillisen isoa jointtia. Tämä oli hänen ensimmäinen CouchSurfing -tapahtuma ja hän vaikutti vähän syrjäytyneen tuikitärkeistä keskusteluista, joiden kesto
oli neljän minuutin luokkaa ja joiden jalo päämäärä oli selvittää jonkun lemmikkioravan tai Big Brotherin
voittajan nimi. Jälkeenpäin neljän minuutin tuttavuuden CS-profiiliin kirjoitettiin: ”todella sympaattinen
ihminen, jolla on avoin mieli ja tykkää matkustaa”.
Sanomattakin selvää, Whazeez-Naymiä ei haitannut jäädä syrjään. Hän jakoi jointtinsa oikein mielellään.
Hämmästelin valtavaa jointtia ja hypnotisoiduin sen makeasta aromista.
Laitoin jointin huolella sormieni väliin, tein käsistäni ilmatiiviin kupin ja otin pitkän henkäyksen. ”Hiiiiitto,
että on hyvää kamaa”, sanoin sisään hengittäessä.
Tunsin heti rakkaan Mary Janen hyväilyn. Jointti vaihtui kädestä toiseen. Antoine tuli mukaan ja Whazeez-Naym antoi jointin hänelle. Otimme muutamat savut lisää ja nautimme hetkestä täydessä hiljaisuudessa.
Aika pysähtyi.
Kaikki oli okei. Satakunta ihmistä toimi vain taustakuvana tälle hetkelle.
”Onko sinulla vettä?” Antoine kysyi.
”Vettä… joo, vettä…” annoin hänelle matkapulloni ja hän kulautti sen tyhjäksi. Kuiva kieleni kuljeskeli
pitkin hiekkapaperilta tuntuvaa kitalakeani ja huomasin itsekin tarvitsevani vettä.
Nousin ylös, kiitin kavereita ja kerroin lähteväni vedenhakuun. Otin noin viitisentoista askelta parhaiten
tunnistamiani ihmisiä kohti. Joo, tuolta taisin lähteä noin… kymmenen tusinaa tungia sitten.
”Tungi” vaikutti siinä kohtaa ihan järkeenkäyvältä ajanmääreeltä. Minulta meni noin kaksi tungia ja viisitoista sebunkkia taiteilla tieni läpi ihmismassan, tyhjään kohtaan, jossa reppuni ja vesipulloni oli. Toivottavasti
en satuttanut ketään matkalla.
”Remmus, tulit takaisin!” joku sanoi vieressäni. En pystynyt tunnistamaan kuka. Ehkä olisi auttanut jos
olisin aukaissut silmäni, mutta juuri nyt se ei tuntunut toteuttamiskelpoiselta idealta.
Sitten sain ihan uudenlaisia kiksejä. Kun katsoin ihmisiä vieressäni tajusin heidän huutavan. Mitä helvettiä?
Vähemmän volyymia, kiittosss!
Pian ymmärsin, etteivät he huutaneet vaan audio-visuaaliset kykyni olivat terästäytyneet… liikaa. Pystyin kuulemaan kaiken ympärilläni ja jopa ihmiset 50 metrin päästä: ”Chez-vouz-chez coo-coo-lait”, ”Tämä
tikkari on niin hyvä”, ”Mikä se video siitä hiukkaskiihdyttimestä oli?”, ”Vihaan työtäni”, ”Qu’est-ce-que cest
la-loui-la”. Mitä hittoa on meneillään?
Ääntä vain tulvi lisää ja lisää. Se oli kuin olisi laskenut koskea ilman venettä, ohi vesiputousten, sukeltaen
syvyyksiin, takaisin pinnalle, haukkoen henkeä, väistellen muutamaa kiveä matkalla läpi myrskyävän veden…
vaikka tällä erää se ei ollut vettä. Se oli ääniä:
”Haluan arkkitehdiksi”, ”Pitäisikö ottaa viimeinen metro vai jäädä hänen luokseen”, ”Je voudrais un
trampoline”, ”Mitä minä tein hänen kanssaan väärin”, ”Älä läikytä viiniä, mulkku”, ”Voisinkohan lainata
tuota villapaitaa”, ”Musta limusiini kromiosilla”, ”Mikä on kuusysin neliöjuuri”, ”Ensi kuussa on niin paljon
tekemistä”, ”Membraanit on kyllä kiehtovia”, ”Tarvitsen sen helvetin stipendin”, ”Liekö tuo Jousimies?”…
En ollut ihan varma kuulinko sen kaiken vai kykeninkö poimimaan ihmisten ajatukset. Se oli pelottava,
mutta kiehtova ajatus. Mitä jos viisi aistiamme eivät olekaan niin rajoittuneita? Mitä jos meillä onkin kaikenmaailman kykyjä joihin emme vain kiinnitä huomiota? Haluaisinko todella kuulla ihmisten ajatukset koko ajan?
Jos tätä harjoittelisi lisää, olisiko siinä enemmän järkeä vai ajaisiko tämä kakofonia vain hulluuden partaalle?
”Remmus, blaa blaa, blaa blaa blaa?” Sophia kysyi yhtäkkiä.
Katsoin häneen päin ja minua hieman hävetti, että olin niin pihalla tästä maailmasta. ”Sori, mutta olen
todella pilvessä. Vedin tosi hyvää ganjaa. Ei mitään hajua mitä sanoit”, höpisin.
”Mitä tarkoitat?” hän kysyi outo ilme naamallaan.
”Olen pilvessä. Poltin nurtsia!” Huusin. Eikö se kuule?
”En ymmärrä”, hän oli vieläkin hämmentynyt.
”Maaa-riii-huuu-aaa-naa. Poltin marihuanaa”, yritin artikuloida. Olen varmaan niin pihalla, ettei puheestani saa mitään tolkkua.
Sophia lähti haahuilemaan johonkin. Noin puolen tunnin päästä Antoine tuli paikalle. ”Hei, bussi lähtee
kohta”, hän ilmoitti. Oli aika lähteä takaisin hänen luokseen. ”Missä Sophia on?” kysyin. Antoine ei tiennyt.
Etsimme Sophiaa parin tunnin ajan. Sitä ei näkynyt missään. Lopulta päädyimme takaisin Antoinen
kämpille. Eikö se perkeleen haihattelija odottanut portailla. ”Et sitten viitsinyt sanoa mitään lähtiessä”,
tokaisin ja painuin pehkuihin.
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Aamulla pidimme lyhyen palautekeskustelun; kerroin Sophialle hyvin rakentavaan sävyyn kaiken mikä
minua hänessä ärsytti. Sanoin, että hänen haihattelijaluonteensa oli enimmäkseen hyvästä, mutta kääntöpuoli
oli se, että hän käyttäytyi sattumanvaraisesti, vaihtoi suunnitelmaa koko ajan ja hävitti tavaroitaan. Käytin
esimerkkinä Baselin huoltoasemaa; miltä se tuntui, kun hän yhtäkkiä hävisi shoppailemaan.
”Tein sen tarkoituksella. Halusin nähdä saatko kyydin ilman minua”, Sophia sanoi huolettomasti. Vittu
saatana! Olisi voinut sanoa sen suoraan.
”Se eilinen katoamistemppu oli aika syvältä myös”, Antoine heitti. Sophialla ei ollut siihen mitään sanottavaa.
”Siitä en viitsi ketään syytellä. Olin itse niin pihalla”, naurahdin.
”Miksi?” Sophia kysyi.
”Koska poltin marihuanaa. Enkö kertonut?”
”Joo, mutta mitä se on?” Sophia kummasteli. Ymmärsin vihdoin, että Sophia oli elänyt niin pumpulissa,
että oli säästynyt kaikilta maailman pahuuksilta eikä ollut kuullutkaan marihuanasta. Hitto, me ollaan vaan
niin erilaisia.
”Tuota, mitä jos jatkan matkaa yksin… Haittaako?” kysyin Sophialta.
”Ei ollenkaan. Ajattelinkin mennä tapaamaan sukulaisia Pariisissa”, haihattelija haihatteli huolettomana.
”Tietääkö ne, että olet tulossa?”
”Ei, mutta kai sinne voi vaan mennä”, Sophia pohti. Hän oli hukannut puhelimensa, eikä voinut ottaa heihin
yhteyttä. Hän ei ollut täysin varma mikä heidän osoitteensa oli. Mutta hän intti menevänsä sinne. Aloin tulla
toisiin aatoksiin. Uskaltaisiko tätä tyttöä päästää yksin mihinkään? Se on sellainen haihattelija, että ehkä se
puhelimen ja lompakon hukkaamisen jälkeen onnistuu kadottamaan itsensäkin.
Kaikesta huolimatta, Sophia lähti.
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Rahaa ei voi syödä
Pariisista poispääsy oli yllättävän hankalaa, mutta lopulta, noin viiden tunnin
päästä, sain ilmaisen taksikyydin. Jumituin
totta kai johonkin Le Heluetin-Berzeen ja
Mis-de-Hitosmaoon välimaastoon.
Lopulta jatkoin matkaa Multiculti -nimisen kansanmusiikkiyhtyeen kyydissä. Tuli
melkein liityttyä bändiin, kun heillä oli repertuaarissa sellaiset klassikot kuin ”Säkkijärven
Polkka” ja ”Lentävä Kalakukko”.
Olin yötä kodikkaassa Tourin kaupungissa. Siellä oli hyvä tunnelma, kauniit
kukkaistutukset, silmiä hivelevä arkkitehtuuri sekä muutamia virkistäviä viheralueita
ja suihkulähteitä siellä täällä. Olisin viihtynyt pitempääkin, mutta nyt ajattelin, että
voisin sittenkin osallistua Lyonissa Hitchgatheringin ennakkotapaamiseen. Sen
tapahtumapaikkana toimi parin liftarin
kämppä Casa Bonita. Se oli nomaditalo, joka
oli aina auki reissaajille.
Kaiken lisäksi yritin vihdoin päästä samaan kaupunkiin Andyn kanssa, joka oli ottanut minuun yhteyttä
Hitchgathering -sivuston kautta. Koska olimme molemmat etsineet matkaseuraa, olimme sopineet, että liftaisimme yhdessä. Aloimme huomata, että se todellakin oli matkaseuran etsintää. Kahden liftarin oli hiton
hankalaa tavata, kun molemmat vetävät hetken huumassa siksakkia pitkin Eurooppaa. Nyt hän oli tulossa
Lyoniin… kai.
Sain ensimmäistä kertaa kyydin poliiseilta. He pelastivat minut keskeltä maantietä ja kohta istuinkin jo oikein
miellyttävän ranskalaisnaisen, Marien, kyydissä, joka ajaisi minut Clermont-Ferrandiin.
”Lupaathan, ettet tapa tai raiskaa minua”, hän kysyi vakavalla naamalla.
”Ei raiskaamista. Ei murhaamista”, vastasin huvittuneena.
”Luotan sinuun”, hän sanoi.
Marie osoittautui sielunkumppanikseni ja meillä synkkasi hyvin yhteen. Hän sanoi, että oli juuri irtisanoutunut työstään firmassa, joka myy aspartaamia ulkomaille. Hänet oli alun perin valittu tehtävään rehellisyytensä
takia. Työpaikkahaastattelussa hän oli sanonut, ettei koskaan käyttäisi aspartaamin kaltaista hermomyrkkyä
itse. Vastaus oli kuulunut: ”Älä vain kerro sitä asiakkaille.”
Keskustelumme siirtyi rahattomaan elämäntapaani.
”Mutta miten sinä syöt jos et käytä rahaa?” Marie kysyi.
”En syö rahaa. Kokeilin, mutta ei se suolankaan kanssa maistunut kovin hyvälle”, vastasin sarkastisesti.
Marie nauroi. ”Vasta kun metsän viimeinen puu on kaadettu ymmärrämme ettei rahaa voi syödä”, hän
siteerasi vanhaa Amerikan intiaanien sanontaa, ja jatkoi: ”Mutta etkö ole huolissasi mistä saat seuraavan
kerran ruokaa?”
”OK. Saan ilmaista ruokaa kolmella tapaa. Ensimmäinen on yksinkertainen. Luotan universumiin. Ihmiset,
joita tien päällä tapaan ovat yleensä kovin anteliaita. Joskus joudun jopa vakuuttelemaan, ettei minulla ole
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nälkä. Olen kiitollinen jokaisesta ateriasta, vaikka joku muu käyttäisi rahaa sen ostamiseen. Ihmiset eivät
odota mitään vastalahjaa. He auttavat, koska tarvitsen apua. Ja tietysti annan sitten hyvän kiertää ja autan
toisia omalla tavallani”, selitin.
”Ja mitä ne kaksi mutta tapaa ovat? Hyväntekeväisyys?” Marie kysyi.
”Joskus käyn niin sanotuissa yhteisökeittiöissä, mutta yleensä vain kysyn jämiä ravintoloista. Olen huomannut, että mitä hienompi ravintola sitä helpommin saa ruokaa. Erityisesti lounasravintoloilla on yleensä
jämiä. Pikaruokaketjuilla on yleensä typerät säännöt, jotka estää antamasta mitään, mutta joskus sieltäkin
saa etenkin sulkemisaikaan. Joskus käytän paperinpalaa, jossa tarinani on käännettynä lyhyesti paikalliselle
kielelle”, kerroin kokemuksistani.
”Minulla ei olisi pokkaa kysyä”, Marie mietti.
”Minä en mene hattu kourassa vaan hymyillen. Jos vaikuttaisin kiperästi apua kaipaavalta kerjäläiseltä se
ei varmaan toimisi. On tärkeää, ettei odota saavansa mitään. Jos he kieltäytyvät se on vain hyväksyttävä ja
kiitettävä heidän ajastaan”, lisäsin.
”Ymmärrän, mutta vanhempani ovat opettaneet, että pitää selvitä omillaan”, Marie vaati moraalista
selvennystä.
”Oletko kuullut mitä Kabbala puhuu halusta antaa ja ottaa vastaan?” kysyin. ”Kabbala, joo… Tai en. Kerro.”
”Kabbala on juutalainen mystinen traditio, joka pyrkii määrittelemään universumin ja ihmisen luonteen,
olemassaolon merkityksen sekä metodeja henkisyyden kehittämiseen. Yksi sen perusjuttuja on ymmärtää
mitä on ’halu antaa ja ottaa vastaan’. Alin olemassaolon taso on ’vastaanottamista saamisen takia’. Se on hyvin
tyypillistä itsekeskeisyyden ajallemme, jossa ahneus ja rikollisuus pääsee kukoistamaan, kun kaikki yrittävät
kerätä itselleen mahdollisimman paljon omaisuutta. Ymmärrätkö?” varmistin, että Marie on vielä kärryillä.
Hän nyökkäsi.
”Toinen askel on ’antamista saamisen vuoksi’, mikä on tyypillistä esimerkiksi ihmisille, jotka nauttivat
vapaaehtoistöistä. He saavat henkilökohtaista tyydytystä auttamalla muita. Ehkä se pätee myös ihmisiin, jotka
ottavat liftareita kyytiin”, vitsailin ja Marieta hymyilytti.
”Sitä niin sanottua puhdasta antamista tai altruismia on ’antaminen antamisen tähden’. Autat muita odottamatta mitään vastineeksi. Se on kolmas vaihe. Ja lopulta, korkein olemassaolon taso on ’vastaanottamista
antamisen tähden’. Eli otetaan lahjat vastaan siksi, että miellytettäisiin antajaa”, selitin.
”Okei. Taidetaan olla aika kaukana siitä, vai mitä?” Marie kysyi.
”Jos haluamme vapauttaa rajattoman luovuutemme ja mahdollistaa kaikkien osallistumisen yhteiskuntaan,
tämä on se taso, jolle pitää päästä. Tämä spirituaalisen kehityksen viimeinen vaihe on se vaikein. Olemme niin
ehdollistettuja tuntemaan syyllisyyttä kun saamme jotain muilta. Ei ole ilmaisia lounaita, vai mitä?” hymyilin.
”Okei, tajusin”, Marie meni mietteliääksi.
”Entä se kolmas tapa? Sanoit, että saat ruokaa kolmella eri tapaa”, Marien uteliaisuus oli kyltymätön.
”Käyn dyykkaamassa!” vastasin iloisena.
”Tarkoitatko, että syöt roskiksesta?” hän näytti epäileväiseltä.
”Hei kuule: Puolet maailmalla tuotetusta ruoasta heitetään pois. Tottakai suurin osa tästä tapahtuu jo
ylituotantovaiheessa, mutta jopa jakeluketjun loppupäähän jää paljon jaettavaa. En dyykkaa lihaa tai maitotuotteita, vaan yleensä vain leipää, kasviksia ja hedelmiä. Enkä katsele kotitalousroskiksiin vaan tsekkaan
ruokakauppojen takapihat”, kerroin.
”En kyllä söisi roskiksesta”, Marie epäili vielä.
”Ne heittää pois täysin syömäkelpoista ja joskus yksittäispakattua ruokaa. Ei se ole likaista, mutta on se
tietty parempi huuhdella ennen käyttöä”, vakuuttelin.
”Eli pitää olla kuitenkin keittiö?” Marie kysyi.
”Joo, se on dyykkausta parhaimmillaan kun sillä voi ruokkia suuren määrän ihmisiä. Teen sitä jos asun
kommuuneissa, vallatuissa taloissa tai nomaditaloissa. Minusta on mahtavaa saada ihmiset onnelliseksi
ilmaisella ruoalla”, hehkutin.
”Okei, se saattaa toimia yhdelle ihmiselle, mutta eikö koko järjestelmä romahtaisi jos kaikki toimisivat
näin?” Marie kysyi.
”Joo. Ihmisille ei riittäisi tarpeeksi syömistä. En ole asiantuntija maatalouden automaatiojärjestelmissä,
puimakoneiden suunnittelussa tai lehmänpaskan lapioimisessa, joten olen aika hyödytön mitä ruoantuotantoon tulee. Mutta 95 prosenttia ihmisistä voisi helposti olla tällaisia vapaamatkustajia. Tavallaanhan me ollaan
jo vapaamatkustajia. Vain noin 2 prosenttia työpaikoista on enää maataloudessa. Niin hyvin automatisoitu
ruoantuotantomme on.”
”Niin puoletko heitetään pois?” Marie kysyi.
”Joo, suunnilleen 10 miljardille tehdään sapuskaa, mutta parilla miljardilla ei yksinkertaisesti ole varaa
siihen”, vastasin.
Yhtäkkiä Marie kääntyi huoltoasemalle. Hän halusi tarjota minulle aterian.
”Ei, ei. En minä tämän takia puhunut”, yritin kieltäytyä, mutta hän keskeytti.
”On onnenpäiväsi. Ota mitä haluat”, hän sanoi vaativaan sävyyn.
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Kiitollisena tilasin paellan ja vihreän salaatin. Jospa ihmiset näkisivät miten paljon hänelle merkitsee
tarjota tämä lounas minulle… Ehkä he eivät kuittaisi minua pelkkänä vapaamatkustajapummina, joka elää
muiden vaivalla ansaituista rahoista.
Kun istuuduin syömään Marie sanoi, että menisi lyhyelle kävelylle lepuuttamaan jalkojaan pitkän ajomatkan jälkeen. Hän sanoi, ettei ole syytä huoleen; ettei hän ajaisi pois kamojeni kanssa ja jättäisi minua kuin
nallia kalliolle.
”Luotan sinuun”, vastasin leveä hymy kasvoillani.
Marien jälkeen jatkoin matkaa hippipakussa, reggaeta kuunnellen, koiraa rapsutellen ja jointtia poltellen.
Maisemat olivat kuin postikortista: pikkuruisia kyliä siluetteina vuorten huipulla, väritettyinä hellästi metsänvihreän ja kivenharmaan viehkeillä sävyillä.
Keskiyöllä saavuin kauniisti valaistujen Reinin ja Seinen joenvarsille, jotka halkoivat Lyonin kaupunkia ja
loivat rauhallisuuden ilmapiirin. Yllättävää kyllä, kaikki Lyonissa puhuivat täydellistä englantia. He vaikuttivat
nauttivan mitä vähäpätöisimmistä keskusteluista ulkomaalaisten kanssa. Siitä tuli hyvät vibat.
Hämmästyin kun tulin kaupungintalolle ja heti kulman takaa avautui hyvin monikulttuurinen punkhenkinen naapurusto. Casa Bonita oli vain parin korttelia mäkeä ylöspäin.
Soitin ovisummeria ja naisääni vastasi.
”Uu-la-laa, patonki!” kuiskasin. Se oli salasana, jonka olin löytänyt Hitchgathering-nettisivulta.
Asunto oli viidennessä kerroksessa. Ei hissiä.
Saavuin asuntoon raskaasti huohottaen.
Ovella oli vastassa brasilialainen nainen. Hänkin oli juuri tullut eikä asunnossa ollut ketään, joka olisi
voinut kertoa, mikä tämä paikka oikein oli.
Joka tapauksessa tunsin itseni tervetulleeksi heti alusta pitäen.
Puolen tunnin päästä Casa Bonitan pysyvät vuokralaiset saapuivat: ranskalainen Thierry ja hänen meksikolainen tyttöystävänsä Lucia.
Kun he olivat asettuneet aloilleen, kysyin mikä paikan tarina oikein oli.
”Se on kaikki tuossa”, Thierry osoitti välinpitämättömästi tulostettua lehtistä. Kieltäytyikö se vastaamasta
liian yksinkertaiseen kysymykseen? Tiesin, että tässä kaverissa on jotain omituisen positiivista.
Lehtisen otsikko oli ”Tylsien kysymysten kirja”. Siinä luki: ”Näillä sivuilla pyritään vastaamaan kaikkiin
meiltä aina vaan uudestaan kysyttyihin kysymyksiin. Näin rajoitamme keskustelumme paljon mielenkiintoisempiin aiheisiin kuin nämä toistuvat käytännön asiat.”
Kysymysosion jälkeen tuli suosikkikohtani: ”Älä pidä itseäsi vieraana. Täällä olet hosti, isäntä tai emäntä.
Sinulla on yhtäläinen oikeus käyttää suihkua kuin kellä tahansa muullakin talossa asuvalla. Illallinen on sinun
siinä missä muidenkin. Kaikki jääkaapissa on sinun. Kaikki mitä sinne laitat on minun, hänen, kaikkien.”

OSA 2: KESÄ
Spirituaalisia hetkiä ovat ne hetket,
joina tunnemme todella olevamme elossa.
Fritjof Capra
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Pihtari ja trotskilainen
Casa Bonita sai pian uuden kokin, jonka nimi
oli Remmus. Keittiössä oli paljon dyykattuja kasviksia, hedelmiä ja mausteita. Dyykattu ruoka,
parempi mieli. Väänsin kasvischilistä sekä miedomman että turpaanvetotulisen version.
Kun ruoka oli valmista ajattelin, että olen
ansainnut savukkeen. Menin alas kadulle pummaamaan röökin.
Palatessani sohvalla istui kaksi uutta kasvoa
Puolasta: Amelia ja Natasha. Amelia tervehti ja
hymyili leveästi. Hän näytti enemmän hollantilaiselta kuin puolalaiselta: pitkä nainen, nätit kasvot
ja kiharaiset pronssiset hiukset.
”Nam, nam, nam!” Amelia nautti ruoasta.
Natasha oli söötti pikkupunkkari. Hän kauhoi
chiliä naamariin, haukkoen henkeään ja kumoten
vettä lasin toisensa jälkeen. Hän näytti ihan hikoilevalta tomaatilta. Taisi ottaa sitä tulista versiota.
Illallisen jälkeen seitsemän hengen poppoomme lähti ulkoilmaelokuvaan, jonka oli määrä
alkaa puolen tunnin päästä. Hostimme Thierry
yritti hoputtaa meitä ettemme myöhästyisi. Kieltämättä ”Yksi lensi yli käenpesän” on klassikko, mutta olisin
mieluummin vain kierrellyt kaupungilla ilman turhaa kiirehtimistä. Ajattelin kuitenkin seurata porukkaa,
katsoa leffan alun ja poistua.
Elokuva oli jo alkanut ja kaikki paikat oli viety. Se oli kiva ympäristö elokuvalle kylläkin: kahden pienen
kujan risteys, jota ympäröi goottilaiset seinät, ja keskellä suuri puu. Kävin makaamaan asfaltille ja käytin
jonkun reppua tyynynä. Amelia istuutui eteeni. Hänellä oli vaikeaa lölytää mukavaa asentoa. Taputin mahaani
ja hän ymmärsi vinkin. Hän laittoi päänsä mahalleni.
Tuntui hyvältä, että Amelia on siinä. Minulla ei ollut aavistustakaan kuka tämä ventovieras nainen on,
mutta siinä hän oli, kovin lähellä. Katselin hänen ihanan kiharia hiuksiaan. Ujostuttaa. En meinannut uskaltaa
koskettaa, mutta en enää voinut vastustaa kiusausta. Silitin hänen hiuksiaan hellästi. Amelia loi silmäyksen
minuun ja hymyili. Keräsimme molemmat rohkeutta ja lopulta pidimme toisiamme kädestä. Kun elokuva
alkoi lähestyä loppuaan, kumpikaan meistä ei olisi halunnut lähteä.
Kävellessämme takaisin Casaan, ajattelin, ettei minun ja Amelian välillä tapahtuisi mitään sen kummempaa. Hassuttelin muiden jätkien kanssa; kiipesimme rakennustelineelle, hypimme ympäriinsä kuin
pennut, nappasimme puoliksi juodun viinipullon kadulta ja joimme sen.
Kun ihmiset alkoivat käydä yöpuulle, otin vielä läppärini ja tsekkasin jotain netistä. Amelia istui vieressäni.
Olin valmis vaihtamaan paikkaa, jos Natasha olisi halunnut nukkua siinä, mutta hän näytti tyytyväiseltä
makuupussissaan. Asetuin Amelian viereen.
Valojen sammuessa otin Ameliaa kädestä, hän tuli lähemmäksi ja suutelimme. Hänen huulensa olivat
täyteläiset ja pehmeät. Hän kuljetti käsiään pitkin kehoani. Se sai minut syttymään.
Yhtäkkiä hän lopetti, otti kännykkänsä ja kirjoitti viestin: ”Sain idean. Mennään ulos.” Oli jo aika myöhä,
mutta ajatus oli mahtava. Puimme nopeasti yllemme ja yritimme poistua herättämättä muita. Heti kun pääsimme portaikkoon hän suuteli minua intohimoisesti.
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Kiipesimme kukkulalle käsi kädessä. Se oli taiteilijoiden ja punkkareiden kaupunginosa. Öisillä kaduilla
oli hiljaista. Amelia oli luonnollisen kaunis eikä tarvinnut meikkiä.
”No, kukas sinä olet?” kysyin kun pääsimme portaiden yläpäähän.
Purskahdimme nauramaan kun tajusimme, ettemme oikeastaan tiedä toisistamme mitään. Emme olleet
ehtineet puhumaan ollenkaan. Mutta nyt meillä oli aikaa kävellä ympäriinsä, suudella, halailla ja opetella
tuntemaan toisemme paremmin.
Kerroin tarinani: miten olin jättänyt kaiken taakseni nähdäkseni elämän niin kuin se on. ”Aika rohkea
veto! Olenkin ajatellut, että tässä kulutususkonnossa on jotain mätää. Olet kyllä aika poikkeusyksilö”, Amelia
vastasi, ja kysyi: ”Miten vanha olet?”
”28”, vastasin.
Hän hymyili ja pyysi arvaamaan miten vanha hän on.
”Ehkä 25?” luulin.
”Ei sinne päinkään. Yhdeksäntoista.”
Ei vitussa! Remmus! Melkein sakkolihaa! Epäröin kunnes tajusin, että eihän sillä ole mitään väliä. Hän
vaikutti henkisesti kypsemmältä kuin moni ikäiseni. Hän kertoi, että pelaa lentopalloa puoliammattilaisena
ja opiskelee fysioterapiaa.
Ai niin, pitänee mainita, ettei tule yllätyksenä myöhemmin.
”Tuota, tiedätkö mitä on polyamoria?” kysyin.
”En. Mitä?”
”Rehellistä rajoittamatonta rakkautta. Vähän niin kuin monogaamisuuden vastakohta”, valotin.
”98 prosenttia eläimistä on sellaisia”, Amelia vastasi arkipäiväisesti.
”Jaa, mitä?” yllätyin.
”Näin jonkun dokkarin missä puhuttiin siitä.”
”Niin. No, minä olen sellainen eläin. Haluan olla rehellinen, puhua tunteistani avoimesti ja elää ilman
salaisuuksia”, kerroin ja ajattelin, että tämä saattaisi Amelian takajaloilleen.
”Kiva”, Amelia tokaisi ja suuteli minua taas.
Kiva? Eikö muuta?
”Tule!” Amelia huudahti ja johdatti minut näköalapaikalle, josta aukesi upea panoraama koko kaupungin yli.
Panodraamaa? Mikä ettei! Kiipesimme muurille, pidimme tiukasti toisistamme kiinni ja suukottelimme. Avonaisesta ikkunasta kuului Elviksen ”Love Me Tender”. Se oli kuin kliseinen kohtaus romanttisesta komediasta.
Pidimme toisiamme lähellä ja katselimme Lyonin henkeäsalpaavan kaunista maisemaa. Hänen kosketuksensa sai minut tosi kiimaiseksi. Laitoin käteni Amelian paidan sisään ja avasin rintaliivit. ”Miten…” Amelia
hämmästeli. ”Vuosien harjoituksen tulos”, vinkkasin silmää ja kuljetin käteni hänen rinnoilleen.
”Väsyttää. Mennäänkö takaisin?” Amelia kysyi niin puun takaa, että Elvikseltäkin taisi mennä kanankoipi
väärään kurkkuun.
Vittu mikä antikliimaksi! Hymyilin hölmistyneenä, enkä tiennyt mitä sanoa.
”Mennään takaisin nukkumaan”, Amelia toisti.
Hähä! Jätkä luuli saavansa!
Casaan päästyämme, hän sulki silmänsä ja nukahti käsivarsilleni. Tuntui taivaalliselta, että hän oli siinä,
aivan kuin olisin tuntenut hänet jo iäisyyden… ehkä jopa ennen syntymääni. Miten se on mahdollista?
Nukahdin hämmentyneenä ajatuksistani.
Ei jumalauta, että on ikävä! Seuraavana päivänä Amelia oli lähtenyt kaupungille vain muutamaksi tunniksi
ja minä jo ikävöin sitä, vaikka olimme vasta tavanneet. Ihan kuin olisin odottanut tätä naista koko elämäni.
Perään!
Etsiskelin Ameliaa pitkin poikin kaupunkia, muttei hänen luonnonkiharoista näkynyt vilaustakaan. Mitä
minä siitä oikein haluan? Onko meillä oikeasti joku syvempi yhteys vai tarvitsenko vain läheisyyttä? Poukkoilin ympäriinsä reilun tunnin — läpi vanhan kaupungin ja ylös kukkulalle, jossa oli vanhoja raunioita ja…
”Andrew! Oletko se sinä?” huusin yllättyneenä kun törmäsin skottilaiseen sälliin, jonka kanssa minun oli
ollut määrä tavata jo niin monta kertaa aiemmin.
”Remmus-perkeleen-Reverof! Hauska tavata vihdoin! Ihan yhtä ruma olet kuin naamakirjassakin”, Andy
hihkaisi ja tuli halaamaan.
Hyi helvetti miten hikinen mies.
Andyn kanssa hengailu sai ajatukseni pois Ameliasta. Hän oli kovan luokan trotskilainen sosialisti, jolla
oli helvetillinen skottilainen aksentti. Ei aikaakaan, kun Andrew jo vuodatti tuntojaan maailmasta kapitalismin ikeessä.
Minulta meni puolet ohi hänen puheestaan, mutta ilmeisesti tässä tapauksessa määrä korvasi laadun.
Heitin vettä myllyyn ja kyseenalaistin hänen niin sanotut ratkaisuehdotuksensa — suuren työläisten puolueen
ja firmojen omistuksen siirron työläisten käsiin. Miten se korjaa mitään, jos rikkinäiseen autoon vaihdetaan
kuljettaja?
Andrew näki ongelman poliittisena, kun taas minulle koko edustuksellinen demokratia oli yhtä tyhjän
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kanssa. Käytännössä todelliset valtaapitävät omistivat jok’ikisen puolueen, eikä uuden puolueen mukaantulo
olisi muuttanut mitään. Tarvittiin kokonaisvaltaista talousjärjestelmän uudelleensuunnittelua ja vanhojen
rakenteiden purkamista ihmisten yhteistyön tieltä. Jo aikoinaan 1800-luvulla Lyonissa paljon aikaa viettänyt
esianarkisti Jean-Pierre Proudhon sanoi, että pelkkä poliittinen demokratia ilman talousjärjestelmän muutosta
johtaa ennemminkin taantumaan kuin kehitykseen.
Joka tapauksessa, vaikka meillä olikin hieman eriävät näkemykset, yhdestä asiasta olimme samaa mieltä:
kapitalismin aika on ohi!
Kuinka sattuikaan, Casaan palatessamme Natasha, Amelia, Thierry ja joukko muita liftareita keskustelivat
juuri kulutusyhteiskunnan hyvistä ja huonoista puolista. Heillä ei tuntunut olevan oikeita sanoja päästäkseen
asian ytimeen. En voinut olla kiilaamatta keskusteluun.
”Vähimmäisvarantojärjestelmässä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kuluttaa jatkuvasti lisää, että vältyttäisiin
talouskriisiltä”, keskeytin. Ai, eikö uponnut? Ne näyttää ihan kysymysmerkeiltä.
Selitin nopeasti, mutta juurta jaksain velkavetoisen rahajärjestelmän toiminnan. ”Tiedän, että järjestelmä
on rempallaan, mutta mitä sille voi tehdä?” Natasha vihdoin kysyi.
”Päästetään irti omistushalusta ja jaetaan resursseja enemmän. Suunnitellaan asiat toimimaan, käytetään
osaamisemme ja luonnonvaramme yhteiskunnalliseen kehitykseen eikä anneta rahan olla hidasteena”, selvitin.
”Mutta eikö ihmiset ole niin tottuneita elämään leveästi, etteivät he halua palata takaisin vanhaan —
 istuskelemaan alasti luolassa?” Andrew kyseenalaisti.
”Ei meidän tarvitse luopua kaikesta. Ei ihminen tarvitse autoa, tonnien painoista metallimötikkää, joka
suurimman osan ajasta seisoo parkissa. Se tarvitsee pääsyn eri paikkoihin. Jakamalla, kouluttautumalla
itseämme kiinnostavien yhteisten asioiden hoitamiseen ja teknologiaa hyväksi käyttämällä voimme varmistaa
korkean elintason kaikille”, jatkoin.
”Kuulostaa vähän idealistiselta kommunismilta. Ei toiminut Puolassa”, Amelia kohautti hartioitaan.
”Kyllähän tässä on vanhaa kunnon anarko-kommunismin henkeä. Siihen on lisätty ripaus systeemiajattelua, tiedettä ja teknologiaa. Nyt on ensimmäistä kertaa teknisesti mahdollista toteuttaa vanhat unelmat
ja vapauttaa ihminen palkkaorjuudesta. Ei tarvita lisää ismejä, vaan ihmisiä, jotka vetää yhtä köyttä kohti
parempaa järjestelmää”, yritin valaista.
Siitä kehkeytyi hedelmällinen keskustelu. Kaikki ymmärsivät, että jos elämän perustarpeet on tyydytetty
kaikille automatisoidun tuotannon ja jakelun avulla, ihminen käyttäisi aikansa hyvin eri tavoin kuin nykyään.
”Se ei olisi pelkkää selviämistaistelua. Ihmisten päämäärä olisi henkinen, älyllinen, fyysinen ja yhteiskunnallinen kehitys”, Natasha sanoi.
”Mutta mistä ihmiset juttelisivat, kun ei voisi enää huolehtia raha-asioista ja valittaa paskasta työpaikasta?”
Thierry kysyi pilke silmäkulmassa.
”Ehkä viimeisimmistä keksinnöistään, käsitöistään tai taiteestaan. Tai vaikka lentopallosta”, Natasha
kommentoi ja tönäisi Ameliaa kyynärpäällään.
”Vau! Sellaisessa yhteiskunnassa olisi mukava elää”, Amelia riemuitsi.
”Mutta ihmiset ovat ahneita ja kateellisia”, Thierry piti kiinni paholaisen asianajajan roolistaan.
”Ei vauvat synny ahneina ja kateellisina. Se on opittua”, Amelia sanoi.
”Juu, oli joku tutkimus simpanssilaumasta, jonka kaikki väkivaltaiset alfaurokset sairastuivat ja kuolivat
pois. Yhden sukupolven aikana koko ryhmän käytös muuttui erittäin empaattiseksi ja rauhaa rakastavaksi.
Jos apinat onnistuu siinä, eiköhän mekin?” kerroin.
”Hyvä esimerkki!” Andrew huudahti ja jatkoi: ”Suurin osa ihmisistä on niin aivopestyjä ja pimennossa,
ettei ne edes ymmärrä olevansa sorrettuja. Miten sellaiset käy taisteluun vapaan maailman puolesta ennen
kuin on jo paskat housuissa?”
”Joo, on todennäköisempää, että tämä poliisivaltiokehitys vaan jatkuu ja ihmiset painetaan ahtaalle”,
Thierry lisäsi.
”Totta. Jossain kohtaa pitää vaan päättää, että vieläkö uskomme siihen, että poliitikot, yrityspamput ja
kirkonmiehet tietävät paremmin ja osaavat tehdä päätökset puolestamme suljettujen ovien takana. Voimme
jättää ne vanhat patruunat huomiotta ja tehdä juuri sellaisen maailman kuin haluamme. Luulen, että nykyihminen osaa sopeutua nopeasti”, virkoin.
”Se on ihan totta. Jo muutama päivä tien päällä on muuttanut maailmankuvani aivan täysin. Harvoin
tulee juteltua teidänlaisten ihmisten kanssa. Kiitos!” Amelia oli melkein liikuttunut uusista näkökulmista.
”Mutta kyllä uusikin järjestelmä tarvitsee anarkisteja kritisoimaan, ettei tuudittauduta valheelliseen paratiisiin”, Thierry halusi sanoa viimeisen sanan. Olin samaa mieltä.
”Oliko vielä jotain vai voinko mennä pesemään jalkani? Ne haisee ihan mädiltä kananmunilta”, vitsailin.
”Joo, milloin syödään?” Amelia virnisti hieroen mahaansa. Annoin hänelle suukon ja siirryin keittiöön.
Kohta parikymmentä liftaria söi mausteista kasvis-couscousta tzatzikin kera.
Myöhemmin — tarkemmin sanottuna parin järjettömän vahvan oluen ja muutaman pöytäviinikulauksen
jälkeen — menimme Amelian kanssa yksityishuoneeseen.
”Kerro minulle siitä polyamoriasta vielä”, Amelia kuhersi kainalossani.
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”Se on vastuullista monisuhteisuutta. Ei ole kahta samanlaista järjestelyä, vaan jokaisessa suhteessa osapuolet määrittelevät itse mitä se heille tarkoittaa. Mutta kyllä niitä yleensä ohjaa tietyt arvot”, selitin.
”Minkälaiset arvot?”
”Tärkeimpänä varmaan rehellinen kommunikaatio. Kaikesta puhutaan avoimesti ja jos tulee paskoja
fiiliksiä niin ne käydään heti tuoreeltaan läpi.”
”Kiva, mitä muuta?” Amelia kysyi.
”Kunnioitus ja tuki on myös tärkeää. Se tuntuu hienolta kun toinen jakaa avoimesti kaikki haaveet, unelmat
ja pelot kanssasi. Kahlitsemattomuus tarkoittaa sitä, ettei rajoita toisen elämää tai kuvittele omistavansa toista.
Kun mustasukkaisuudestaan puhuu, sen pystyy käsittelemään ja ymmärtää mistä peloista se juontaa juurensa.
Siinä oppii myötäelämisen taidon — on iloinen toisen onnellisuudesta, vaikkei itse aina olisikaan sen lähde.”
”Vau! Kuulostaa mahtavalta. Mitä vielä?”
”Uskollisuus ja luotettavuus”, sanoin.
Amelia keskeytti: ”Mitä? Uskollisuus?”
”Niin, siis niitä yhdessä tehtyjä sopimuksia kohtaan. Pettämistä voi olla esimerkiksi se, ettei kerro olevansa
suhteessa kun menee sänkyyn jonkun toisen kanssa”, yritin avata esimerkillä.
Amelia punastui. ”Tuota, muistinko mainita, että olen parisuhteessa?”
”Mitä?” olin ällikällä lyöty. Hitto miten yllätyksellinen nainen.
”Olen ollut sen tyypin kanssa jo kaksi ja puoli vuotta, mutta ei siitä taida tulla mitään. Se on tylsä suhde”,
Amelia kertoi.
”Mutta suhde kuitenkin”, totesin.
”Niin, mutta… Remmus, kaikki muuttui kun tapasin sinut”, Amelian silmät kostuivat. Suukotin kyyneleet
hänen poskiltaan.
Hän kiipesi päälleni ja suudelmista tuli entistä intohimoisempia. Vaatteet lentelivät sinne tänne. Molempia
taisi panettaa aikalailla.
Mutta sitten se tapahtui taas: Amelia vetäytyi kuoreensa. Hemmetti mikä pihtari! ”Sinä se osaat laittaa
jätkän pään pyörälle ja… ja sitten ei tapahdu mitään!” turhauduin.
”Remmus, välitän sinusta niin paljon”, Amelia sopersi ja jatkoi: ”Mutta, en halua harrastaa seksiä kanssasi,
koska sitten kun tiemme erkanevat, jäisin kaipaamaan sinua ihan liian paljon.” En tiennyt miten reagoida.
Tämä on taas se iänikuinen paradoksi: mies tarvitsee seksiä tunteakseen läheisyyttä ja nainen läheisyyttä
ollakseen valmis seksiin. Kyllä V:n kanssa oli eri meininki.
Seuraavana päivänä koko konkkaronkka liftasi Barcelonaan, jossa oli seuraava yhteinen etappi matkalla
Sinesiin. Menin yhdessä Andyn, Amelian ja Natashan kanssa.
Amelia piti päässään Thierryltä lainattua valtavaa värikästä sombreroa, joka kiinnitti kuskien huomioon
satojen metrien päästä. Se ja Amelian superseksikkäät farkkushortsit nopeuttivat hommaa huomattavasti.
Saimme kyydin saksalaiselta IT-nörtiltä Dietmarilta, joka oli ottanut viisi viikkoa lomaa ajellakseen pitkin
poikin Eurooppaa pakullaan. Siihen mahtui helposti neljä liftaria. Andrew meni etupenkille ja me loput
takaosaan missä oli oikein mukava peti ja tyynyjä. Sänky ja Amelia? Mitähän tästä taas tulee?
Natasha sammui heti. Peittelin hänet sombrerolla. Amelian silmät säihkyivät. Hän malttoi tuskin odottaa,
että pääsemme liikkeelle. Hänen suukkonsa ja hyväilynsä lähettivät impulsseja pitkin kehoani, ei vähiten
haaroväliin. Dietmar ja Andy olivat autuaan tietämättömiä mitä takaosassa tapahtuu.
Kuljetin käsiäni Amelian t-paidan alla, hyväilin hänen rintojaan ja aina kun olin avaamassa hänen tiukkoja shortsejaan hän veti käteni pois. ”Oletko ennen pannut liftatessa?” kuiskailin rivoja hänen korvaansa.
Se tuntui saavan hänet vain kuumemmaksi. Amelia kiusasi minua kielellään ja kosketteli etumustani hellästi.
Sitä jatkui ja jatkui. Se teki minut hulluksi.
Mutta tuttuun tapaansa Amelia lopetti kaiken kesken. Huh, mikä nainen. Kohta poksahtaa pallit tai
räjähtää pää.
Huomasin, että Andrew nukkuu etupenkillä, joten ajattelin, että olisi kohteliasta seurustella Dietmarin
kanssa hetki. Nojasin eteen ja kävimme puhumaan niitä näitä IT-alasta yleensä, hänen työstään ja firman
tulevaisuuden näkymistä.
Jossain osavuosikatsauksen läpikäynnin ja tuoteportfolion esittelyn välissä tunsin miten Amelian käsi
nousi pitkin reittäni. Mitä helvettiä?
”Joo, mielenkiintoista”, kommentoin Dietmarin sanomisia. Amelian käsi saavutti bokserini ja hän puristi
hellästi. Hitto, että tuntuu hyvältä!
”Jaa, niinkö?” esitin kiinnostunutta kun Dietmar jatkoi monologiaan. Amelian käsi liikkui housuissani.
En kestä!
Dietmar selosti alan kilpailutilanteesta. Yritin pitää pokerinaaman. Amelia runkkasi minkä ehti. Jumalauta,
nainen! Ihanaa! Dietmar puhui ulkoistuksesta Intiaan.
Sitten se lopetti. Siis Amelia.
Dietmar jatkoi… Macin ja PC:n eroista.
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Saavuimme ensimmäisten joukossa squatiin johonkin Barcelonan laitamille. Se oli oranssi nelikerroksinen
rakennus junaradan vieressä. Suurin osa ikkunoista oli paskana ja seinät täynnä graffiteja.
Pihalla oli grillausalue, jossa koirat haukkuivat iloisesti ja heiluttivat häntiään tervetulotoivotukseksi.
Istahdimme kulahtaneelle sohvalle. Ruoka oli tuloillaan, tupakkaa oli pöydällä mielin määrin jos vain jaksoi
kääriä ja kylpyamme oli täynnä yhteistä kaljaa.
Ottaen huomioon, että rakennus oli vallattu vasta viitisen kuukautta sitten oli kehitys silmiinpistävää. Siitä
oli tulossa mahtava kulttuurikeskus.
Ensimmäinen kerros oli vielä työn alla. Sinne oli tuotu kaikenlaisia sirkusvarusteita trampoliineista telineisiin ja köysiin. Bändien esiintymislavaa oli alettu rakentaa ja äänentoistolaitteet valmistuivat pikkuhiljaa.
Toisessa kerroksessa oli baari, chillailualue, ilmainen Internet-kahvila, kokoustilat työpajoja varten ja Free
Shop mihin sai jättää ylimääräiset kamppeensa ja mistä sai ottaa mitä vaan tarvitsi — vaatteita, elektroniikkaa,
levyjä, kirjoja, kenkiä, laukkuja, taidetta ja jopa (käyttämättömiä) kortsuja.
Kolmas kerros oli kommuunikeittiö ja olohuone. Siellä oli myös majoittumiseen tarkoitetut ns. sateenkaarihuoneet, joissa oli värikkäistä kankaista tehdyt seinät, sekä pesuhuone. Suihkun virkaa toimitti vesiletku
kylpyammeessa ja pesukone toimi vielä toistaiseksi kylmällä vedellä. Katolle asennetut tee-se-itse aurinkopaneelit eivät tuottaneet tarpeeksi sähköä koko konkkaronkan veden lämmittämiseen.
Pysyvästi paikassa asui parisenkymmentä opiskelijaa, taiteilijaa ja sirkustyöntekijää. Sen lisäksi ovet olivat
avoinna matkailijoille.
Katolle oli myös suunnitteilla luomupuutarha, jossa voitaisiin käyttää hyödyksi sekä lähinnä dyykatusta
ruoasta koituvat kompostijätteet että kuivakäymälöistä kerätty kusi ja paska. Ensin sieltä vain piti hajottaa
muutama betoniseinä tieltä että päästiin rakentamaan alustaa viljelmille.
Viikonloppu Barcelonassa oli hauskaa aikaa. Osallistuimme kulttuurikeskuksen rakentamiseen, biletimme
paikallisten kanssa, kävimme meren rannassa kuutamouinnilla, järjestimme keskustassa liftaamista promoavan
kulkueen ja suunnittelimme reittejä Portugaliin.
Amelian suhteen en tullut hullua hurskaammaksi. Sama seksuaalinen leikittely jatkui. Pääsin jopa esittelemään espanjan lisäksi muutakin kielitaitoani. Mutta Amelia ei antanut.
Meni hermot. Tartuin lekaan ja juoksin katolle purkamaan aggressioitani betoniseinään. Mikä helvetti tuota
naista vaivaa? ”En halua harrastaa seksiä, etten ikävöisi niin paljoa.” Blaa, blaa, blaa! Kuulostaa tekosyyltä!
Tuntui, että tapaamisellamme oli joku syvempi merkitys. Ihan kuin Amelia olisi avain, jota ilman en pääse
kotiin. Tunsin häntä kohtaan ääretöntä vetovoimaa, mutta jos hän ei päästäisi minua fyysisesti lähelle en voisi
päästä sataprosenttisen lähelle myöskään tunnetasolla, saatikka henkisesti.
Koko pitkän viikonlopun kestäneen vonkauksen jälkeen olin ihan paskana. Olimme nukkuneet yhdessä
viimeiset neljä yötä, mutta viimeisen yön Barcelonassa punkkasin yksin sohvalla. Ennen nukkumaanmenoa
polttelin jointin muiden jätkien kanssa. Se oli tiukka kuin trimmatun naisen vartalo. Se muistutti V:stä.
Mutta jointti oli kääritty liian tiiviiksi. Piti imeä ohimot kurtussa ja nähdä helvetisti vaivaa saadakseen
siitä mitään irti. Se oli turhauttavaa. Se muistutti Ameliasta.
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Mielikuva-albumi Andaluciasta
Oli viimeinen aamu Barcelonassa.
Laitoin V:lle sähköpostia ja vuodatin turhautumistani Amelian suhteen.
Uskomatonta, että on ikävä kahta
naista yhtä aikaa, vaikka toinen on ihan
vieressä.
Amelia oli menossa tapaamaan ystäviään Granadaan ja Almeriaan, eikä vielä
tiennyt ehtisikö edes tulemaan Portugaliin. Olimme Andyn kanssa päättäneet
mennä eteläistä reittiä, joten suunta oli
kuitenkin molemmilla sama.
”Tuletteko meidän kanssa tänään?”
Amelia kysyi varovasti.
”Vähän matkaa ainakin”, huokasin.
”Remmus, anna anteeksi”, Amelia
huomasi, että olen poissa tolaltani.
”Mitä sinun päässä oikein liikkuu?
Tätä pelleilyä on nyt jatkunut monta
päivää. Saat käytökselläsi minut aivan
villiksi ja sitten lopetat kaiken kuin
seinään.”
”Tykkään sinusta tosi paljon enkä halua loukata”, hän yritti.
”Mitä sinä haluat minusta? Jos haluat, että ollaan vaan kavereita niin kyllä sekin käy. Mutta voitko yrittää
olla tekemättä minusta niin saatanan kiimaista siinä tapauksessa?” purin epätoivoani.
”Remmus, älä. Se suhde, mistä kerroin. Niin kuin sanoit: Vaikka se on tylsä suhde, on se silti suhde”,
Amelia puhui itku kurkussa.
”Sekö sinua rassaa?”
”Sekin. Kun menen takaisin Puolaan, selvitän sen. Sinun kanssasi on ihana matkustaa ja olla lähekkäin.
Haluan reissata kanssasi vielä… paljon!” Amelia ei tainnut viitata pelkästään Portugaliin menoon.
”Okei, hyvä on. Kiitos. Oletko tulossa Sinesiin?” vaihdoin aihetta.
”En tiedä vielä. Viikon päästä sunnuntaina pitäisi jo lähteä takaisin Puolaan. Minulla on lentopalloleiri,
jota en voi jättää väliin.”
Halasimme, suutelimme ja menimme aamupalalle. ”Nam, nam, nam!” Amelia virkkoi hyväntuulisesti
hätistellessään banaanikärpäsiä hedelmäsalaatista.
Erosimme huoltoasemalla jossain Tarragonan lähellä. Se kävi äkkiä. Tulin sisältä täyttämästä vesipulloa
ja Andrew viittilöi saaneensa kyydin. ”Mene!” Amelia kannusti, halasi ja antoi pitkän kostean lähtösuukon.
Natashakin halasi ja toivotti onnea.
Nyt oli aika virittää ilmoille ”No woman, no cry”.
Seuraavat neljä päivää olivat liftauksen kannalta aivan perseestä, mutta elämän kannalta tärkeitä. Tässä
otteita mielikuvien albumista ala Andy ja Remmus:
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REITTI: Calpe → Alicante → Murcia → Almeria
RUOKAA JA JUOMAA:

• Tunnin kierros supermarkettien roskiksilla. Tulos: kolme palaa patonkia ja Andy vittuilee, etten
tuonut oliiviöljyä tai viinietikkaa.
• Mustekalaa suklaakastikkeella ja vihreätä salaattia yrteillä ryyditettynä (turistiperheen jämät ravintolassa). ”Häiritsevätkö he?” tarjoilija tulee kysymään. ”Antaa poikien syödä” sanoo perheen isä.
• Vatsanpuruja McDonalds’in dyykatuista paskapurilaisista.
• Vesimelonia, leipää ja olutta sombreroon ihastuneilta leskirouvilta.
• Andrew varastaa kymmenkunta tomaattia valtavalta viljelmältä omakotitalon pihassa. Vääryydellä
hankittuja, mutta niin maukkaita ja mehukkaita!
• Leipää, pateeta ja oliiveja suoraan kottikärryistä. Ruokajuomaksi viskiä.
• Lankkuperunoita, täytettyä uuniperunaa ja kanankoipia ravintolapöydässä.
• Punaisen Ristin aamupalabyrokratia 1,5 h: kofeiiniton kahvi ja kaksi keksiä.
• Jauhelihapihvit ranskalaisilla. Marokkolainen setä tarjosi ja lähti Hollantiin.
• Heikoin päiväsaldo: kolme appelsiinia.
YÖPAIKKOJA:

• Calpen Peñón de Ifach kallion kupeessa, paikallisten kalastajien vieressä.
• Alicantessa rannalla koiranpaskakasasta 45 cm itään. Mietin: dyykkaan ruokani, nukun missä sattuu,
enkä juuri peseydy. Monikohan nykyinen alkoholistipummi yritti muuttaa maailmaa ja päätyi yhteiskunnan sylkykupiksi?
• Almeriassa linnan muurien päällä. Mietin: jätkä elää kuin kuningas! Nyt ei puutu kuin prinsessa.
Mutta kumpiko?
LIFTAUSTA:

• Andrew liikkumattomana, peukalo melkein piilossa kyltin takana. Minä ahdistelen kuljettajia, heiluen kuin tuulimylly, vilkutan ja hymyilen.
• Kuusi tuntia tien päällä. Polttava aurinko. Tien pinnassa +45 astetta. Huimaa. Vesi loppuu. Pöly tunkeutuu jokaiseen ruumiinaukkoon. Ei tupakkaa.
• Andy laulaa skottilaisia juomalauluja sombrero päässä. Espanjalainen ei pysähdy — ei vaikka liftari
vuotaisi kuiviin, suolenpätkät sylissään.
• Olen luovuttanut. Nukun reppuani vasten tien vieressä. Herään älämölöön. Andy kuorsaa, peukku
edelleen kohti taivasta. Kuski odottaa. Kyyti liftattu nukkuessa.
• Ensimmäisen päivän saldo: 65 km eteenpäin.
• Toisen päivän saldo: 220 km eteenpäin.
• Kolmannen päivän saldo: 0 km.
• Lyhin kyyti: 50 metriä (eteenpäin).
SANOTTUA:

• Alicanten ulkopuolella, tunteja ilman kyytiä.
Minä: ”Jätkä hei, älä nyt sano, että meinaat kävellä 80 km Murciaan!”
Andy: ”Onkohan se vähän kaukana?”
• Alicanten lähiöissä on kaikki kiinni kuin kummituskaupungissa.
Minä: ”Onko täällä siesta?”
Paikallinen: ”Ei, talouskriisi.”
• 20 km kävelyn jälkeen.
Andrew: ”Oli paska päivä, tiedän. Lupaan, että meillä on vielä hauskaa yhdessä. Käytän vaikka väkivaltaa, mutta vielä tulee hauskaa!”
• Andrew ostaa lopulta junaliput Murciaan.
Andrew: ”Et sitten, vittu, kerro kenellekään, että käytettiin junaa!”
• Tapaamme liftarihipin, joka tarjoaa jointtia.
Liftarihippi: ”Ei kannata liftata siestan aikaan. Parempi vaan poltella.”
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Andy: ”Ai, eikö keskipäivällä liiku autoja?”
Hippi: ”Kyllä varmaan. Ei kannata liftata. Parempi poltella.”
Minä: ”Miksi ei kannata liftata?”
Hippi: ”Vaikea saada kyytejä kun on pilvessä.”
Olemme olleet viisi minuuttia autossa.
Kuski: ”Poltatteko hasista?”
Kuiskaan Andylle: ”Haistoiko se? Eikö se nyt otakaan kyytiin?”
Andy kuiskaa: ”Se taitaa tarjota hasista.”
Minä kuskille: ”Ai, ei kiitos. Ei ole rahaa.”
Kuski: ”Ei tämä mitään maksa. Ota siitä!” Kuski käärii jointin alle puoleen minuuttiin, ajaessaan
yhdellä kädellä 160 km/h.
Huoltoasemalla. Lähestyn tupakkaa polttavaa miestä kyltti kädessä.
Minä: ”Anteeksi, tarjoatko tupakan?”
Mies: ”Almeria? Joo, tulkaa kyytiin vaan.”
Yökerhossa. Andy on kännissä. Musiikki pauhaa tajuttoman kovaa.
Minä: ”Andy, tuo jumalattoman kaunis nainen on vilkuillut sinua jo tunnin! Tee nyt jotain!”
Andy: ”Huora se on kuitenkin!”
Nainen tulee pyytämään Andya tanssimaan. Tauko musiikissa.
Andy huutaa tytölle: ”Minä en prostituoituihin koske!”
Päät kääntyvät kohti pöytäämme. Kaikki katsovat Andya huvittuneen järkyttyneinä. Nainen juoksee
itkien pois.
Punaisen Ristin aamupalajonossa. Pöydän takana kaunis virkailija. Vihaan byrokraattia, mutta hän
näyttää kiinnostavalta.
Virkailija: ”Ammatti?”
Minä: ”Ihminen.”
Virkailija: ”Naimisissa?”
Minä: ”En. Oletko sinä?”
Virkailija: ”Puhelinnumero?”
Minä: ”Joo, anna vaan. Yritän soitella.”
MUISTIINPANTUA:

• Beneficio: hippiyhteisö Orgivassa Etelä-Espanjassa. Voi mennä ilmoittamatta.
• Liftaus (elämä) on yksinkertaista: valitsen vain tien, jonka varrelle asetut ja annat universumin hoitaa
loput. Aina voi palata takaisin.
• Remmus <3 Amelia
LIFTAAMINEN ESPANJASSA:

Yritä liftaamista Espanjassa. Sinua ei huomata.
Yritä kovemmin. Sinua ei huomata.
Mene parempaan paikkaan. Sinua ei huomata.
Yritä oikein kohteliaasti, pukeudu siististi värikkäisiin vaatteisiin,
etsi maailmankaikkeuden paras liftauspaikka, hymyile leveästi ja pitkään…
Sinua ei huomata.
Jätä ne huomiotta. Sinua ei huomata.
Jätä ne huomiotta. Sinua ei huomata.
Jätä ne huomiotta.
Joku saattaa ottaa kyytiin.
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Yes — Oui — Ken
Olimme Andyn kanssa yrittäneet liftata hampaat irvessä, mutta emme tuntuneet
pääsevän juuri eteenpäin. Olin saanut Amelialta sähköpostia. Hän sanoi olevansa tulossa
Almeriaan, joten jäimme odottamaan,
kahdesta syystä: 1) se nopeuttaisi matkantekoa, ja 2) minulla oli perkeleellinen
ikävä Ameliaa. En enää kantanut hänelle
kaunaa. Olin oppinut näkemään asiat hänen
näkökulmastaan ja ymmärsin, että hän on
keskellä mieletöntä muutosprosessia. Hän
näki minussa tulevaisuuden mahdollisuuksia, joista ei aikaisemmin ollut edes tietoinen.
Amelian liftausura oli alkanut Puolasta,
missä hänen yliopistonsa oli järjestänyt liftauskilpailun. Amelia oli voittanut sen ja
saanut palkinnoksi suuren pronssisen peuka
lon. Tästä hän oli saanut kimmokkeen lähteä
tälle elämää järisyttävälle reissulle. Hän näki
nyt unelmansa selkeästi kuin asfaltista nou-

sevat lämpöaallot.
Liftauksessa ei yleensä ole tärkeää määränpää, vaan muille kohtalaisen merkityksettömiltä tuntuvat hetket,
nyanssit ja yksityiskohdat tien päällä. Mutta nyt meillä kaikilla oli tavoite kirkkaana mielessä: Sinesiin, Portugaliin huomisiltaan mennessä!
Amelia ja Natasha tulivat Almeriaan ja bongasivat rannalla tutunnäköisen sombreron. Natasha tuli ensimmäisenä halaamaan.
Remmus!” hän huudahti.
”Niin siistiä, että olette täällä!” ilakoin ja annoin pusun hänen poskelleen. Natasha siirtyi halaamaan Andya.
Amelia saapui ja suuteli minua välittömästi, pitkään ja hartaasti.
”Oli ikävä”, Amelia sopersi kyynel silmäkulmassaan.
”Niin minullakin. Oli niin tyhmää jättää teidät sinne huoltoasemalle.”
He kertoivat tarinansa viime päivien ajalta. Liftaaminen Andaluciassa ei ollut ollut helppoa heillekään.
Joku helvetin kalakauppiaskuski oli alkanut kopeloimaan Ameliaa heidän ajaessaan jossain pimeällä tiellä.
Natasha oli huutanut kuin palosireeni ja saanut äijän lopettamaan.
Andy kertoi heille miten epätoivoisen vaikeaa meidän oli ollut saada kyytejä. Tästä lähtien menisimme
joko kaikki yhdessä tai tyttö-poikapareittain. Sen luulisi lisäävän sekä nopeutta että turvallisuutta.
”No, eiköhän mennä kohti Malagaa sitten?” ehdotin. Kävelimme tien varteen, vaikka oli jo myöhäinen ilta.
Amelia ja Natasha peukuttivat ja äijät sai chillata. Ensimmäinen auto pysähtyi alle kahteen minuuttiin.
”Mitä, mitä, mitä, vittua?” Andrew huusi yllättyneenä, ”Ei voi olla totta!”
Nauroimme kaikki hänen reaktiolleen. Mutta hymy hyytyi kun kuski kaasuttikin pois. Olisi varmaan
huolinut tytöt, muttei meitä.
”Paskapää, kurwa!” Natasha huusi auton perään. Kurwa oli puolankielen vastine supisuomalaiselle vitulle.
Natasha käytti sitä kuin välimerkkiä.
Kävelimme vähän eteenpäin. Amelia jäi keikistelemään hemaisevasti liikennevaloihin. Hän puikkelehti
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autojen seassa niin iloisena, että se varmasti sulattaisi paatuneimmankin espanjalaisen sydämen.
Mutta kyytiä ei vain alkanut kuulumaan.
Natasha vaikutti väsyneeltä ja turhautuneelta. ”Malaga kurrrwa!” hän huusi ohi ajaville autoille ja polki
maata jalkojensa alla. Se oli huvittavaa.
Lopulta saimme kyydin 35 kilometrin päähän El Ejidon laitamille. Liftasimme hetken valaistussa liikenneympyrässä, mutta pian tulimme siihen tulokseen, että olisi järkevämpää nukkua täällä ja jatkaa aamulla.
Etsimme pusikosta tasaisen nukkuma-alustan ja levitimme makuupussit. ”Aika huikeaa, että heräämme
aamulla heti liftauspaikan vierestä, eikö? Vai mitä, Andy? Andrew?” kyselin. Kaveri oli nukahtanut. Sillä
oli vieläkin peukku pystyssä ja vieressä espanjaksi kirjoitettu kyltti: ”Olen menossa Portugaliin. Mihin sinä
menet?” Aika HC-liftari! No, nukkuessa liftaamisessahan ei ole enää mitään uutta.
”Remmus, tämä on ensimmäinen yöni ulkona”, Amelia mumisi väsyneenä.
”Nuku hyvin, kulta! Huomenna mennään Sinesiin”, sanoin. En tiedä uskoinko itsekään sanojani. Sines
oli Portugalin rannikolla 800 kilometrin päässä ja me jossain El Ejidon pusikossa, ehkä yhdessä maailman
vaikeimmista paikoista liftata.
Ei juma! Kiertelen ristiin rastiin tuhlaten viisi viikkoa ja sitten kun liftareiden tapaaminen on alkamaisillaan
minä taidan myöhästyä. Mutta ehkä se onnistuu. On jotenkin hyvä fiilis huomisesta.
Pusikosta kuului outoa valittavaa ulvontaa. Jotain rasahti takanamme. Jahas, tänä yönä Remmus nukkuu
toinen silmä auki.
Aamulla olin pesemässä paitaani huoltoaseman vessassa, kun Amelia ryntäsi sisälle.
”Remmus, mitä hittoa sä teet? Meillä on kyyti!” hän meuhkasi. Juoksin perästä. Hyvä ajoitus. Kello on
puoli seitsemän ja ollaan liikkeessä!
Kuski oli menossa Orgivaan. Huomautin Andylle, että hippiliftari oli maininnut siitä paikasta. ”Ei ole
matkan varrella. Tänään mennään Portugaliin!” Andy uhkui luottamusta. Jäimme pois kun kuski kääntyi
kohti pohjoista.
Liftaus tien varressa vei aikaa. Jouduimme lopulta kävelemään muutaman kilometrin Salobreñaan
huoltoasemalle.
Kun sielläkään ei lykästänyt alkoi epäilys kasvaa. Jos sata liftaria kokoontuu tänään pitämään hauskaa
Sinesiin, ja missaamme sen… Ei! Ihailin kuitenkin Andyn sisukkuutta: kaveri seisoi tien varressa kuin tukki,
kyltti ja sormi ojossa.
”Taidamme vanhentua täällä yhdessä”, Amelia sanoi. Hänkin oli myrtsinä tunnin odottelun jälkeen.
Annoin hänelle piristyssuukon. Jos häneltä hyytyi hymy, oli se selvä merkki huonosta paikasta. Ei tästä taida
tulla mitään.
”Kaverit, tulkaa nyt! Mitä te vielä odotatte?” Andy meuhkasi käsittämättömän iloisena. Mikä siihen on
mennyt?
”Tulkaa jo! Sain kyydin!” Andrew toisti. Ihmeiden aika ei ole ohi!
”Malagaan asti?” Amelia epäili.
”Joo, joo. Tulkaa nyt!” Andrew viittoili kohti pientä valkoista autoa. Kuskilla oli rastat ja mustat aurinkolasit. Hän oli todella avulias.
”Gopi. Kiva tavata”, hän kätteli. Go pee? Mene kuselle? Yritin olla nauramatta.
”Remmus”, tervehdin hymyn kare kasvoillani.
”Moi, Natasha”, hän esitteli itsensä.
”Gopi”, kuski toisti. Natasha repesi.
Gopi paahtoi tuhatta ja sataa kohti Malagaa, soittaen 80-luvun rokkia. Ikkunasta näkyi Välimeren upea
rantaviiva. Aurinko lämmitti. Tuulenvire sai hiukset hulmuamaan. Seura oli mahtavaa. En enää jaksanut
huolehtia siitä pääsisimmekö perille tänään vai huomenna.
Natasha istui Amelian ja minun välissä takapenkillä. Sormeni pörröttivät Amelian kiharoita. Hän mutristeli huuliaan kutsuvasti. Laitoin liftauskyltin Natashan naaman eteen ja kurottauduin suutelemaan Ameliaa.
”Tehdään tästä helpompaa”, Natasha nauroi, suuteli ensin Ameliaa ja laittoi sitten viestin eteenpäin suukottamalla minua poskelle.
”Pitääkö minun nyt laittaa se eteenpäin Andylle?” nauratin tyttöjä. Rakkaus. Siinä hetkessä tunsin syvää
rakkautta. Kaikki oli hyvin.
Seuraavalla huoltoasemalla jakaannuimme kahteen pariin. Andrew ja Natasha menivät edeltä. ”Nähdään
Sinesissä!” Amelia vilkutti. Hän oli oikein tyytyväinen, että sai viettää laatuaikaa kanssani. Tuntia myöhemmin
saimme kyydin Sevillaan.
Kuskimme Marco oli puhelias tyyppi, joka ei kuitenkaan osannut englantia. Hän ei kestänyt hiljaisuutta
vaan alkoi laulaa espanjalaisia kansansävelmiä. Vastasin siihen kajauttamalla ilmoille Karjalaisten laulun.
Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampaa
kuin on kaunis Karjalamme, laulun laaja kotimaa!
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Lauluna sen kosket kuohuu, järven aallot loiskuaa,
säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa.
Ei oo meillä rikkautta eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta kylvämättä kasvavaa.
Sit’ ei pane idän halla, eikä pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla, sitä ei lyö rakehet.
Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee.
Ja kun onnen päivän koitto Suomelle taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa!
Sevillassa jumituimme huoltoasemalle. Siinä meni tunti jos toinenkin.
”Ei tästä tule mitään”, Amelia menetti toivonsa hetkellisesti. Häntä huimasi. Oli se huimaava aika kuukaudesta, japaninlippupäivät, ja polttava aurinko ei liioin auttanut asiaa. Oikeastaan tieto menkoista oli helpotus.
Nyt hänellä oli hyvä syy olla harrastamatta seksiä, eikä minullakaan ollut aikomusta mennä peitsi ojossa
puna-armeijaa vastaan. Voisin vain nauttia hänen ihanasta seurastaan ja unohtaa muut aikeet. Tuntui, että
suhteemme oli jollain tapaa muuttumassa, syventymässä.
”Haetaanko viiniä?” Amelia ehdotti ja kipaisi sisään ostamaan litran viiniä eurolla. Kysyimme autoaan
tankkaavilta poliiseilta oliko julkijuopottelu sallittua. ”Tottahan nyt viiniä voi juoda missä haluaa, kunhan ei
alkoholia juo”, poliisi tokaisi. Jaa että viini ei ole täällä alkoholia?
Saimme lopulta kyydin mukavalta surffarinuorukaiselta, joka jätti meidät keskelle autiota tietä, jonnekin.
”Ei ole oikein liikennettä täälläpäin”, Amelia sanoi vaivalloisesti hymyillen. Aurinko porotti sietämättömän
kuumasti, eikä keskipäivän helteessä kuulunut edes lintujen viserrystä.
”Nyt jokainen auto on kultaakin kalliimpi”, totesin.
Jostain kaukaa kantautui moottorin mörinä. Asetuimme tien varteen ja odotimme silmä kovana mitä
mutkan takaa tulisi. Auto tuli… ja meni. Nyt pelkkä peukuttaminen ei auttaisi. Tarvittiin aggressiivista liftausta.
Seuraavan auton ilmestyessä hypimme ja pompimme kuin hullut. Se ajoi ohi.
”Hitto, tähänkö se nyt tyssää?” kysyin Amelialta.
”Älä huolehdi. Kävellään vähän”, hän vastasi kannustavasti.
Kohta keltainen rekka soljui alas rinnettä ja pysähtyi kohdallemme.
”Olisitko niin ystävällinen että veisit meidät huoltoasemalle?” Amelia sirkutti.
”Sisään vaan!” kuski kehotti.
Se oli lyhyt kymmenen kilometrin kyyti. Nauroimme kun näimme paikallisen tulkinnan huoltoasemasta
— pikkuinen vaja mäen päällä ja sen edessä pystyyn ruostunut bensapumppu. Ollaan varmasti ensimmäiset
liftarit täällä, mikä tämän paikan nimi edes on? El Cuuzi de Hevon?
Yllätykseksemme heti seuraava auto pysähtyi. Kuski lupautui viemään meidät Portugaliin, noin 80 kilometrin päähän Sinesistä. Hitto mehän ehditään tänään perille!
Liekö laukaisevana tekijänä ollut viini, aurinko, menkat vai tieto Portugaliin pääsystä, mutta Amelia oli
kanttuvei. Tajusin hänen nukkuvan vasta kun kuulin hänen kuorsaavan. Toinen on suloinen kuin prinsessa,
mutta kuorsaa kuin kaljamahainen rekkakuski Albaniasta. Häiritseeköhän tuo kuskia?
Otin hellästi hänen nenästään kiinni ja kuorsaus loppui. Ei kuulunut enää mitään. Amelia makasi liikkumattomana kuin lahna pumpulissa. Voi paska! Hän taisi lopettaa hengittämästä. Läppäsin häntä kevyesti
poskelle. Ei mitään reaktiota. Läimäisin kovempaa. Ei mitään. En tuntenut pulssia. Helvetti! Hätäännyin ja
aloin ravistella häntä olkapäistä.
”Joko ollaan perillä?” Amelia aukaisi silmänsä hetkellisesti, pyyhki kuolaa suupielestään ja kääntyi halaamaan, sulkien taas silmänsä. Huokaisin helpotuksesta. Onpas äärimmäisen kiva, että se on elossa.
Viimeisen kyydin saimme keskeltä maantietä. George ja Leandro eivät olleet edes menossa Sinesiin, mutta
kun kuulivat seikkailuistamme he halusivat varmistaa, että pääsemme perille.
Tulimme leirintäalueen pihaan ja näimme ”6–8–10 Yes — Oui — Ken” kyltin.
”Me teimme sen! Olemme perillä!” Amelia riemuitsi.
”Vittu kah-dek-san-sa-taa kilsaa yhdessä päivässä! Eikä ole edes vielä pimeä. Uskomatonta!” pompin ilosta.
”Yes we can!” Amelia kajautti. Yes, oui, ken… Yes we can? Jaa, sitäkös se tarkoittikin. Tunsin oloni tyhmäksi
etten ollut aiemmin tajunnut sanaleikkiä.
Meidät otti vastaan noin 20 liftarin joukkio, joka oli kerääntynyt nuotion ympärille. Andya ja Natashaa ei
näkynyt missään. Olimme ensimmäisten joukossa. Edes Lyonissa ja Barcelonassa tutuiksi tulleista naamoista
ei ollut paikalla kuin muutamia.
”Voitimme ne!” Amelia virnisti saavutuksellemme. Hän oli hassunnäköinen ilmestys: yltä päältä hiessä
ja rikkinäinen sombrero vedettynä päästä läpi.
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”Ja sombrerokin tuli perille”, naurahdin.
Meidät otettiin lämpimästi vastaan. Kun ihmiset näkivät miten paskana olemme rankan päivän jälkeen, eteen
alkoi tulla keittoa, leipää, tupakkaa, olutta ja viiniä. ”Nam, nam, nam!” Amelia haisteli ruokaa haltioituneena.
Muistin CouchSurfing-tapahtuman Pariisissa. On vähän eri meininki. Vaikka täälläkin porukka koostui
erimaalaisista nuorista reissaajista, tunnelma oli täysin eri. Ei puhuttu pinnallista paskaa, vaan oltiin kuin
yhtä suurta perhettä.
Liftareita tuntui yhdistävän se, että kaikki olivat joutuneet käymään läpi vaikka minkälaisia koettelemuksia
päästäkseen tänne. Keskinäinen kunnioitus oli käsinkosketeltavaa.
Laitoimme hyvät vibat eteenpäin ja toivotimme jokaisen uuden tulijan tervetulleeksi. Perille pääsystä ei
tarvinnut muuta palkintoa kuin kanssaihmisten hymyn. Istuimme iltaa syöden, juoden, poltellen ja seurustellen.
”Yes we can!” kuulin tutun skottilaisen äänen takaani. Juoksin halaamaan Andya. Hyi hitto miten… Ihan
sopivan hikinen mies. Natashakin kapsahti kaulaani.
”Remmus, missä Amelia on? Kauanko olette jo olleet täällä?” Natasha kyseli.
”Tunnin verran”, sanoin ja osoitin kohti Ameliaa, joka tuli tervehtimään.
”Voititte meidät vaikka saimme varaslähdön!” Andrew murisi tyypilliseen tapaansa hampaidensa välistä
samalla hymyillen.
”Meillä kävi säkä. Ihana, että pääsitte perille”, Amelia sanoi.
”Tervetuloa Sinesiin, velisein!” autoin rinkan Andyn selästä.
Pikakännit ja ajoissa nukkumaan. Tie oli vienyt veronsa. Majoituimme amerikkalaisen liftarin pystyttämään telttaan, ihan luvan kanssa.
Aamulla kokoonnuttiin taas yhteen. Kokeneemmat liftarit kertoivat tapahtuman historiasta. Hitchgathering
oli lähtenyt liikkeelle vuonna 2008 pähkähullusta ideasta kokoontua Eiffel-tornin juurelle projektinimellä
8–8–8. Seuraavan vuoden 9–9–9 tapahtui Odessan lähellä Ukrainassa. Ja nyt 6–8–10 Portugalissa. Ei ne kyllä
liian helppoja paikkoja ole valinneet.
Liftaritapaamisen ohjelma riippui täysin osallistujista itsestään. Puihin oli ripustettu kartonkeja joihin sai
ehdottaa työpajoja, keskusteluita ja muita aktiviteetteja.
Myös käytännön järjestelyt hoidettiin yhdessä: Sinesin keskustasta dyykattiin ruokaa ja viiniä tai sitä
ostettiin lahjoituslaatikkoon kertyvillä varoilla. Eli dyykataan! Keittiöön sai ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Eli
kokataan! Ajatuksena oli myös siivota koko leirintäalue, joka oli aika roskainen edellisten vieraiden jäljiltä.
Kilometrin päässä oli oikein viehättävä ranta, mihin suurin osa porukasta päätyi. Päivä meni pitkälti aallokossa leikkien ja rannalla nakuillen. Lepuutin päätäni Amelian sylissä, aurinko lämmitti ihanasti ja kuuma
hiekka poltteli ihoa. Katselin rannalla kirmaavaa joukkiota, joka koostui ainakin 30 eri kansallisuudesta. Heitä
kaikkia yhdisti palava halu ottaa elämästä kaikki irti. Se oli kuin otos Leondardo Di Caprion -tähdittämästä
Beach-elokuvasta.
Elokuva muistutti minua siitä, ettei mikään kestä ikuisesti. Amelia lähtee huomenna. Olin jo tottunut
siihen, että hän on vierelläni päivin ja öin. Hänen kanssaan elämä hymyili. Niin se vain kaikki hyvä loppuu
aikanaan. Pitää vaan päästää irti. Aloin valmistautumaan eroa varten.
Illalla otin Ameliaa kädestä ja talutin hänet pois muiden ihmisten luota. Istuuduimme puun katveeseen
kivien päälle ja tarjosin hänelle viiniä. Naukkailin yhteistä viiniä puhtaalla omatunnolla, koska olin kantanut
korteni kekoon dyykkaamalla ja kokkaamalla kaikille.
”Älä huolehdi”, Amelia toisteli kun kerroin hänelle miten paljon tulisin häntä kaipaamaan. Yritin olla
vuodattamatta kyyneliä. Se oli hyvä asenne: älä huolehdi.
Olin vaikuttunut Amelian tasapainoisuudesta. Hän tiesi miten nauttia elämästä, oli valmis elämänmullistaviin seikkailuihin ja piti silti prioriteettinsa järjestyksessä.
Fysioterapia oli hänelle kutsumus. Hän halusi auttaa konkreettisesti. Hänellä oli lähes yliluonnollinen kyky
asettua toisen asemaan ja tuntea hänen tuska omanaan. Tuntui kuin se olisi hänen elämäntarkoituksensa:
lievittää muiden kärsimystä.
Amelia pelasi lentopalloa tositarkoituksella ja nautti jokaisesta hetkestä sen parissa. Mutta hän ymmärsi
ettei se ole hänen koko elämänsä. Ja hän oli suhteessa, josta hän tuntui olevan valmis päästämään irti mahdollistaakseen kehittymisensä ja muunlaiset kokemukset.
En voinut uskoa, että hän oli vasta yhdeksäntoista. En voinut kuvitella olleeni läheskään noin kypsä
kymmenen vuotta sitten. Olin hänen puolestaan onnellinen, mutta vihasin sitä, että hän on lähdössä. Olin
kahden tulen välissä: pitäisikö minun olla joka viimeinen hetki hänen seurassaan vai alkaa hengailla muiden
kanssa? Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon.
Amelia palasi takaisin Natashan luo.
Suihkuhuoneiden ulkopuolella oli joitakin ihmisiä musisoimassa. Liityin rinkiin. Ykköskitaristimme oli
Radek — tšekkiläinen tyyppi, joka oli paennut tylsää yhdeksästä viiteen -elämää vain pari viikkoa sitten.
Hän oli ollut töissä KONEella eikä jaksanut enää pomonsa temperamenttia, joka poukkoili ylös ja alas kuin
epäkuntoinen hissi.
”Lähdin menemään kertomatta kenellekään mitään”, Radek sanoi.
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”Tuosta noin vain?” olin hämmästynyt hänen rohkeudestaan.
”Joo. Pomo soitteli tiistaina ja kysyi miksi en ole töissä. Vastasin, että olen liftaamassa, enkä enää tule
töihin. Se väitti, että minun pitää tulla. Sanoin sille, ettei pidä — ei ainakaan hänen käskystään… suomalainen
kusipää!” Radek virnuili.
”Mitäs tämän jälkeen?” kysyin.
”Saa nähdä. Ajattelin mennä Beneficioon. Oletko kuullut siitä?” Radek kysyi.
”Joo. Se hippikommuuni.”
”Lähdetkö mukaan?” Radekin silmät kiiluivat innosta.
”Saa nähdä”, vastasin.
Radekilla oli mahtava grungeääni, joka muistutti läheisesti Kurt Cobainia. Hän antoi kitaran Lenalle,
hollantilaiselle tytölle, joka oli myös aika taitava laulaja.
Hänen kaverinsa Lydia soitti melodikalla kaihoisan surumielistä sävelmää. Radek kokosi muutamia kattiloita ja lusikoita tehdäkseen itselleen rumpusetin. Minä löysin tyhjän vesipullon ja keittiöveitsen. Se oli kuin
guiro, mutta kuulosti enemmänkin rummulta. Olin yllättynyt, että pysyin rytmissä mukana.
Saimme asteittain lisää seuraa. Uusia instrumentteja keksittiin tai haettiin lisää teltoista. Meillä oli pian
koossa improvisoitu kymmenen hengen Big Band.
”Mennään kaupungille!” joku ehdotti.
Suuntasimme hitaan paraatimme kohti Sinesin keskustaa. Toistimme noin neljää biisiä, jotka aloimme
hallita sitä paremmin, mitä enemmän soitimme. Kaduilla olevat ihmiset taputtivat käsiään ja ravintoloiden
terassit täyttyivät ilosta kun saavuimme. Duffyn ”Mercy” oli ehdoton bravuurimme: You got me begging you
for mercy… Why won´t you release me… Se sai yleisön hullaantumaan.
Tytöt kiersivät keräämässä kolikoita ihmisiltä, jotka halusivat tukea monikulttuurista ryhmäämme. Hetken
aikaa harkitsin lopettamista, koska olin luvannut itselleni, etten tekisi mitään rahasta, mutta sitten ajattelin,
että tytöthän sitä rahaa keräävät ja se menee joka tapauksessa yhteiseen lahjoituslaatikkoon.
Itse otin vastaan vain alkoholilahjoituksia. Muistutus henkilökohtaisiin moraalisääntöihini: älä koskaan
ota vastaan kylmiä kolikoita, vain kylmää kaljaa!
Pidimme tauon kirkon portailla ja paikalliset pojat ehdottivat, että voisimme mennä läheiselle yökerholle
soittamaan. Otimme neuvosta vaarin ja painuimme sisään pimeään huoneeseen, jossa oli vain muutamia
ihmisiä.
Musiikkimme sai kovan kilpailijan yökerhon luukuttamasta korvia raastavasta eurotanssipaskasta, joten
poistuimme paikalta. Ovella portsari huomasi keittiöveitseni, hätääntyi ja sanoi ettei klubille saanut tuoda
tuollaista. ”Hei tyyppi, olen menossa ulos klubista!” Nauroin ja jatkoimme kohti rantaa.
Siellä oli suuri ravintola ja ulkoilmalava. Kun asiakkaat kuulivat meidän soittavan, he kehottivat meitä
nousemaan lavalle. Seuraamme liittyi paikallinen räppäri seurueineen. Lavalla oli pian viisitoistapäinen orkesteri soittamassa, räppäämässä, moshaamassa, laulamassa ja tömistelemässä jalkojaan. Vanhemmat nostivat
lapsiaan lavalle tanssimaan ja nuoriso hakkasi tarjottimia ja olutmukeja lavan reunaan, liittyen jokseenkin
hyvin orkestroituun äänen kakofoniaan.
Kello läheni aamukolmea ja paikka oli menossa kiinni. Yleisö ei halunnut meidän lähtevän. Keitähän nuo
kuusi kartanon kokoista vittumaisen näköistä setää ovat ja miksi ne tuijottavat meitä vihaisesti? Ilmeisesti
vartijat halusivat meidän poistuvan paikalta. Emme edes tajunneet soittaneemme niin kauan.
Pikkuhiljaa ihmismassat valuivat ulos alueelta, mutta musiikki ei koskaan lakannut. Ulos mennessäni
kasasin pöytään jätettyjä ruokia mukaan otettavaksi ja pyysin myös muut murkinalle. Se oli liikaa itse tuhottavaksi. ”Nam, nam, nam” sanoisi Amelia.
Leirintäalueelle tullessamme suurin osa oli mennyt jo nukkumaan. Yömyssyni oli sekoitus viiniä, pilveä
ja vodkaa. Yömyssy? Vai ihan rehellinen yökarvahattu?
Amelia oli laittanut makuupussinsa puun viereen. Teltassa oli liian kuuma. Hän alkoi tottua raikkaassa
ulkoilmassa nukkumiseen.
Välttääkseni karmaisevaa ahdistusta ja unohtaakseni Amelian lähdön, olin mennyt kaupungille muiden
kanssa ja vetänyt perskännit. Nyt en voinut muuta kuin käydä tämän nukkuvan kaunokaisen viereen tietäen,
että se oli viimeinen yhteinen yömme vierekkäin. Yes… we…
snore…
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Laastari ja luolaihmiset
”Remmus, älä huolehdi!” Amelia oli sanonut
ennen lähtöään. Se taisi tarkoittaa sitä.
Älä huolehdi. Amelian sanat kaikuivat korvissani.
Ihan kuin hän olisi löytänyt sisältään niin vakaan
onnellisuuden, tyyneyden ja rauhallisuuden, että
suuremmatkaan myrskyt eivät häntä pystyneet
horjuttamaan.
Se oli käännekohta. Istuin keinussa leikkikentällä
enkä voinut enää pitää tunteita sisälläni. Annoin
kaiken tulla ulos. Kyyneleet virtasivat poskillani valtoimenaan. Se ei ollut pelkästään yhteisen aikamme
loppu, vaan myös liftarien tapaamisen viimeinen
päivä. Olin saavuttanut päämääräni 8 000 kilometrin
jälkeen, monta uutta kokemusta ja kontaktia rikkaampana. Mutta nyt olin yksin.
Itkin.
Ja sitten itkin vähän lisää.
Ehkä olin edellisiltana vain yrittänyt välttyä tosiasioiden käsittelyltä. Kaikki muuttuu. Ihmiset tulevat
ja lähtevät. Muutokselle ei vain tule loppua. Ja mitä minä tein? Vedin kännit, että saisin tukahdutettua totuuden.
Rakastuminen haavoittumatta oli lähes mahdotonta. Olin toiminut kuin typerä nälkäinen kala. Nappasin
syötin ja räpistelin koukussa, luullen sokeasti saavuttavani ikuisen onnen, tuon mehukkaan madon — niin
sokeasti, etten huomannut kalastajan puukkoa kurkullani. Miten voisin koskaan oppia rakastamaan ilman
liiallista kiintymystä, riippuvuutta?
Ihan kuin sää olisi sopeutunut tunteisiini. Alkoi tihuttaa vettä. Kyyneleeni sekoittuivat sadepisaroihin,
jotka soittivat surullista sinfoniaansa kuljettaen suolaisen maun huulilleni, joilla ei ollut enää kumppania.
Hän on poissa. Hän oli tullut elämääni nopeasti ja poistunut siitä nopeasti. Itkin entistä enemmän.
Radek tuli lohduttamaan. Hän antoi viiniä ja sanoi: ”Kun jokin päättyy, jotain uutta alkaa.” Ehkä hän
viittasi Beneficio-ideaan tai osasi vain löytää oikeat sanat oikealla hetkellä. Radekin vieressä oli Emel, nuori
turkkilainen liftarinainen. Hän kääri minulle sätkän. Pidin päätä hänen sylissään ja katselin taivaalle.
Okei, mene Amelia ja juokse! Mene, mene, mene unelmiesi perään! Jos polkumme on tarkoitettu vielä
yhtymään, ne yhtyvät. Ja jos meidät on tarkoitettu yhtymään… Ajatus sai minut hymyilemään. Radekista ja
Emelistä säteilevä lämpö ja läheisyys teki oloni turvalliseksi.
”Mennään hakemaan aamupalaa”, ehdotin.
Kohta raahasimme leiriin jättimäisen pahvilaatikon täynnä leipää ja pullaa. Olimme löytäneet ne roskiksesta paikallisen leipomon edestä. Ihmiset heräilivät ja kömpivät ulos teltoistaan.
”Ilmaista leipää kaikille!” huusin.
Yhtäkkiä nälkäisten liftareiden lauma ympäröi laatikon. ”Mitä helvettiä?” joku huudahti nähdessään boksin
sisällön. He kävivät tuoreiden leipomotuotteiden kimppuun kuin villipedot.
Radek ja Emel olivat onnellisia. Hymyilimme toisillemme. Oli mahtavaa tehdä niin moni tyytyväiseksi
niin pienellä vaivalla. Tästä innostuneena käytin loppupäivän keittiössä. Lounaaksi riitti leipää, punaviiniä
ja vähän lisää leipää. Mitä illalliseksi? Grillattua kalaa, kasvisrisottoa, paistettuja kesäkurpitsapihvejä… ja
punaviinikastiketta? Otin hörpyn viinistä. Ruskea kastike riittänee.
Ihmiset nauttivat illallisesta täysin rinnoin. Koko päivä oli mennyt viiniä ryystäessä ja keittiössä hääriessä.
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Amelian lähdöstä koitunut suru alkoi olla muisto vain. Mutta kohta se muistuttaisi itsestään.
”Nam, nam, nam!” takaani kuului ääni. Amelia? Käännyin. Fiksun oloinen blondi pyyhki huuliaan herkullisen aterian jäljiltä. Hän oli kuin aktivistin ja uranaisen välimuoto: tyylikkäät silmälasit huolitelluilla
kasvoilla yhdistettynä rentoon pukeutumiseen ja tribaalitatuointeihin.
”Sinäkö tämän teit?” hän kysyi ja esitteli itsensä Hanaksi. Tarjosin viiniä ja kävimme juttelemaan. Hän sanoi
olevansa ”Slutveniasta” tai jostain niiltä nurkilta. Fiksu, hauska, kaunis… Hana kertoi laulavansa punkbän
dissä. Särmääkin vielä! No helvetti! Mitä sitä muuta voisi toivoa laastarisuhteelta?
”Nam, nam, nam!” Hana nautti viinistä.
”Lopeta tuo!” käskin hymyssä suin.
”Nam, nam, nam?”
”Niin, se muistuttaa liikaa Ameliasta”, sanoin. Kerroin hänelle lyhyesti rakkaustarinamme.
”Makoisa tarina! Nam, nam, nam!” Hana ärsytti tahallaan ja teki itseään tykö. Laitoin käteni hänen olalleen.
”Oikeasti, nyt lopetat! Tai joudun tukkimaan suusi”, kiusasin.
”Miten?” Hana flirttaili ja katseli minua syvälle silmiin.
Radek kulki ohi ja tuuppasi meidät toisiamme vasten. Huulemme koskettivat. ”Connecting people!”
Radek huudahti ja jatkoi matkaa. Olin hämmentynyt. Hana käänsi pääni takaisin ja suuteli minua kunnolla.
”Mitäs ajattelit tehdä tänä iltana?” Hana kysyi lopulta.
”Ajattelin panna sinua”, lipsautin mitä sillä hetkellä ajattelin. Päästäkseni eroon sisälleni kasautuneista
seksuaaliturhaumista, tarvitsin jonkun, joka nussisi aivoni pellolle. Vaikka en yleensä suosinut yhden yön
juttuja, se varmaan riittäisi tällä erää selvittämään pääni.
Slutvenialaisten maine osoittautui oikeaksi. Hetkeä myöhemmin olimme jo panopuuhissa jonkun riippumatossa. Se oli yllättävän mukava ja intiimi paikka, vaikkakin ohikulkijat — ja viereisessä teltassa nukkuvat
riippumaton omistajat — tiesivät tasan tarkkaan mitä oli meneillään.
Hana oli päälläni selkä minuun päin. Ajeltu pillu, ihan kuin Amelialla! Hyväilin hänen klitoristaan. Hana
kävi kuumana ja vaati saada minut sisäänsä.
Onpas houkutteleva perse. Nyt ei ole aikaa mihinkään kortonkeihin. Työnnyin hänen B-rappuunsa vaivatta. Hana yllättyi, mutta ulisi kohta onnesta ja pumppasi kuin villi kani ilmapatjaa. Se oli spontaania. Se
oli alkukantaisen ronskia. Se oli mahtavaa.
”Meidän pitää harrastaa vielä paljon seksiä ennen lähtöä”, Hana sanoi jälkikäteen suihkussa. Olin samaa
mieltä ja kiitin Krishnaa slutvenialaisista.
Seuraavana päivänä yritimme lähteä, mutta eihän siitä mitään tullut. Päädyimme rannalle. Tuntien tulokseton liftaus auringonpaisteessa oli käynyt voimille. Nopean uinnin jälkeen sammahdin sannalle.
Heräsin Hanan helliin suudelmiin. Pikkuhiljaa suudelmista tuli eroottisempia. ”Ajatteletko samaa kuin
minäkin?” hän kysyi. Nyökkäsin ja kävelimme rannan rauhallisempaan päähän, joka oli lähes tyhjillään.
Kävimme hiekalle makaamaan ja hyväilimme toisiamme.
Yritimme aluksi varoa satunnaisia ohikulkijoita. Tulimme hetki hetkeltä kiimaisemmiksi. Kohta emme
enää välittäneet vaikka joku näkisikin.
Yhtä asiaa emme kuitenkaan voineet jättää huomiotta. Hiekka halusi mukaan leikkiin ja tunkeutui mitä
mielikuvituksellisimpiin paikkoihin. Se teki hetkestä nauttimisen hiukan hankalaksi. Meidän piti pari kertaa
juosta aaltoihin peseytymään ja aloittaa koko homma alusta. Mutta koko ruljanssi tuntui tekevän Hanasta
vain entistä innokkaamman.
Ranta antoi enemmän liikkumatilaa kuin riippumatto. Panimme kuin kulkukoirat… ja välillä kuin kissat,
sammakot ja 69 lähetyssaarnaajaa ratsastaen lusikka suussa aamuruskoon.
Radek ja Emel näkivät virnistyksestämme mitä oli tapahtunut, mutta ennen kuin he ehtivät sanomaan
mitään Hanalla oli idea: ”Käydäänpä hakemassa viinaa ja vedetään perseet olalle! Minä maksan.” Hana osti
viisi litraa viiniä ja viskipullon.
”Saanko minä tarjota ruoan?” kysyin.
”Etkös sinä sanonut eläväsi ilman rahaa?” Hana ihmetteli.
”Tule!” vedin hänet perässäni kaupungin hienoimpaan ravintolaan. Radek ja Emel jäivät ulos tupakalle.
Yllätyin itsekin kun ravintolapäällikkö pyysi meitä odottamaan pöydässä sillä aikaa kun hän laittaa meille
eväät folioon.
”Nämä on muuten meidän ekat treffit”, tuumin kun istuimme kynttilänvalossa ja tarjosin Hanalle patonkia,
tonnikalalevitettä ja oliiveja.
”Niin muuten on! Uskomatonta! Kiitos!” Hana hehkui.
Kun tulimme ulos muovisäkki täynnä ruokaa, Radek oli hämmästynyt. ”Miten te tuon saitte?” hän ei
voinut ymmärtää.
”Kysyttiin”, Hana tokaisi tyytyväinen virne naamallaan.
Veimme ruoan leiriin ja avasimme siististi pakatut rasiat. Lihapullien, riisin, spagetin, bolognesekastikkeen
ja paahdetun kanan tuoksu leijui ilmassa. Ihmiset yllättyivät nähdessään gourmetsapuskaa. Kaikki hävisi alle
viiteen minuuttiin.
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Istuuduimme rinkiin ja laitoimme juomat kiertämään. Jointteja sytytettiin kuin liukuhihnalta. ”Ruoka
oli niin hyvää, etten halua käydä paskalla!” Hana veisteli. Repesin. ”Seksi oli niin hyvää, etten koskaan pese
kortsua!” vastasin. Hana hekotti hysteerisesti.
”Mistä hitosta te puhutte?” Radek sattui kuulemaan osan vitsailustamme.
”Sanoin, että ruoka oli niin hyvää, etten koskaan pese kortsua!” Hana lisäsi vettä myllyyn. Käkätin vedet
silmissä.
”Mitä?” Radek äimisteli.
”Seksi oli niin hyvää, etten halua käydä paskalla!” hihitin.
Hana kieriskeli maassa ja pyyhki silmiään.
Meiltä meni hetki rauhoittua. ”Voi ei, kaikki vaan pyörii”, Hana tuijotti tähtiä ja hieroi ohimoitaan.
”Niin muuten tekee”, olin samaa mieltä. Kommentissa oli jotain elämää suurempaa viisautta. Koko universumi ja kaikki siinä pyörii. Spin on ainoa vakio. Visualisoin kaiken pienimmästä partikkelista äärettömiin
galakseihin. Kaikki oli jatkuvassa pyörimisliikkeessä. Katsoin tätä kuvaa sieluni silmin ja zoomasin ulospäin.
Näin kuinka koko universumista tuli vain pieni pisara, joka tanssi muiden universumien kanssa täydelli
sessä harmoniassa pyörien ja muodostaen kokonaisuuksia, jotka eivät olleet pienempiä tai suurempia, vaan
pelkästään osa syklistä tapahtumaa, jota spiniksi kutsutaan. Spin korvasi lineaarisen 3D-ajatteluni hetkeksi.
Ei ollut alkua eikä loppua. Ei alfaa, ei omegaa. Ei pientä tai suurta. Ei jiniä tai jangia. Ei naista tai miestä. Ei
meitä ja muita. Kaikki vain kiertyi yhdeksi äärettömäksi kvarkkien, atomien, ihmisten, planeettojen, galaksien
ja universumien pyörimisliikkeeksi.
Kaikki pyöri… eikä vähiten Remmus Reverofin pää.
Hana talutti minut nukkumaan. Levitimme makuupussit tähtitaivaan alle.
”Sekstaillaanko?” Hana kysyi.
”Ei kiinnosta”, tokaisin tylysti. Hana jähmettyi paikoilleen.
”Mitä sinä minusta haluat?” Hana kysyi.
”En mitään. Kun Amelia lähti tarvitsin vain jonkun, jota panna. Kiitos. Kiitos riittää!” vastasin rehellisesti.
Yllättävää kyllä, rehellisyys taisi toimia.
”Ai. No, nukutaan sitten”, Hana tyytyi vastaukseen ja asettui viereeni.
Kun avasin silmäni Hana nojasi käteensä ja tuijotti minua suoraan silmiin.
”Mitä?” kysyin.
”Olen miettinyt käytöstäsi. Olet selkeästi vähän pihalla”, hän analysoi.
Pihalla? Siltä näyttää. Kivat pilvet.
”Tänne tuleminen oli yksi elämäni parhaista päätöksistä. Kaikki nämä reppureissaus, liftaus ja dyykkauskokemukset on minulle ihan uusia juttuja. Mutta luulen, että kaikki täällä pakenevat jotain. Mitä sinä
pakenet, Remmus?”
Aika vakava aihe näin aamutuimaan. ”En kai minä pakene mitään, enää. Alussa oli varmasti sekä pakenemista että viehätystä mennä kohti uutta ja tuntematonta”, selitin. Sitten kerroin hänelle keskustelusta
ulosottomiehen kanssa.
”Jätit siis velat maksamatta? Aika vastuutonta”, Hana paheksui.
”Ei näitä maailman velkoja kukaan koskaan pysty maksamaan. Se minun 4 500 euroa on aika pientä vaikka
valtionvelan korkoihin nähden. Suomen pitäisi olla yksi vähiten velkaantuneista EU-maista, mutta niin mekin
vaan syydetään pankeille korkoina saman verran kuin laitetaan puolustusbudjettiin”, pohdiskelin syvällisiä.
”Eli jätit kaiken taaksesi ja lähdit kävelemään?” Hana kysyi. Pudistin päätäni.
”Liftasin!”
Erosimme ystävinä ja hyvillä mielin. Olisin voinut olla hämmentynyt kaikista näistä naisista, joita oli yhtäkkiä
ilmestynyt elämääni roppakaupalla, mutta nyt kaikki tuntui selkeältä. Hanan perään en haikailisi. Hanan
perää sain jo.
Amelialta saattoi odottaa mitä tahansa, muutakin kuin perää. Suhde Amelian kanssa ei ollut pelkkää
himoa, vaan syvempää sielujen kumppanuutta. Hän oli kuin peili, joka kuvasti syvimpiä tuntojani. Päätin
antaa hänelle aikaa ja tilaa laittaa elämänsä kondikseen. Hänen aikansa tulisi vielä. Viikot tien päällä olivat
muuttaneet rajusti hänen käsitystään maailmasta.
V:hen taas henkilöityi jokainen tähdenlennolle esittämäni toivomus. Hänen kanssaan oli ollut ällöttävän
romanttista heti alusta lähtien. Hän oli päästänyt minut nopeasti lähelleen ja vaikka emme olleet vielä kunnolla ehtineet edes tutustua, oli V:ssä joku erityinen vetovoima. Minä olin unelmoiva taivaanrannanmaalari
ja hän järjen ääni. En voinut kuin toivoa, että vastakohdat täydentäisivät toisiaan jatkossakin.
Kaipasin hänen luokseen. Olimme sopineet sähköpostitse tapaavamme pian Baselissa Sveitsissä. V:llä oli
tulossa parin viikon loma, jonka hän halusi käyttää liftaillen kanssani. Tie kyllä opettaisi mitä meidän pitää
toisistamme oppia.
Tie on lopulta rakkauden äärimmäisin ilmenemismuoto. Pitää luottaa sokeasti siihen, että jokin elämää
suurempi voima, rakkaus, ohjaa sinut valitsemaan aina oikean tien äärettömien mahdollisuuksien joukosta.
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Lähdin takaisin tien päälle, yksin. Kävelin ostarin parkkipaikalle, jossa Sveitsin kilvissä oleva asuntoauto
sai toiveeni heräämään. Ei voi olla näin hyvä tuuri!
Lähestyin perheen isää, joka pakkasi kamoja auton takaosaan.
”Entschuldigung!” sanoin saksaksi. Ei mitään reaktiota. Helvetti kun Sveitsissä pitää olla niin monia kieliä.
”Excusez-moi?” kokeilin ranskaa. Tyyppi vain jatkoi kassien latomista autoon.
”Mi scusi, vittu, stgisa!” heitin vielä italiaa, välimerkkejä ja retoromaania peliin. Nyt pää kääntyi.
”Miten voin auttaa?” kaveri puhuikin sujuvaa englantia. Kävi ilmi, että se oli laina-auto ja perhe oli matkalla
parinkymmenen minuutin päähän Porto Covoon. Ei tullut Sveitsin kyytiä.
”Olen menossa pohjoiseen. Heitättekö minut pois täältä parkkikselta?” tyydyin jo vähempään. He suostuivat.
Hetkinen, Porto Covo? Sehän on etelään päin. Hana taisi mainita siitä. Oli kuulemma upea biitsi. Ja Emel
taisi sanoa, että ne on menossa sinne. Hetken mielijohteesta päätin mennä perheen kanssa koko matkan.
Helvetti, mitä tapahtui päättäväisyydelleni? Miksi annoin periksi niin helposti? En ollutkaan matkalla pohjoiseen ja se otti pannuun, mutta tiesin, että tälle kiertotielle oli joku syy.
Syy kävi selville hyvin pian. Porto Covo ei ollut yksi ranta, vaan toinen toistaan kauniimpien kallionkielekkeiden ja kultahiekkaisten rantojen sikermä Atlantin aaltojen syleilyssä. Tämähän on paratiisi maan päällä!
Kävin ensin Porto Covon keskustassa paikallisessa kauppahallissa. Löysin sen roskiksista hieman kolhiutuneita, mutta syömäkelpoisia tomaatteja, nektariineja, meloneita ja luumuja. Kun myyjät näkivät minun
kykkivän roskiksilla he toivat lisää tavaraa tiskin alta. ”Obrigado!” kiitin heitä ja läksin palloilemaan kohti
rantaa.
Törmäsin matkalla Emeliin ja Radekiin. He olivat yltä päältä liassa.
”Mitä sinä täällä teet?” Radek ihmetteli.
”Ei mitään hajua. Enkö olisi saanut tulla?” Kysyin pilke silmäkulmassa.
”Tottakai! Siistiä, hei!” Radek innostui.
”Odottakaa. Käyn tuossa leipomossa”, huikkasin. Tulin kohta ulos suuren leipäsäkin kanssa.
”Anna kun arvaan, hinta nolla euroa?” Emel kysyi.
”Jep”, tyrkkäsin säkin Radekille.
”Olet kyllä aika etevä tuossa hommassa”, Emel ihaili.
”En vain jaksa hävetä mitään. Häpeän tunne ei ole luonnollinen. Opimme sen hyvin nuorella iällä kasvatuksen ja ehdollistumisen kautta”, selitin.
”Okei, mutta miksi minä tarkalleen ottaen häpeän ja sinä et?”
”Olen joutunut poisoppimaan sen häpeän tunteen. Sinäkin varmaan opit häpeämään, kun vanhempasi
sanoivat sinulle vauvana, ettei saa räplätä pimppiä. Siitä lähtien olet oppinut kaikenlaista mitä ei muka saa
tehdä”, valaisin asiaa.
”Ei saa luottaa vieraiden apuun”, Radek antoi esimerkin.
”Nimenomaan! Hyvin sanottu”, taputin Radekia olalle.
Liftasin heidän kanssaan Praia des Oliverinhas rannalle, jossa oli jo muitakin.
”Mennään uimaan”, Emel huikkasi heti sinne päästyämme.
Juoksimme suoraan aaltoihin ilman rihmankiertämää. Lisää ihmisiä saapui kohta. Kaikki olivat kauttaaltaan öljyn, mudan ja hiekan peitossa.
”Mitä hittoa teille on tapahtunut?” kysyin Emeliltä.
”Autoimme työntämään jumittuneen auton pois hiekasta”, Emel sanoi ja pesi kasvonsa rannassa.
”Kuski antoi meille neljäkymppiä vaivanpalkaksi!” Radek ilakoi.
”Ostimme ruokaa ja viiniä kaikille!” Emel intoili ja sukelsi aaltoihin.
Kohta kaikki olivat ilkosillaan ja riemuitsivat vedessä kuin kakarat. Hetken päästä Thierry huusi kalliolta:
”Hei, tyypit! Haluatteko viettää kivan illan tällä rannalla vai aivan järisyttävän mahtavan illan 10 minuuttia
tuohon suuntaan?” Hän oli käynyt tutkimassa paikkoja. Luotimme Thierryn arviointikykyyn ja seurasimme
häntä kaikkine kamoinemme. Keräsin matkalta pari kuivaa puunrunkoa tulentekoa varten.
Kukaan ei osannut varautua siihen mitä oli luvassa: kuvankaunis syrjäinen rantapoukama, jossa oli luolasyvennys illanviettoa ja nukkumista varten. Kristallinkirkasta juomavettä tihkui vuorenseinämästä.
Asettelin makuupussini luolan suuaukolle, jossa olisin lähellä tulisijaa, suojassa mahdolliselta sateelta ja
silti aitiopaikalla tähtien tuijotteluun.
Alkoi tulla pimeä joten kävin tekemään tulta.
”Tiedäthän, että avotulen teko on laitonta täällä?” Emel kysyi.
”Paskan hailee. Kiität minua vielä”, naurahdin ja tein nuotiosta isomman. Kaikki asettuivat sen ympärille
ja jopa Emel sysäsi kyttäpelkonsa syrjään.
Teimme yhteisen illallisen: grillattuja kasviksia, salaattia, nuotioperunoita ja tuoretta leipää viinin kera.
19 reissaajan ryhmästä lähti jatkuva puheensorina.
Thierryn tyttöystävä Lucia esitteli kaanonlaulun nimeltään ”Pick a Bale of Cotton”, joka oli peräisin Amerikan puuvillapelloilla työskennelleiltä orjilta. Teimme siihen paremmin liftareille sopivat lyriikat:
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Slow down, turn around, pick up a hitchhiker.
Slow down, turn around, take us on the way!
Pick-a, pick-a, pick-a, pick-a, pick up a hitchhiker.
Pick-a, pick-a, pick-a, pick-a, waited all the day!
Hey, driver, pick up a hitchhiker.
Hey, driver, take us all the way!
Hidasta, käänny, poimi liftari-i.
Hidasta, käänny, laita meidät liikkeelle!
Poimi, poimi, poimi, poimi, poimi liftari-i.
Poimi, poimi, poimi, poimi, koko päivä ooteltiin!
Hei kuski, poimi liftari-i.
Hei kuski, vie perille!
Laulu tempasi mukaansa ja jatkui ainakin vartin. Yritin lyödä tahtia sokeriruo’olla ja muutamalla tyhjällä
pullolla. Laulu alkoi epävarmasti, mutta loppua kohden jokainen mölysi innostuneesti.
Se oli mahtava ilta maagisessa paikassa.
Aamulla porukka ei halunnut lähteä mihinkään, joten päädyimme jäämään toiseksi yöksi. Päivä meni
rannalla löhötessä ja Porto Covossa dyykatessa.
Tajusin, ettemme tulisi näkemään toisiamme ihan heti. Illallisen jälkeen esittelin pelin, jossa jokaisella on
oma nimetty paperi ja niitä kierrätetään ringissä niin pitkään että oma paperi tulee takaisin.
Ideana oli, että jokaiselle pitää kirjoittaa terveiset. 18 ihmiselle kirjoittaessa aikaa tuhraantui, mutta ihmiset olivat innoissaan tunteikkaasta harjoituksesta. Aurinko hiipi mailleen ja viimeiset kierrokset vedettiin
pelkän nuotion loisteessa. Paperit olivat lopulta täynnä kivoja terveisiä, henkilökohtaisia tunnustuksia ja
kiitollisuudenosoituksia toisia kohtaan.
Emel luki kyyneleet silmissä. Kohta hän tuli luokseni ja sopersi: ”Sait minut itkemään!” Hän kapsahti
kaulaani ja nyyhkytti.
Näin hänen paperissaan luki:
Emel, olen huomannut,
että pelkäät monia
asioita, aivan turhaan. Suurin
päätös elämässäni oli lakata
pelkäämästä, ja antaa rakkauden ohjata. Sitä seurasi pienemmät
päätökset polyamoriasta, rahattomasta elämästä jne. Olen vasta
rakkauden tien alussa, mutta voin sanoa, että valinta kannatti.
Ihmisen kaikki tunteet pohjaavat joko rakkauteen tai
pelkoon. Kaikki estot, mielen rajoitteet ja
epäilykset johtuvat pelosta. Rakkauden
tiellä ei näille ole sijaa.
Valinta on sinun.
Remmus
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Tie taivaaseen
Paikalle tullut nudisti halusi välttämättä ottaa meistä ryhmäkuvan ennen lähtöä. Asetuimme tiiviiksi kasaksi luolan suulle ja nudisti asettautui kuvaamaan tukevaan haara-asentoon. ”Siltä näkyy penis!”
kuiskasin ja kaikki räjähtivät nauruun.
Nämä pari päivää olivat olleet esimerkki ideaaliyhteisön toiminnasta, jossa korostuu täydellinen vapaus,
toisten auttaminen, jakamisen kulttuuri — sanalla sanoen, yhteisöllisyys. Ehkä tämä on esimakua tulevasta.
”Sitä ollaan kohta taas kaksistaan, vai mitä veliseni?” löin Andya olkapäälle ja osoitin kohti tietä.
”Jep!” Andy vastasi ja sulloi pyyhkeensä rinkkaan. Sitten hän jatkoi: ”Kuule, Remmus, en tiedä pystynkö
liftaamaan tänään.”
”Miksi et pystyisi?” olin ymmälläni.
”Tätä on nyt vähän nolo sanoa”, Andy vaikeroi.
”Kakista ulos”, kehotin.
”Poltin eilen perseeni aurinkoa ottaessa”, Andy kuiskasi. Repesin nauramaan.
”Luuletko pääseväsi liftarin työkyvyttömyyseläkkeelle? Paskan marjat, jos peukku vaan toimii niin ei
muuta kuin tien varteen!” kannustin Andya lähtemään.
”Ai, te olette niitä luolaihmisiä?” hyväntuulinen keski-ikäinen nainen otti meidät kyytiin. Hän oli nähnyt
nuotiomme ja kuullut laulumme, muttei ollut tohtinut tulla häiritsemään. Hyppäsimme avokattoisen pickupin lavalle.
Nainen kaasutti täyteen vauhtiin. Auto pomppi kivikkoisella tiellä.
”Voi paviaanin pallit! Perseeni ei kestä tätä!” Andrew kiroili. Luulin aluksi, että se vitsailee, mutta kohta
se pyysi pysäyttämään. Nainen kaartoi tien sivuun.
”Et voi olla tosissasi?” nauruni hyytyi kun Andrew hyppäsi pois kyydistä.
”Minä kävelen”, hän sanoi tuskissaan ja jatkoi: ”Mene nyt sinne Sveitsiin. Graalin malja odottaa! Et tarvitse
minua hidastamaan.”
”Olet tosissasi”, minulla tuli jo ikävä tuota skottilaista höperöä.
”Oli kiva tutustua. Nähdään taas jossain tien päällä!” Andrew huikkasi, kiitti kuskia ja lähti kävelemään.
Päädyin lopulta rekan kyytiin, joka meni Setúbaliin Portucelin paperitehtaalle. Kuski sanoi, että sieltä
saattaisi lähteä rekkoja kohti pohjoista. Tein kyltin, jossa oli neljä maakoodia — ”E” Espanjalle, ”F” Ranskalle,
”CH” Sveitsille ja ”D” Saksalle. En välittänyt mihin päätyisin ja miten pitkään joutuisin odottamaan, kunhan
se olisi vaan pitkä kyyti.
Paperitehtaan vartijat ohjasivat minut rekkakuskien odotushuoneeseen. He olivat ihmeissään, että olin
valmis odottamaan kyytiä vaikka koko päivän. Mitä sitten? Miten pitkään vartijat itse ovat täällä odotelleet?
Ja mitä he odottavat, eläkettä vai?
Selailin muistivihkoani, jossa oli Fritjof Capran sanat: ”Spirituaalisia hetkiä ovat ne hetket, joina tunnemme
todella olevamme elossa.” Viime aikoina minulla oli ollut näitä hetkiä varmaan enemmän kuin kaikilla odotushuoneeseen keräytyneillä rekkakuskeilla yhteensä, ikinä.
Muistin Jakubin, joka oli kartuttanut kokemustaan Pohjois-Amerikassa vain palatakseen Eurooppaan
ajamaan rekkaa. Mietin miten hänestä tulisi päivä päivältä katkerampi elämän lipuessa ohi samalla kun lapsi
ja vaimo odottaa kotona ja sisällä on palava tunne siitä, että haluaisi tehdä jotain merkityksellistä.
Mietin Alexia, romanialaista kaveria, joka vei minut Stuttgartiin. Se ei ollut käynyt kotona seitsemään
kuukauteen. Minun ikäinen kaveri ja ihan valmis vetämään ranteet auki kun pomo pompottaa lentokentältä
toiselle.
Ja nyt tarkkailin näitä rekkakuskeja, joiden työtä oli lähinnä odottaa, ajaa, pitää pakolliset tauot, ajaa
lisää, jonottaa raja-asemalla, odottaa tehtaalla, odottaa satamassa, odottaa lentokentällä ja ajella ympäriinsä
saavuttamatta mitään päämäärää. Päälle päin saattoi näyttää, että minä olin alkanut harrastaa samanlaista
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päätöntä poukkoilua. Mutta lähempää tarkasteltuna ero oli selvä: minulle merkitystä toi tie, ei päämäärä.
Tie piti minut elossa. Se teki kasvoistani nuoremmat. Se piti kroppani kunnossa. Se harjaannutti kärsivällisyyttäni. Se haastoi henkisesti. Se tarjosi yllätyksellisiä synkronisiteetteja — uusia oivalluksia, ihmisiä ja
tapahtumia. Se teki elämästä elämisen arvoista. Tätä ei kannattaisi kertoa rekkakuskeille, koska lähes kaikille
heistä tie oli maanpäällinen helvetti, jonka kiirastulena tällaiset odotuskopit toimivat.
Heille ei kannattanut kertoa Henry Millerin sanoneen, että ihminen oppii rakastamaan paskaa, jos hänen
onnellisuutensa siitä rippuu. Heille ei kannattanut kertoa, että koko kuljetusjärjestelmä voitaisiin automatisoida heti kun nykypäivän edistyksellisestä teknologiasta tulisi heidän työtuntejaan halvempi sijoitus. Heille
ei kannattanut kertoa, ettei heidän työpanostaan välttämättä tarvittaisi.
He olivat ruokkineet minua, tarjoilleet tupakkaa ja auttaneet paikasta toiseen. Olin heille siitä kiitollinen.
Mutta en voinut auttaa heitä suoraan. Heidän oli autettava itseään. Saatoin vaan huutaa heidän tuskaansa
maailmalle ja toivoa, että maailma kuuntelee.
Pitkä kyyti jäi saamatta. Rekkakuski pudotti minut todella huonoon paikkaan, keskelle mutkaista monitasoristeystä Lissabonin edustalla, ja poistui itse Vasco da Gaman lentokentän suuntaan. Ei aikaakaan kun kytät
pysähtyivät. He informoivat, ettei moottoritiellä saa liftata. Ai niinkö? Hetkisen hektisen taivuttelun jälkeen
pääsin kyytiin. Poliisit olivat haltioissaan tarinastani ja siksi hyvin avuliaita. Juttelin heille kuin vanhoille
kavereilleni. Liekö se ollut syy sille, että heidän piti vähän rehennellä auktoriteetillaan. He laittoivat sirrat
päälle, avasivat ikkunan ja viittoivat muuta liikennettä syrjään. Sain pikakuljetuksen huoltoasemalle.
Heidän ystävällisestä asenteestaan jäi todella hyvät vibat. Tunsin kuinka kroppani, mieleni ja henkeni säteilee positiivisuutta ympäristöön. Ehkä sen takia sain seuraavan kyydin helposti. Mikä parasta: Sveitsin kilvet!
He olivat portugalilainen nuoripari, Mario ja Rafaela, jotka olivat töissä Sveitsissä ja nyt lomalla Marion
vanhempien luona Santa Maria da Feiran pikkukylässä. Meillä synkkasi niin hyvin, että aloin salaa toivomaan,
että pääsisin heidän kyydissään Sveitsiin asti. No niinpä niin. Remmus taas unelmoi.
”Ylihuomenna ollaan menossa Sveitsiin. Auto on kyllä aika täynnä, mutta soittele”, Rafaela hihkaisi ja jätti
numeronsa ennen kuin tiemme erkanivat. Soittele? Mitä se sillä tarkoitti?
Sen yön vietin David-nimisen sohvasurffaajan kämpässä, joka itse oli Brasiliassa. ”Siellä on kämppä tyhjillään. Isä hakee sinut ja päästää sisään”, David vastasi viime hetken sohvapyyntööni. Mitä? On jätkällä kova
luottamus ventovieraisiin ihmisiin.
Davidin isä vei minut massiiviseen kolmen huoneen asuntoon ja jätti minut sinne Davidin lemmikkikanin
kanssa. Se oli luksusta verrattuna siihen, että olin ollut valmis nukkumaan ojan pohjalla. Nauroin yksikseni,
että voisin vaikka tappaa kanin illalliseksi, varastaa hänen läppärinsä, heittää uudenkarhean taulu-tv:n ikkunasta ja paeta paikalta.
Tuntui mahtavalta miten ihmiset luottivat minuun. Olin lähtenyt reissuun ajattelemalla, että maailma on
osterini, joka haisee mädäntyneeltä. Nyt tien varrelta löytyi ihmisiä, jotka tarjoilivat helmisimpukoita. Jokainen suihku, yösija, ateria, savuke ja olut mitä minulle tarjottiin oli kuin myötätunnon ja luottamuksen helmi.
David oli lisännyt minut kaverikseen naamakirjassa, joten päätin kiittää häntä kaikesta tästä. Siitä kehkeytyi
yllättävän hyvä keskustelu. David oli läpeensä kyllästynyt portugalilaisiin, jotka valittavat jatkuvasti, vaikka
heillä oli kaikki mistä Etelä-Amerikan serkut saattoivat vain unelmoida. Minusta se oli hyväosaisten piirre
ympäri maailmaa. He eivät vielä olleet ymmärtäneet mistä elämässä on kyse.
David kertoi minulle tarinoita Etelä-Amerikan luonnosta, naisista, bileistä, kulttuurista ja ihan kaikesta.
Matkakuume sisälläni kasvoi. Olin ajatellut, ettei minulla ole Etelä-Amerikkaan menemistä kun en osaa
espanjaa kunnolla. ”Jos haluat mennä niin mene!” David yllytti. Eurooppa vaikutti kärpäsenpaskalta maailmankartalla. En keksinyt enää tekosyitä miksi jumittuisin tänne.
Kuuma kylpy oli kruunu menestyksekkäälle päivälle. Kun levitin shampoota hiuksiini, tajusin etten ollut
tehnyt sitä yli viikkoon. Eikä se tukka nyt niin likaiselta näyttänyt. Onkohan se itse asiassa se shampoo mikä
saa tukan rasvoittumaan? Pesin kainalot ja tajusin, etten ollut käyttänyt deodoranttiakaan miesmuistiin.
Tarvitaankohan me edes näitä itsestäänselvyyksinä pidettyjä hygieniatuotteita?
Kuivasin itseni ja hyppäsin vaa’alle. Se näytti 73 kilogrammaa. Olin laihtunut kuusi kiloa kuudessa viikossa.
Kuusi viikkoa… Kuusi kiloa… 73 viikkoa elinaikaa jäljellä?
Käväisin päiväseltään Portossa ja soitin sitten Mariolle ja Rafaelalle. Tuntui kovin kaukaiselta unelmalta,
että saisi kyydin aina Sveitsiin saakka. En uskonut, että se on mahdollista. Mutta niin vain kävi!
”Voit tulla mukaamme”, Rafaela sanoi. En voinut uskoa korviani. He kutsuivat minut yöksi perheensä luo
Santa Maria da Feiraan.
”Tänne illalliselle ja aamulla lähtö!” Mario huusi taustalta. Täydellistä!
Mario ja Rafael päästivät minut maailmaansa — maailmaan, jonka luulin kauan sitten kadonneen. Heidän
luonaan näin mitä todelliset perhesiteet merkitsevät. Perheeseen kuului vanhempien ja lasten lisäksi isovanhemmat, sedät, tädit, serkut ja kotieläimet. Ja sen illan olin osa heidän perhettään.
”Olemme köyhiä, mutta tykkäämme syödä hyvin”, Marion isä kertoi Rafaelan suosiollisella tulkkausavustuksella. Mummi oli laittanut bachalauta eli turskaa valkosipulissa ja oliiviöljyssä ryyditettynä, perunoiden
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kera. Ruoka oli yksinkertaista, mutta tajunnanräjäyttävän maukasta! Ihan kuin bachalaulla ei olisi nälkä
lähtenyt, perheen naiset raijasivat pöytään järjettömän kasan lihaa. Sitä seurasi herkullinen kakku jäätelön
kera. Ja tietysti tarjolla oli erinäisiä juomia, jääteetä, mehua, limpparia, olutta, portugalilaista vihreää viiniä
ja kuohuviiniä.
Kaiken kaikkiaan illalliseen meni kaksi ja puoli tuntia. Se oli täynnä iloa, puheensorinaa, naurua ja huolenpitoa kanssaihmisistä. Tunsin todella olevani osa perhettä. Katselin pöydän ympärille kerääntyneitä ihmisiä ja
tunsin kuinka he säteilevät rakkautta. Se muistutti minua lapsuuden jouluista ukin luona. Kahteenkymmeneen
vuoteen en ollut kokenut mitään tällaista.
Halusin, että he ymmärtävät miten ainutlaatuinen lahja heillä on — perhe. Vetäydyin hetkeksi syrjään ja
kirjoitin runon, jonka Rafaela käänsi portugaliksi. Se sai kaikki itkemään. En halunnut heidän menettävän
yhteyttä toisiinsa, vaikka yhteiskunnan vaatimukset miten yrittäisivät nakertaa perhesuhteita hajalle.
Viesti meni perille. Joitakin vuosia sitten perhe oli kokoontunut saman pöydän ääreen kerran viikossa.
Nyt se oli enää vuotuinen perinne, koska monet asuivat ulkomailla tahkoten rahaa.
Varoitin heitä, että Suomessa niin sanottu talouskasvu oli kasvattanut vain rikkaimman viiden prosentin jo
ennestään yltäkylläistä elämää. Samalla tavan tallaajat köyhtyivät entisestään. Inflaatio söi jokaisen ansaitun
sentin ostovoimaa ja verotuksen kiristyessä tilipussi jäi laihaksi. Asuntolainat ja luottokorttivelat syöksivät
ihmisiä yhä syvemmälle oravanpyörään, eikä kellekään oikein jäänyt aikaa aitojen ihmissuhteiden hoitamiseen.
Ihmiset eivät enää tunteneet naapureitaan. He elivät tehdäkseen työtä ja linnoittautuivat illaksi lukittujen
ovien taakse. Sukulaisia karteltiin tai käytettiin suodattamaan sisällä kytevää pahaa oloa.
Individualismi oli ihan jees tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos se alkoi nakertaa ihmissuhteita, ei sillä ollut
sijaa sanakirjassani. Pienestä pitäen meille taotaan päähän, että pitää selvitä omillaan. Meidät laitetaan kilpailemaan työpaikoista, koulutuksesta ja nykyään jopa päivähoitopaikoista. Ei ihme jos osteri vähän haiskahtaa.
Olemme erkaantuneet luonnosta, toisistamme ja, helvetti, ihmisyydestä! Ehkä aina vain kurjistuva taloustilanne saa ihmiset vihdoin huomaamaan, että viime kädessä heillä on vain toisensa. Ehkä kapitalismin
lupausten pettäessä luottamus järjestelmään murenee, mutta samalla luottamus kanssaihmiseen kasvaa.
Tunnehuippu saavutettiin seuraavana aamuna. Olimme lähdössä Sveitsiin, jossa pian tapaisin V:n. Se oli
tieni taivaaseen. Mutta ennen lähtöä pysähdyttiin aamupalalle Marion vanhempien kahvilaan.
Istuuduin pöytään, jossa oli nainen aamutohveleissa. Pummasin häneltä savukkeen. Mario toi minulle
voileivän ja espresson. Muissa pöydissä kyläläiset keskustelivat kiihkeästi. He pitivät huolta toistensa lapsista,
eikä oikeastaan ollut selvää kuka oli kenenkin äiti tai isä. Vaikutti, että he ovat kaikki yhtä suurta perhettä,
vaikka he taisivat olla vain naapureita.
Kun tuli hyvästien aika naiset suukottelivat toisiaan poskille ja miehet löivät kättä. Oli ilmiselvää että näitä
kahta tultaisiin kaipaamaan. Rafaela puhkesi itkuun ja kohta kaikki naiset kyynelehtivät. Miesten ilmeet
synkistyivät kun he taistelivat kaikin voimin silmien suolalientä vastaan. Mitä? Pelkästään naapureita?
Tie taivaaseen on kivetty menetyksen kyynelillä, irti päästämisen tuskalla ja kaipuulla rakkaiden luo.
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Jälleennäkeminen
Pääsin Lausanneen, Sveitsiin, yhteen
maailmaan finanssikeskuksista, yhdellä 2
000 kilometrin kyydillä. Tätä kuvankaunista kaupunkia upean Genevejärven kupeessa
asutti kapitalistisen yhteiskunnan kerma. He
asuivat viehättävissä piparkakkutaloissa, jotka
oli koristeltu vihreillä köynnöksillä ja punaisilla
kukilla. Täällä ei tarvinnut rahasta huolehtia —
mutta he eivät juuri muusta huolehtineetkaan. Se
oli heidän huomionsa keskipiste. Omistusten arvo
määritti ihmisarvon. Lienee sanomattakin selvää,
etten viihtynyt siellä kovin pitkään.
Matkalla Baseliin tapasin Henrikin uudestaan
Zürichissä. Hän oli matkustellut Etelä-Amerikassa
ja hänen tarinansa vahvistivat päätöstäni siitä, että
joku päivä menisin vielä sinne.
Sain viestin myös Amelialta. Hän oli päässyt
kotiin täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Hän
kutsui minut Puolaan. Olin kertonut hänelle
tapaavani V:n ja hän ymmärsi täysin, etten voi
juuri nyt ajatella ketään muuta. Hän halusi tietää
miten voin ja pyysi kirjoittamaan hänelle tunteistani. Tuntui hyvältä, että hän tukee ja ymmärtää. Mutta en
vastannut.
Tummat pilvet peittivät taivaan Baselin yllä. Yritin olla piittaamatta sateesta, vaikka olin jotenkin ailahtelevaisen kireänä. Mitä lähemmäksi V:n jälleennäkeminen tuli, sitä jännittyneempi olin. Kunnon liftarin tapaan
hän oli päivän myöhässä. Toivottavasti sillä on kaikki kunnossa. Olin huolissani. Tämä oli ensimmäinen kerta
kun hän liftasi yksin. Oli hermoja raastavaa, että hän oli niin lähellä, mutta silti niin kaukana.
Olimme sopineet tapaavamme Baselin jalkapallostadionilla, koska hostimme Alessandro oli tulossa katsomaan peliä. Se alkaisi alle puolen tunnin päästä. Kun saavuin stadionille, pilvet väistyivät ja aurinko alkoi
paistaa. Kaikki loksahti kohdalleen. ”I gotta feeling that tonight’s gonna be a good night”, kuului kaiuttimista
ennen pelin alkua. Minusta tuntuu, että tästä tulee hyvä ilta. Osuva biisi.
Innostuin heti kun näin V:n kävelevän ylös portaita. Hänen vaaleat hiussuortuvat lepäsivät keltaisen sadetakin olkapäillä. Halasimme, mutta hän käännähti pois, kun yritin suudella. Oli ylitettävä tunteiden muuri
ennen kuin voisimme aloittaa taas puhtaalta pöydältä.
”Minulla oli liikaa aikaa miettiä tänne tullessa”, V sanoi. En siinä kohtaa ymmärtänyt mitä se tarkoittaa,
mutta tajusin, että on edettävä hitaasti. Istuimme stadionin portin vieressä ja juttelimme siitä, miten sade
oli vaikeuttanut V:n etenemistä, miten bosnialainen rekkakuski oli pyytänyt häntä nukkumaan rekassaan
(ja miten V oli kieltäytynyt kohteliaasti), miten hän oli nauttinut bändin seurasta, joka toi hänet Baseliin ja
miten hän oli ihastunut yhtyeen kitaristiin.
”Hei, haluatteko nähdä pelin?” kaksi junnupalloilijaa seisoivat edessämme kahden vapaalipun kanssa.
Mitä tapahtui? Hämmentyneinä marssimme stadionille. V ei ollut koskaan aikaisemmin ollut jalkapallo-ottelussa, enkä minäkään näin suloisessa seurassa. V:n kengät olivat märät ja hän tärisi kylmästä. Hän
nojasi minuun ja pidimme toisiamme lämpimänä. Pikkuhiljaa aloin huomata myös tunteiden lämpiämisen.
”Meidän pitää puhua”, V kuiskasi korvaani. Emme olleet kovin kiinnostuneita pelistä, mutta ei täällä
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Baselin kovaäänisten fanien keskellä oikein pystynyt keskittymään tunnepitoiseen keskusteluunkaan. Aina
sen seitsemän kertaa kun kotijoukkue teki maaliin, stadionin valtasi korviahuumaava mökä.
Jätti-screenillä pyöri Mentos-mainos: ”Mikään ei vedä vertoja Mentos-suukolle”. Kamera etsi yleisöstä
pareja ja yhytti heitä suutelemaan kun heidän kuvansa näkyi screenillä sydämen sisällä. Kamera tänne niin
kuin olisi jo! Ei ne meitä bonganneet, mutta suutelimme silti. Oli taivaallista tuntea V:n huulten kosketus
niin pitkän tauon jälkeen.
Pelin jälkeen tapasimme Alessandron. Hän oli hämmästynyt, että olimme saaneet vapaaliput. ”Niin se
toimii. Annat universumin rakkautta ja saat sitä takaisin”, selitin virnuillen.
Alessandro vei meidät luokseen, jossa tutustuimme hänen tyttöystäväänsä Nadineen, sekä Oliviaan,
heidän kissaansa.
”Olkaa kuin kotonanne. Ainoa sääntö on, että vessan ovi pysyy auki. Oliviankin pitää silloin tällöin käydä
paskalla”, Alessandro vitsaili.
Alessandro ja Nadine eivät olleet juurikaan viettäneet aikaa yhdessä, joten he lähtivät elokuviin ja jättivät
meidät kahden. Se sopi meille mainiosti.
Makoilimme sohvalla. V lepuutti jalkojaan sylissäni, pitäen minua kädestä. Odotin hänen sanovan jotain.
”Matkalla tänne tajusin, etten rakasta sinua. En ole koskaan ollut rakastunut. Enkä ole nytkään”, V totesi
kylmästi.
Se iski kuin salama. Anteeksi mitä? Siinä se makaa sylissäni, silittelee kättäni ja sitten heittää jotain tuollaista? Mitä helvettiä se oikein ajattelee?
”Tämä on vain läheisyyttä”, hän selitti kun näki oudoksuvan ilmeeni. Olin niin vaivautunut, että seinäkellon
sekuntiviisarikin tuntui hidastuneen.
”Okei. Mitä ikinä tunnetkin minua kohtaan, haluaisin silti liftata kanssasi”, sain sanottua melkein nyyhkyttäen. Olin odottanut vähän erilaista jälleennäkemistä. Otin läppärini ja näytin hänelle runon, jonka olin
kirjoittanut hänelle Zürichissä:
Jos käyttäydyt kuin koira, joka keppiä hakee, saatat päätyä sumuun, joka hulluksi saa. Pidä
keppi ja unohda heittäjän tarpeet. Älä takerru suruun, voit käydä nauttimaan.
Jos polkumme yhtyvät, sinulle lupaan: tulee olemaan hauskaa, olet turvassa. Ja matkalle tälle
saat muitakin mukaan: saat olla täysin vapaa ja rakkauttasi jakaa.
En ole unelmien prinssi; ei valkoista hevosta. Mut sinä olet kultani; NYT olen omanas.
Painotin sanaa ”nyt” ja yritin viestittää sillä sitä, ettei meidän kannata miettiä mennyttä tai tulevaa, vaan
elää hetkessä ja katsoa mitä tapahtuu. Hän nyökkäsi ymmärryksen merkiksi, mutta selitti ettei pysty ajattelemaankaan tulevaisuutta rahattoman reissaajan kanssa, joka viipottaa maailmalla ja ei suostu sitoutumaan
yhteen naiseen kerrallaan. ”En ole valmis kaukosuhteeseen”, hän kertoi.
Ovatko nämä todella esteitä rakkaudelle vai vaan pelkkiä tekosyitä, joilla hän varjelee itseään pettymyksiltä? En saanut sitä sanotuksi ääneen.
”Miksi haluat särkeä sydämeni?” hän kysyi.
Ymmärsin, että V:llä on hyvin perinteinen käsitys siitä, mitä rakkauden kuuluu olla. Koko elämänsä hän
oli etsinyt sitä ”yhtä ja oikeaa”, jonka kanssa hän voisi rakentaa täysin normaalin parisuhteen. Hän ei voinut
kuvitellakaan, että rakkaus voisi olla jotain syvempää, jotain mikä yhdistää ihmiset maantieteellisestä etäisyydestä, yhteiskunnan normeista tai suhteessa olevien ihmisten lukumäärästä riippumatta.
”V, olet minulle todella ainutlaatuinen”, yritin vakuutella.
”Ehkä sinä vain tarvitsit jotain mitä odottaa Portugalin reissun jälkeen. Se olisi voinut olla kuka tahansa
muu nainen”, hän totesi tökerösti. En halunnut todistella häntä vastaan, koska en ollut ottanut tuollaista
näkökulmaa huomioon aikaisemmin eikä minulla ollut tarvetta olla oikeassa.
”Mietin asiaa”, lupasin.
”Olisiko suihkun aika?” V kysyi yllättäen ja nousi sohvalta pitäen minua edelleen kädestä kiinni.
”Yhdessä?” hehkuin intoa.
”Erikseen”, hän torppasi aikeeni, mutta hymyili silti viehättävästi. Hänen silmänsä säihkyivät lupaavasti.
Kun olimme molemmat käyneet vuorollamme suihkussa, hän tuli suutelemaan minua pelkkä pyyhe päällään.
”Tarpeeksi puhetta tälle illalle?” kysyin ja vedin hänet perässäni makuuhuoneeseen. Kaulailimme ja
suutelimme intohimoisesti.
”Arvostan tekoja enemmän kuin sanoja”, hän sanoi ja lykkäsi minut sängylle niin että pyyhkeeni putosi
lattialle. Oho! ”Sitä paitsi 90 prosenttia siitä mitä sanot on paskapuhetta”, hän lisäsi hihittäen ja siirtyi sanoista
tekoihin.
Seuraavalla kerralla menimme suihkuun yhdessä.
Alessandron ja Nadinen tultua takaisin, aukaisimme viinipullon, istuimme parvekkeella, poltimme
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pikkusikareita ja tutustuimme toisiimme paremmin. He pitivät meistä molemmista. Olimme kuin vanhoja
ystäviä, vaikka olimme vasta tavanneet.
”Nyt ymmärrän miksi matkustit 2500 kilometriä tapaamaan tuota naista”, Alessandro sanoi ja kohotti
maljan V:n ja Nadinen hakiessa lisää viiniä.
”Joo, kyllä hän on sen väärti”, totesin hymyillen. Sinä iltana tunsin oloni erittäin rakastetuksi, kaikilla
tasoilla, olivatpa sanat olleet mitä tahansa.
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Kirahvoin sinua
Miten joku voi sanoa ettei ole koskaan ollut rakastunut?
Margaret Atwood sanoi, että ”…eskimoilla on 52 eri sanaa lumelle, koska se on heille niin tärkeää; rakkaudelle pitäisi olla yhtä monta.” Aiheutamme niin paljon hämmennystä käyttämällä kieltä, jonka voi ymmärtää
niin monella tavalla.
Kun kuulen sanat ”rakastan sinua” se saa minut hymyilemään. Kun joku toinen kuulee samat sanat hän
saattaa ajatella: ”Voi helvetin kuustoista! Nyt se haluaa kahlita minut ja syöttää minut vampyyriankoille!”
Ja joillekin ”rakastan sinua” saattaa tarkoittaa, että sanoja ei ole täysin rehellinen, itsenäinen tai henkisesti
tasapainossa.
V oli flirttaillut kanssani, suudellut minua, hyväillyt minua, pannut minua ja käpertynyt kainalooni nukkumaan, eli tehnyt asioita, jotka viittaavat jonkin sortin kiintymykseen. Mutta hän ei tunnustanut rakastavansa
minua. Halusin kuulla ne sanat.
Keksin kymmenen kohdan listan, jonka avulla saisin V:n hullaantumaan.
Kuinka saada nainen sanomaan ”rakastan sinua”?
1. Vie hänet kävelylle ja syömään
2. Lähtekää yhteiselle matkalle
3. Tee itsesi haavoittuvaksi
4. Tarjoa lämpöä ja läheisyyttä
5. Vie hänet romanttiseen kaupunkiin
6. Kirjoita hänelle kirje
7. Kohtele häntä kuin linnanneitoa
8. Määritelkää suhteenne
9. Kosi häntä
10. Juota hänet känniin

1. Vie hänet kävelylle ja syömään

Kävelimme käsi kädessä Sveitsin maaseudulla. Taustana toimi upeat vanhat rauniot, vuoristot, niityt, metsät
ja alavat pellot. Juttelimme vapautuneesti ja V oli hyvin luonnollinen, oma itsensä. Se tuntui hyvältä. Silloin
tällöin V nappasi marjan sieltä, toisen täältä ja pisteli niitä poskeensa.
”Tiedätkö mitä marjoja syöt?” kysyin.
”En, mutta ihan hyviltä ne maistuvat. Haluatko?” V kysyi.
”En halua. Niissähän voi olla vaikka mitä myrkkyä”, kauhistelin.
”Juostaan sitten Olivian kanssa vuorotellen vessassa ensi yönä”, hän vitsaili.
Nauroimme, suutelimme ja nautimme auringosta keskellä vanhoja linnanraunioita. Hän teki minut villiksi pehmeillä huulillaan ja leikkisällä kielellään. Kävimme makaamaan mättäälle. Silittelimme toisiamme
ja jatkoimme rentoa keskustelua.
”Tiedätkö, halusin aikoinaan opiskella lakia ja hain poliisiopistoon”, V kertoi.
”Niinkö?”
”Tulin jopa valituksi, mutta en ottanut paikkaa vastaan, koska siellä vaihtui opintosuunnitelma heti seuraavana vuonna”, hän sanoi.
”Et olisi saanutkaan lukea lakia?” kysyin.
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”Niin. Se oli hyvä päätös. Olisin varmaan naimisissa, asuisin jossain Latvian maaseudulla ja jaloissa pyörisi
lapsikatras jos olisin pitänyt kiinni suunnitelmasta”, hän virkkoi mietteliäästi.
Miksi se nyt kertoo tämän? Ajattelin, että se on V:n tapa sanoa, että hän on tyytyväinen tämänhetkiseen
elämäänsä, vaikka olin luullut, että hän unelmoi siitä Prinssi Uljaasta, jonka kanssa mennä naimisiin ja
hankkia lapsia. Ehkä tässä sipulissa oli vielä kuorimattomia kerroksia jäljellä.
Palattuamme Alessandron ja Nadinen luo kävin kokkaamaan tonnikalapastaa, johon tuli aasialaisia
mausteita, oliiviöljyä, yrttejä ja läjä vampyyrien karkotetta.
V:llä oli paita, joka oli koristeltu glitterillä. Hän tuli jatkuvasti halailemaan minua takaapäin ja suukottelemaan niskaani. Se tuntui ihanalta, aivan kuin hän olisi ikävöinyt minua ja kaivannut huomiotani. Olin yltä
päältä glitterin peitossa.
Ruoka, seura ja viini oli taas oikein herkullinen yhdistelmä. Illallisen jälkeen vetäydyimme makuuhuoneeseen ja rakastelimme tuntikaupalla. Toivoimme, että ohuet seinät eristäisivät ääntä riittävästi.
Aamulla V valitteli patikoinnista kipeytyneitä reisiään ja pakaroitaan.
”Ai, sitä sanotaan patikoinniksi nykyään”, Alessandro virnisti.
Remmus, perkele, tämähän alkoi hienosti!
2. Lähtekää yhteiselle matkalle

Alessandro saatteli meidät Prattelnin huoltoasemalle, jossa olin ollut jo pari kertaa aiemmin, ensin Sophian
kanssa ja sitten tänne tullessani. Tuttu paikka. V:n hymy takasi nopean kyydin Luganoon. Kaverit vaikuttivat
aika väsyneiltä joten yritin pitää seuraa. Kuskin nimi oli Maurizio.
”Mistäs olette tulossa?” kysäisin.
”Balilta”, Maurizio vastasi.
”Okei. Ja Luganohan… Mitä? Balilta?” luulin kuulleeni väärin. Selvisi, että he olivat tulossa Indonesian
matkalta ja olivat lähteneet ajamaan lentokentältä.
”Eikö näytä oudolta tämä Sveitsin maaseutu?” Maurizio kysyi.
”Jaa oudolta?” ihmettelin kommenttia ja katselin ulos ikkunasta. Kaikkialla oli kauniita niittyjä, laumoittain
lehmiä, siroja taloja mäkien päällä ja metsien läpi puikkelehtivia teitä.
”Näetkö missään ihmisiä?” Maurizio kysyi.
”No, nyt kun mainitsit niin eipä näy”, vastasin. Huomasin, että siellä täällä oli farmeja, toimistorakennuksia,
asuintaloja ja muita rakennelmia, mutta missään ei näkynyt ihmisiä.
”Ei täällä ketään asu. Koko maisema on tehty turisteja varten”, Maurizio vitsaili.
”Tai sitten ne liikkuu vain öisin”, V näpäytti.
”Vampyyrejä!” lisäsin.
”Tai ihan vaan perusriivattuja sveitsiläisiä”, Maurizio tokaisi ja laittoi meidät nauramaan.
Seuraavalla huoltoasemalla oli bussillinen nunnia. ”Olisiko vähän hienoa liftata tuohon?” V riemuitsi.
”No liftataan”, tokaisin ja siirryin Sisar Hento Ruskean luo ennen kuin V ehti estelemään. ”Anteeksi, oletteko menossa kohti Milanoa?”
”Kyllä. Kuinka niin?” Sisar kysyi. Ei taida itse olla kovin kokenut liftari.
”Pääsisimmekö kyydissä?” osoitin V:tä, joka odotteli vaivautuneena seinän vieressä.
”Voi, meillä taitaa olla bussi täynnä”, Sisar vastasi kohteliaasti.
”Ainahan pari nunnaa tekee tilaa. Riivatut sveitsiläiset voi tarvita manaajaa”, hekotin. Ei vittu! Sanoinko
sen ääneen?
Nunna siirtyi vähin äänin nunnajuttuihinsa.
3. Tee itsesi haavoittuvaksi

Vaikka nunnabussiin liftaus ei onnistunutkaan, kyyti järjestyi kuitenkin helposti. Itse asiassa saimme kyydin
toisensa jälkeen niin helposti, että aloimme epäillä Italian mainetta vaikeana liftausmaana.
Päädyimme illaksi Desenzano del Gardaan. Se oli kirkasvetisen Gardajärven rannalla oleva pikkukaupunki.
Kävin kusella täpötäydessä baarissa. Asioituani laitoin pikkuveljen piiloon ja vetäisin narusta, jonka luulin
vetävän vessan. Piip, piip, piip, piip! Sireeni huusi ja punainen valo kävi vilkkumaan. Mitä helvettiä? Olin
laukaissut hälytyksen, jolla hätätilanteessa kutsutaan apua. Miten tuon saa pois päältä? Yritin löytää katkaisinta, turhaan. Mistä narusta pitää vetää, että saa apua hätäkutsun lopettamiseen?
Hemmetti! En osaa edes vetää vessaa järjestämättä kohtausta. Hämilläni pakenin vessasta ihmisröykkiöiden
läpi ja toivoin, ettei kukaan osaisi yhdistää minua ärsyttävään piipitykseen ja punaisena vilkkuviin valoihin.
”Meidän pitää nyt mennä”, sanoin V:lle ja tartuin häntä käsivarresta. Kun kerroin mitä oli tapahtunut,
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hän oli tikahtua nauruun.
4. Tarjoa lämpöä ja läheisyyttä

Hain hedelmäkaupasta ilmaisen hunajamelonin ja viinirypäleitä aamupalaksi. V valmistautui viettämään
yön taivasalla ja keräili kartonginpalasia roskiksista. Niistä saisi hyvän patjan. ”Tiedätkö, sinusta tulisi oikein
hyvä koditon!” vitsailin.
Päädyimme leirintäalueelle järven rantaan. Kerroin vastaanotossa tarinani ja alkuhämmennyksen jälkeen
he antoivat meidän nukkua rannalla ilmaiseksi. Kasasimme pari aurinkotuolia puun alle ja V levitti kartongit
niiden päälle.
Oli kirkas tähtitaivas. Järvi näytti majesteettisen kauniilta. Pari joutsenta ui rannassa. V:tä ja Remmusta
panetti.
Menimme leirintäalueen suihkuun, samaan koppiin. Siinä meni hetki, koska italialainen suihku vittuili
oikein urakalla. Se oli kuin ohjelmoitu ärsyttämään kiimaisia ihmisiä, jotka eivät toivo muuta kuin hetken
yksityisyyttä. Ensin suihku ryöpsäytti tulikuumaa vettä ja sai meidät melkein hyppäämään seinästä läpi.
Luulimme lämpötilan tasautuneen. Aloimme suudella himokkaasti. Kylmä kylpy! Onneksi V:ltä löytyi keinot
saada mies lämpenemään.
Lämmintä tarvittiin myös yöllä. Emme olleet ottaneet huomioon, että yöllä tuulee jäätävästi suoraan
Alpeilta. Heräsin siihen, että V järjestelee lisää aurinkotuoleja seiniksi ja tilkitsee niitä kartongilla, sadetakeilla
ja millä tahansa mikä estäisi tuulen. ”Lämmitä!” hän käski ja tuli viereeni.
Aamulla ajattelin, että V sanoisi ”Saatanan jätkä, yritit palelluttaa minut kuoliaaksi!” Sen sijaan hän sanoikin: ”Jos enää koskaan nukumme ulkosalla, nukumme lähekkäin.” Mahtavaa! Sehän toimi!
5. Vie hänet romanttiseen kaupunkiin

Seuraavana päivänä menimme Romeon ja Julian kaupunkiin Veronaan. V:lle riitti, että hän näki kuuluisan
Julian parvekkeen. Nautimme kauniista kesäpäivästä käsi kädessä kävellen. ”Eikö ole romanttinen kaupunki?”
kysyin.
”No joo. Ihan kiva”, V virkkoi.
”Venetsiako olisi parempi?” kysyin.
”Niin”, V totesi, räpytellen silmäripsiään anelevaan sävyyn.
”Mennään”, sanoin ja kiiruhdimme tien varteen.
Saimme kyydin melkein satavuotiaalta Giancomolta, joka oli aikamoinen tapaus. Hän ihastui V:hen siltä
seisomalta ja kävi vonkaamaan italiaksi.
Ajattelin, että pappa saattaisi ajaa aika hitaasti, mutta mitä vielä! Giancomo painoi sataakolmeakymppiä
keskellä tietä, ajaen jatkuvasti vilkku päällä ja hämmentäen takana tulevat autoilijat täysin. Välillä hän höpötteli
puhelimeen tai V:lle, välillä nojaili rattiin ja katseli taivaalle — tehden kaikkensa ettei vaan kiinnitä huomiota
muuhun liikenteeseen. ”Olemme elossa!” huusimme yhteen ääneen päästessämme Venetsiaan.
Giancomosta tuli mieleen edesmennyt mummoni, joka oli käynyt Venetsiassa, omien sanojensa mukaan,
ajelemassa kondomilla. Toivottavasti mummo oli viitannut gondoleihin.
Sohvasurffaus Venetsiassa on lähes mahdotonta, koska kaupungin noin 300 sohvasurffaajaa saavat niin
paljon pyyntöjä. Niinpä V vei minut ihastuttavaan Venice Fish -nimiseen hostelliin, joka pyöri lähes täysin
vapaaehtoisvoimin. Saimme päivälliseksi pastaa ja italialaisia lihapullia kermakastikkeessa. Pyykkäsimme
kaikki vaatteemme käsipelillä ennen kaupungille lähtöä.
Käppäilimme ympäriinsä, nautimme Venetsian romanttisesta tunnelmasta ja päädyimme lopulta laiturille
makaamaan ja katselemaan tähtiä. Taustalla soi kommunistisen puolueen järjestämä ulkoilmakonsertti.
Kerroin V:lle miten mahtavaa hänen kanssaan oli reissata, keskustella ja tutustua. ”Et ole nähnyt minusta
todellista kuvaa, koska ympärillä ei ole kaikkea sitä tavallista tohinaa mitä Riikassa on”, hän vastasi.
”Luulen, että olen nimenomaan nähnyt todellisen puolesi. Työ ja kaikki muu on keinotekoista hölynpölyä,
joka vaivaa sinua jatkuvasti ja verhoaa sen mitä todella olet”, vastasin. Luulen, että V oli ainakin osittain samaa
mieltä. Hän ei sanonut mitään, mutta suuteli minua hellästi.
Kävellessämme takaisin hostellille mietin mitä hän oli sanonut Baselissa, että olin hänen kanssaan vain
jotta minulla olisi jotain mitä odottaa liftareiden tapaamisen jälkeen. Höpöhöpö! Olin korviani myöten
rakastunut häneen.
”Olen aika valmis menemään isäsi luo pyytämään hänen tyttärensä kättä”, sanoin puoliksi vitsinä.
”Isä ei koskaan suostuisi siihen, koska hänelle ammatti määrittää sen mitä olet. Hän ei hyväksyisi sinua,
koska et käytä rahaa”, hän lannisti. Mahtavaa! On varmasti hieno mies.
”Ja jos nyt totta puhutaan, et ole oikein aviomiesmateriaalia, Remmus. Perheen perustaminen kanssasi olisi
miltei mahdotonta!” V ilmaisi tunteensa. Pisteenä iin päälle hän lisäsi, etteivät tähtimerkkimme sopineet yhteen.
Olin hämmentynyt. Miksi hän keksii näitä tekosyitä? Hän käyttäytyy niin eri tavoin kuin mitä puhuu.
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Hän suutelee minua, halailee minua, hyväilee minua, ja vilkuilee minua kuvankauniilla silmillään. Hänen
käytöksensä saa polveni tutisemaan. Ja silti hän toistelee, ettei ole rakastunut minuun.
Ehkä V ei vain tiedä mitä sana ”rakkaus” hänelle tarkoittaa?
Pyysin häntä unohtamaan yhteiskunnan normit ja valmiit vastaukset; määrittelemään itse mitä rakkaus
merkitsee. ”Ei sinun tarvitse särkeä sydäntäsi rakkauden tähden”, viittasin siihen mitä hän oli aikaisemmin
sanonut.
”Haluat vain todistaa, että olet oikeassa”, hän kohautti olkiaan.
Ei minulla ollut tarvetta olla oikeassa tämän asian suhteen. En halunnut painostaa häntä polyamoriaan.
Halusin hänen vain harrastavan vähän itsetutkiskelua ja ymmärtävän rakkauden syvemmän merkityksen.
”Jos et pidä sanasta ’rakkaus’, käytä jotain muuta. Ei minua kiinnosta sanotko sitä kirahviksi vai miksi”, yritin
keventää keskustelua. Hän hymyili.
Mennessäni nukkumaan, olin henkisesti raunioina. Miksei se voi vaan kirahvoida minua?
6. Kirjoita hänelle kirje

Heräsimme eri sängyistä. Pääni oli sekaisin. Kirjoitin V:lle kirjeen:
Haluan tietää, mitä tunnet minua kohtaan. Meillä on ollut mahtavaa yhdessä — minne menemmekin pidämme toisiamme kädestä, seksi on uskomatonta, meillä on sekä hauskoja että
syvän filosofisia keskusteluja, tuemme toisiamme jatkuvasti, autamme toisiamme oppimaan
suhteestamme, itsestämme ja elämästä yleensä. Mitä muuta voi suhteelta toivoa?
Mitä voin päätellä ihanasta käytöksestäsi on niin paljon parempaa kuin se miten tun
teettomasti puhut. Kerro minulle mitä minusta haluat!
Olenko sinulle jotain muuta kuin pelkkä matkakumppani?
Luettuaan kirjeen V puhkesi kyyneliin. Menin halaamaan.
”Tunnen fyysistä vetovoimaa sinua kohtaan”, V sopersi.
”Eli olen sinulle pelkkä pano?” kysyin tylysti.
”On minulla syvempiäkin tunteita”, V itki.
Onko tämä V:n tapa sanoa ”minä rakastan sinua”? Se sai ahdistuneisuuteni kaikkoamaan. Tunsin oloni
rakastetuksi — käyttipä hän sitä sanaa tai ei.
7. Kohtele häntä kuin linnanneitoa

Vietettyämme romanttisen päivän Venetsiassa liftasimme Triesteen. Meillä ei ollut taas mitään tietoa yöpaikasta, mutta ensin piti saada jotain murkinaa. Pysähdyimme suurehkon ravintolan terassille, jossa iloinen
tarjoilija tervehti meitä. Kerroin hänelle tarinani — että olen ollut tien päällä jo pari kuukautta täysin ilman
rahaa — ja kysyin olisiko heillä poisheitettävää ruokaa.
Emme saaneet jämiä.
Saimme suuren foliovuoallisen ranskalaisia, prosciutto -kinkkua, pinaattiriisiä ja herkullisia saksalaistyyppisiä makkaroita. Kiipesimme ylös kukkulalle, kauniisti valaistun linnan puistoon ja söimme maukkaan
illallisen. Nautimme joka suupalasta.
”Hei, tuonne linnaan pääsee vielä”, V innostui. Kello lähenteli yhtätoista illalla, mutta San Giuston linnan
järkälemäinen ovi oli vielä raollaan. Kipitimme sisään. Muureilla käveli vain kaksi muuta ihmistä ja kohta
hekin poistuivat.
Pam, pam, pam! Ilotulitus alkoi kuin tilauksesta. Kiitos sikarikkaat tästä hetkestä! Annoin V:lle tulipunaisen ruusun, jonka olin taittanut matkalla pensaasta. Hän suuteli minua hellästi ja laittoi päänsä olkapäälleni.
”Tiedätkö, täällähän voisi olla vaikka yötä?” ehdotin.
”Niinpä niin”, V ei huomioinut ehdotusta ennen kuin huomasi odottavan ilmeeni. ”Täällä? Linnassa?”
”Niin. Etsitään mukava paikka ja piiloudutaan tänne yöksi”, selitin.
”Sinä olet ihan hullu!”
”Siitähän sinä tykkäät”, virnuilin.
Löysimme sopivan paikan korkealta muurien päältä. Se oli sopivasti piilossa ohikulkijoiden katseilta.
Ilotulitus tuli järisyttävään päätökseen ja rauhoitti taivaan tähtien valtakunnaksi.
Heräsimme aamulla auringonnousuun.
”Täydellistä!” V sanoi ja pussasi minua poskelle. Niin on.
”Kumma ettei kukaan tullut potkimaan meitä pois”, ihmettelin.
Hetken päästä nousimme ylös ja huomasimme edelleen olevamme ainoat ihmiset koko paikassa.
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”On muuten sunnuntai”, V tokaisi.
”Älä viitsi. Ei kai…”
Harpoimme alas muureilta, linnan pihalle ja lopulta pääovelle.
”Lukossa”, V sanoi kokeiltuaan kahvaa.
”Hienoa! Mutta täytyyhän täällä olla joku varauloskäynti”, ajattelin ääneen.
Kiersimme koko valtavan paikan ja seurasimme hätätiemerkkejä. Lukossa. Kaikki lukossa? Ei edes kuselle
pääse.
”Paljonkos vettä on jäljellä?” V kysyi lopulta.
”Puoli pulloa. Kuinka niin?”
”Huomisaamuna ne varmaan avaavat. Eiköhän me pärjätä”, hän hymyili ja asettui tornin juureen paistattelemaan päivää. Kävin hänen viereensä ja kelailin miten viettäisimme päivän linnassa. Olimme onnistuneet
näyttäytymään luultavasti jokaisen valvontakameran kuvassa. Tälläkin hetkellä yksi niistä osoitti suoraan
kohti. Vilkutin sille ja toivoin, että joku vartiointiyhtiön piruparka tikahtuisi aamukahviinsa ja tulisi avaamaan.
Hetkinen! Säntäsin takaisin linnan ovelle. Siinä oli valtava säppi, jonka sai vedettyä ala-asentoon niin että
koko raskas ovi lävähti auki.
”Juostaan!” sanoin V:lle. Kiinni en osannut sitä laittaa.
8. Määritelkää suhteenne

Liftasimme Triestestä muutaman mutkan kautta Kroatian Splitiin. Minulla oli pakkomielle viedä hänet
yltiöromanttiselle Bracin saarelle missä olin käynyt aikaisemmin yksin. V liftasi meille 300 kilometrin kyydin
jo entuudestaan täyteen autoon. Kuskia ei haitannut ylimääräiset matkustajat. V:tä ei haitannut istua sylissäni.
Eikä minua haitannut olla niin lähellä häntä.
Päädyimme yöksi majataloon, jota piti minulle entuudestaan tuttu brittiläinen pariskunta. Eddie ja Sandra
olivat kovin yllättyneitä kun tupsahdin heidän ovensa taakse ilmoittamatta. ”Tulkaa sisään!” he ilahtuivat
ja järjestivät meille huoneen. Vietimme illan pelaamalla Herttaa heidän kanssaan, juoden olutta ja syöden
Sandran valmistamaa cevapcicia — balkanilaisia lihapuikkoja raa’an sipulin ja ajvar -paprikatahnan kera.
Eddie antoi vielä pullollisen tosivahvaa kotiviiniään lahjaksi.
Kun Eddie ja Sandra lähtivät nukkumaan me jäimme pöytään kuhertelemaan. Olin piirtänyt lasinaluseen
kirjaimet ”I” (minä) ja ”U” (sinä) ja niiden keskellä kirahvin kuvan. Annoin sen V:lle.
”Minä laama sinä?” hän näytteli tyhmää.
”Minä kirahvoin sinua!” huudahdin ja pussasin V:tä.
”Minäkin sinua… mitä ikinä se tarkoittaakaan”, V hymyili.
Ihanko totta? Siirryimme suihkun kautta sänkyyn, ja lattialle, ja pöydälle, ja…
9. Kosi häntä

Seuraavan päivän lojuimme rannalla. Pohtiessani mahdollisia veneliftaustaktiikoita V kyllästyi pakkomielteeseeni päästä Braciin.
”Mitä niissä saarissa on niin erityistä? Mikä tahansa paikka voi olla romanttinen. En jaksaisi enää liftata
yhtään”, V tuskasteli. Jalkapohjani alkoivat olla samaa mieltä. Katselin V:n seksikästä kroppaa. Hänen ihonsa
kimalteli hiestä. Mitä järkeä on tavoitella kuuta taivaalta jos sinulla on jo kaikki mitä tarvitset nenäsi edessä?
Päädyimme liftaamaan 20 kilometriä etelään, Omišin pikkukaupunkiin. Matkalla söimme herkullisia
persikoita ja makeita viinirypäleitä suoraan tienvarren puista. Se muistutti minua Portugalista — ja Ameliasta. Don’t worry, ’bout a thing, ’cos every little thing, is gonna be alright… hyräilin itsekseni ja nautiskelin
iltapäivän auringosta. Ei kannata huolehtia mistään, koska kaikki kääntyy parhain päin.
Mahtavat vuoret syleilivät henkeäsalpaavan kaunista kanjonia ja Omišin rantakaupungin läpi mereen
virtaavaa jokea. Bracin saari oli aivan vastapäätä. V oli ollut oikeassa. Ei ollut tarvetta mennä saareen, täälläkin oli romanttista.
Kun V meni ostamaan jäätelöä palasin turistirihkamakojulle, jossa olin ohimennen nähnyt myytävän
sormuksia. Pitäisikö kosia häntä? Rihkamakojun myyjä odotti palvelualttiin näköisenä.
”Anteeksi, tämä saattaa kuulostaa vähän hassulta, mutta, miten sen nyt sanoisi. en käytä rahaa, mutta ajattelin kosia tyttöystävää… tai siis, olisiko teillä sormusta minkä voisin saada ilmaiseksi?” takeltelin sanoissani.
En ollut koskaan aikaisemmin pummannut kihlasormusta.
”Olen vain töissä täällä. Minua tarkkaillaan jatkuvasti”, myyjä selitti.
”Ymmärrän. Ehkä se oli vähän kaukaa haettua”, sanoin.
”Odota hetki”, myyjä vilahti kojuun sisälle hetkeksi. Kohta hän tuli ulos ja sujautti taskuuni jotain hymyillen.
Tunnustelin sitä. Se oli sormus! Hitto se toimi!
”Kiitos, kiitos, kiitos!” kuiskailin myymälävarasmyyjälle ja poistuin paikalta vähin äänin.
”Missä olit?” V odotti kahden jäätelötötterön kanssa.
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”Pistaasia! Muistit mistä pidän”, vaihdoin aihetta pikaisesti.
Olimme kohta satamassa katsomassa auringonlaskussa kimaltelevaa vettä. Epäröin hetken. En tiennyt
miten kosia häntä, kun en itsekään tiennyt mitä se tarkoitti. En halunnut naimisiin sanan perinteisessä
mielessä, mutta halusin tehdä selväksi miten paljon V:tä rakastin. Jos ei nyt, milloin sitten? Otin sormuksen
taskustani. Voi helvetin kuustoista miten iso se on! Polvistuin.
”Remmus, mitä sinä teet?” V huudahti kun näki metallimöykyn, johon oli upotettu tekokiviä.
”Viktoria, lupaatko olla minun kanssa niin pitkään kuin hyvältä tuntuu?” tyrkytin hänelle sormusta. Se
oli liian iso eikä sopinut kuin keskisormeen.
”Mistä sinä tämän sait?” hän nauroi rujolle sormukselle.
”Anteeksi, se on parasta mihin kykenin nollalla eurolla viidessä minuutissa”, puolustelin. Se oli varmasti
V:n mielestä ihan kaunis ele, muttei hän voinut ottaa sitä vakavissaan. Hän näytti minulle keskisormea, tai
siinä olevaa sormusta.
”Etkö muista mitä sanoin Venetsiassa?” hän kysyi.
”Joo, joo. Muistan kyllä tekosyysi. Antaa olla”, vastasin ja nielin katkeran kalkin. Olin valmis olemaan
loppuelämäni hänen kanssaan, muttei hän vieläkään tuntenut samoin.
10. Juota hänet känniin

Yhdeksäs päivä V:n kanssa edessä. Yhdeksän keinoa käytetty. Enää yksi listalla:
1. Vie hänet kävelylle ja syömään
2. Lähtekää yhteiselle matkalle
3. Tee itsesi haavoittuvaksi
4. Tarjoa lämpöä ja läheisyyttä
5. Vie hänet romanttiseen kaupunkiin
6. Kirjoita hänelle kirje
7. Kohtele häntä kuin linnanneitoa
8. Määritelkää suhteenne
9. Kosi häntä
10. Juota hänet känniin

Satamassa oli kapteeni ökykalliin moottoriveneensä kannella. Jututimme häntä ja heitimme läpällä, että
ottaako hän veneliftareita. ”No mikä ettei, käykää laivaan!” hän virkkoi. Mitä? Todellako?
Saimme kuin saimmekin venekyydin, mutta emme ökyveneessä. Kaveri ajoi meidät pikkupurtilolla 300
metriä pienelle rannalle, jossa olisimme suojassa ohikulkijoiden tiirailulta. Pehmustimme kivisen alustan
pitkillä heinillä ja makuupusseilla.
Avasimme Eddieltä saadun viinipullon. Tai ennemminkin se oli laimeaa viinaa. Se oli liian vahvaa, liian
lämmintä ja liian makeaa. Täydellistä!
Maisema oli sanoinkuvaamattoman kaunis — valaistut vuorenrinteet yhtyivät taivaan tähtimereen ja
aallot löivät hiljakseen rantaan. Kello oli vasta 20:30, mutta oli jo pilkkopimeää. Se oli muistutus siitä, että
vaikka lämmintä oli vielä +25 astetta, syksy teki jo tuloaan. Kohta V:n olisi palattava takaisin ja minä jatkaisin
seuraten kesää. Tiemme erkanisivat jälleen.
Ehkä V:kin muisti sen, tai sitten Eddien viini vaan alkoi humahtaa nuppiin, koska kohta hän oli alasti
päälläni ja repi vimmoissaan vaatteita yltäni.
Rakastelu yötaivaan syvyyksien syleilyssä oli mahtavaa. Universumin energia lisäsi miehen ja naisen
fyysisen liiton merkittävyyttä ja muistutti kahden polariteetin kaipuusta ikuiseen yhteyteen.
Vitut kirahvista! Tämä on rakkautta! Tunsin puhdasta rakkautta — en pelkästään V:tä vaan myös luontoa
ja maailmankaikkeutta kohtaan. Tunsin olevani yhtä en vain V:n vaan koko ympäröivän tietoisuuden kanssa.
Rakastelu vain jatkui ja jatkui kunnes lopulta tulimme samanaikaisesti, villisti ja äänekkäästi. Kuin henkihieverissä huohottaen kävimme makuulle. Pitäen V:tä tiukassa puristuksessa, näin kaksi tähdenlentoa ja
esitin kaksi toivomusta.
Ensimmäinen toivomus oli, ettei tänä yönä olisi hyttysiä. Toinen toivomus oli että yhä useammat ihmiset
voisivat päästä kosketuksiin luonnon kauneuden kanssa, ymmärtää elämän kaikessa yksinkertaisuudessaan
ja nähdä universumin, luojan, Jumalan täydellisyyden, joka vain odottaa meidän yhdistyvän siihen.
Sinä yönä ei ollut hyttysiä.
Aamulla V hätkähti kun heräsi siihen että katselen häntä vain muutaman sentin päästä. ”Mitä?” hän sai
sanotuksi.
”Huomenta rakkaani!”
”Huomenta, sinä”, V vastasi unisesti.
”Eilisilta oli jotain elämää suurempaa, eikö?” kysyin.
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”Olin ihan helvetin jurrissa. Mutta joo, oli kivaa”, V myönsi.
”Muistatko kun kerroit, että 90 prosenttia siitä mitä sanon on paskapuhetta?”
”Mitä sitten?” V hieroi unihiekat silmistään ja nousi istumaan.
”Luuletko, että rakkauteni sinua kohtaan on totta vai paskapuhetta?” kysyin.
”Paskapuhetta”, hän totesi kyynisesti. En ollut ihan odottanut tuollaista vastausta. Luulin, että olin teoillani
saanut hänet tuntemaan olonsa rakastetuksi. Vuodatin kyyneleen.
”Tahdon vain, ettet kohtele tätä vain parin viikon lomana. Ei sinun tarvitse olla sydän syrjällään silloin
kun emme ole samassa paikassa. Voit nauttia elämästä ja muista ihmisistä niin paljon kuin haluat. V, anna
meille mahdollisuus.”
”Olet sinä muuttanut jotain ajattelussani”, V sai sanotuksi.
”Olenko?”
”Näen elämän vähän eri tavalla. Ehkä otan loparit ja liityn seuraasi”, V sanoi. Sydämeni löi tyhjää. Tunsin
itseni ikionnelliseksi. Kun V näki ilmeeni hän ehätti korjaamaan: ”Ymmärräthän, että vitsailen.”
”En ymmärrä”, olin nyt aivan sekaisin.
”Remmus, kyllä minulla tulee sinua ikävä, mutta en minä sinua rakasta. Liftataan tänään Zagrebiin. Lähden
huomenna kotiin”, V sanoi kylmästi. Vittu, jättikö se? V-mäinen akka!

OSA 3: SYKSY
On tärkeämpää olla vapaa kuin onnellinen.
Sissy Hankshaw
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Uudelleen kalibrointia
Zagrebissa. Yksin. Amelia onlinetilassa. Aukaisin keskusteluikkunan:
R: Hei, Amelia! Miten menee?
A: Moi, rakas! Koristelin juuri seinäni
liftausvalokuvilla. Sinä olet aika monessa.
Missä olet? Onko vielä kesä?
R: Zagrebissa. Täällä sataa kuin saavista kaatamalla. Harmaata ja synkkää.
A: No höh. Kuulitko mitä Barcelonan
squatille kävi?
R: En, mitä?
A: Kaupunki oli pistänyt sen maan
tasalle koko paikan, ilmoittamatta! Hyvä,
että ihmiset ehti sisältä poistumaan.
R: Ei voi olla totta! Paskiaiset!
A: Sanopa muuta. Vähänkö ärsytti!
Mutta minkä sille voi. Vanha Maailma
VS Uusi Maailma. On muuten ollut aika
vaikeaa sopeutua takaisin tähän ympäristöön. Olen tainnut itse muuttua niin paljon, ettei täällä vanhat kuviot oikein inspiroi.
R: Mitäpä olet hoksannut?
A: Lentopallo vie liikaa aikaa. Rakastan sitä, mutta tämä saa olla viimeinen kausi. Haluan matkustaa (ehkä
sinun kanssa?) enemmän ja nähdä maailmaa.
R: Hienoa! Miten parisuhde voi?
A: Se on ohi.
R: Voi ei. Tai… onneksi olkoon?
A: Käytiin viiden tunnin keskustelu ja tajuttiin sama: ei ole järkevää olla yhdessä, koska halutaan elämältä
niin eri asioita. Erottiin ja käytiin sylikkäin nukkumaan.
R: Ihana tapa erota. Meillä ei mennyt V:n kanssa ihan yhtä putkeen.
A: Ai, mitä tapahtui? Joko V lähti?
R: Joo, vähän etuajassa. Saatoin sen äsken bussipysäkille. Se oli aika kireänä, mutta antoi pusun kuitenkin.
Saa nähdä tavataanko enää koskaan.
A: Eikä! Luulin, että teillä oli tosi hauskaa yhdessä. Mitä tapahtui?
R: Äh, pitkä tarina. Oli hauskaa. Sanotaanko näin, että se ei sittenkään pystynyt sulattamaan näitä minun
periaatteita. Enkä minä suostunut niistä luistamaan hänen takiaan, itsepäinen kun olen.
A: Apua. Miltä nyt tuntuu?
R: Paskalta. On tyhjä olo. Koko kroppa huutaa tuskaa, mutta itku ei tule.
A: Olisinpa siellä lohduttamassa.
R: Kiitos! Lohdutit jo. Meinasin jo pakata kamat ja sännätä sen perään.
A: Mikset mennyt?
R: Pitää seurata unelmiaan. Vielä on neljä mannerta näkemättä. Exä huutelee tuossa toisessa ikkunassa.
Pitää jutella sillekin. Ciao! Kiitos piristyksestä!
A: Älä huolehdi! Kaikki tapahtuu tarkoituksesta! Tule Puolaan kun ehdit!
Exä oli positiivisesti yllättynyt, että minusta oli tullut vapaa liftarikirjailija. Sillä oli mies ja kaksi lasta.
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Olimme molemmat saaneet mitä halusimmekin, hän perheen ja minä vapauden. En vain juuri nyt tiennyt
mitä sillä vapaudella tehdä. Muistin Sissy Hankshawn sanat: ”Tässä elämässä on vain yksi asia, joka on
onnellisuutta parempi asia. Se on vapaus. On tärkeämpää olla vapaa kuin onnellinen.”
Mistä olen vapaa? Tai mitä olen vapaa tekemään? Minulla on vapaus rakastaa. En suostu rajoittamaan rakkauttani ketään tai mitään kohtaan. Minulla on vapaus rahahuolista. Rahat ei voi loppua kun on jo valmiiksi
persaukinen. Sen takia minulla on vapaus kasvaa ihmisenä. Olen vapaa kiinteästä omaisuudesta, asunnoista
ja sen sellaisesta mikä rajoittaa ihmisen vapaata liikkuvuutta.
Mutta ovatko nämä sellaisia vapauksia mitä todella tarvitsen?
Kolmas chatti-ikkuna aukesi. Kompassini uudelleen kalibroitui kertaheitolla kun serbialainen kaverini
Miloš pyysi minut maatilalleen Kosovoon. En ollut nähnyt sitä pirulaista kolmeen vuoteen. Nyt minulla oli
syy pakata laukku ja lähteä eteenpäin.
Kaikki kävi niin äkkiä. Nopean Belgradin välipysähdyksen jälkeen olin menossa kovaa vauhtia kohti
Kosovoa — jos nyt 70 kilometrin tuntivauhtia voi kovaksi sanoa. Minut Belgradista kyytiin ottanut rekka
kuljetti kymmentä henkilöautoa perässään.
Iltamyöhään Miloš haki minut Serbian puolelta Vranjen kaupungin liepeiltä. Vasta muutama vuosi sitten
Kosovossa oli sodittu. Albaanit olivat valtaväestöä ja serbit sorrettu vähemmistö. Olipa motiivina ollut Kosovon muhkeat kultavarannot tai pelkästään Yhdysvaltojen ja Britannian geopoliittisen aseman vahvistaminen,
Naton joukot olivat kylväneet suunnatonta tuhoa saapuessaan pommikoneineen.
Korminjanen kylä, jossa Miloš asui, oli säilynyt miltei koskemattomana. Mutta kaksisataa kyläläistä olivat
pitkälti vankeina omissa kodeissaan. Serbia oli ainoa maa mihin oli helppo matkustaa ja Kosovossa he saivat
oleskella vain nimetyillä alueilla, serbialaisissa enklaaveissa, jos he eivät halunneet joutua tekemisiin albanialaisten poliisien tai vihaisten siviilien kanssa, jotka saattoivat hakata heidät vain sen takia, että he olivat serbejä.
Tällainen ansassa olo varmisti sen, että heidän mielihuvinsa olivat juopottelu ja polttelu. Jotkin nuoret, kuten
Miloš, yrittivät opiskella, mutta se oli turhaa. Olisi erittäin vaikeaa, jos ei mahdotonta, saada töitä Kosovosta.
Niinpä he päätyivät käyttämään vanhempiensa eläkerahat tupakkaan, alkoholiin ja pilveen.
Eipä sillä, että minulla olisi ollut jotain valittamista. Miloš ja hänen kaverinsa ottivat minut hyvin vastaan,
vaikka Miloš oli ainoa kenen kanssa pystyin keskustelemaan englanniksi. Sain jopa kutsun metsään ampumaan
AK-47:lla. Milošin mukaan 95 prosenttia ihmisistä omisti sellaisen, koska hallitus oli sodan aikana jakanut
niitä jokaiseen perheeseen.
Hänen äitinsä varmisti että sain lihaa luiden ympärille ja tarjoili minulle koko ajan erinomaista ruokaa.
Tavallisimmat ruoka-aineet olivat leipä, juusto, tomaatit ja paprikat, kaikki luomua ja kotitekoista. Kerran
päivässä söimme lämpimänä ruokana lihaa, papuja, perunoita, kananmunia ja sen sellaista. Kaikki oli herkullista, kaukana mauttomasta standardoidusta teollisesta paskasta, jota Euroopan supermarketit ovat pullollaan.
”Aika” oli Korminjanessa täysin merkityksetön käsite. Mistään ei stressattu. Kukaan ei piitannut ulkonäöstään. Kotieläimet vaeltelivat pihoilla. Kaikki hymyilivät jatkuvasti. Hedelmiä ja vihanneksia oli runsaasti
ja kuka tahansa sai poimia niitä. Kyläläiset tervehtivät toisiaan kadulla. Saatoit mennä kenen tahansa ovesta
sisään kutsumatta ja ainakin kaksi shottia rakiaa oli taattu. Rakia on Balkanin maissa tyypillinen kotitekoinen
viina. Se tehdään yleensä luumuista ja siinä on noin 50 prosenttia alkoholia. Se tuli tarpeeseen, koska kohta
sydämeni särkyi.
Olin kirjoittanut V:lle ”kaipaan sinua” -viestejä melkein joka päivä ja yrittänyt päästä selville hänen todellisista tunteistaan. Hänen vastauksensa oli jäinen: ”Ensin yritin kieltää kaikki tunteet… sitten se oli kirahvia…
sitten ehkä vielä enemmän… mutta… olen päättänyt mennä elämässä eteenpäin.”
Lopulta onnistuin itkemään. Nyt tiesin, ettei hän halua suhdetta kanssani, vaikka oli päivänselvää, että
tunteet olivat olleet molemminpuolisia. En voinut ymmärtää, miksi hän käyttäytyi näin. Hän oli näyttänyt
minulle tien taivaaseen ja pyysi, etten tulisi takaisin.
Voi vittu mitä paskaa! Olin päättänyt seurata tätä polkua, pysyä itselleni rehellisenä, ja hyväksyä seuraamukset. Olin päättänyt etten ole enää uhri elämän näytelmässä. Sen sijaan halusin olla sankari: muokata
ihmisten näkemyksiä siitä mikä on todellista ja mikä vain yhteiskunnan ehdollistamista. Egoni otti ylivallan:
kyllä minä osasin olla yhteiskuntakelpoinen, mutta yhteiskunta ei ollut Remmuskelpoinen.
”Jonkun on tehtävä pioneerityötä ja se työ ei ole aina helppoa”, ensimmäinen polytyttöystäväni oli sanonut.
Hän oli näyttänyt minulle mistä rajoittamattomassa rakkaudessa on kyse. Lyhyt suhteemme oli opettanut,
mitä mustasukkaisuus minulle tarkoitti. Se juonsi juurensa hylätyksi tulemisen pelkoon, joka puolestaan oli
selvästi lähtöisin vanhempieni avioerosta.
Nyt olin taas siinä tilanteessa: hylättynä, yksin, itkemässä. Mutta sen sijaan että hyökkäisin V:tä kohtaan
syytöksin, päätin antaa hänelle aikaa. Jos meidän oli määrä olla yhdessä, se tapahtuisi ennemmin tai myöhemmin. En saisi kasata itselleni taakkaa siitä, mitä olisi voinut tapahtua, jos olisin pakottanut itseni seuraamaan
häntä, hylännyt omat unelmani ja ollut itselleni epärehellinen. En voinut kieltää itseltäni mahdollisuutta olla
myös muiden, esimerkiksi Amelian, kanssa.
Minulla alkoi olla vähän liian hauskaa Kosovossa. Olimme eräänä päivänä menneet jätkien kanssa ”kalaan”
— eli juomaan kaljaa ja polttelemaan pilveä paskaisen puron rantaan. Siirryimme siitä illaksi Happy Hour
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-nimiseen ”yökerhoon”. Oli todellinen onnentunti nähdä paikallinen baaritappelu. Noin 20 sälliä hakkasi ja
potki toisiaan. Pullot lentelivät ilmassa. Sivulliset juoksivat pää veressä karkuun paikkailtavaksi.
Kuin ihmeen kaupalla onnistuin välttymään naarmuilta. Vedin hirveällä kiireellä naamariini ihmisten
hylkäämiä tuoppeja. Päivän hyvä työ. Saavatpa lisää heiteltävää.
”Täällä on vaarallista. Mennään ulos!” joku huusi ja raijasi minut pihalle käsivarresta. Niinpä niin, sitähän
ne kaikki sanoo. Vaarallista. Saatanan massamedian pelottelemat ipanat. Kun muut jatkoivat välienselvittelyään pihalla, minä nostin peukalon pystyyn ja liftasin pois. Ei mitään muistikuvaa kenen kyytiin hyppäsin,
mutta lisää viinaa ne kaatoivat kurkustani alas. Onneksi kaikki tiesivät kenen vieras olin. Heräsin 14 tunnin
yöunien jälkeen Milošin luota, ja olin vieläkin kännissä.
”Otatko maitoa?” Milošin äiti kysyi.
”Vai rakiaa?” Miloš virnisti. Ei jumalauta, kyllä nyt on lähdettävä. Muuten bongaan jonkun paikallisen
alaikäisen tytön, menen naimisiin, ammuskelen AK-47:lla ja jään tänne loppuelämäksi. Sitä paitsi täälläkin
alkaa tulla kylmä.
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Mielen vallankumous
Kreikkalainen kirjailija ja sohvasurffaaja Chara kutsui minut luokseen
Thessalonikiin ja pelasti minut alkoholisoitumiselta Kosovossa.
Kreikka oli vallankumouksen partaalla.
Muutama yleislakko ja mellakat kaduilla
olivat vasta esimakua tulevasta. Thessaloniki oli täynnä squateja ja anarkistinen
liike vahvistui jatkuvasti. Anarkistit olivat
saaneet yleisen mielipiteen taakseen kun
poliisi oli ampunut viattoman 16-vuotiaan pojan. Tarroja, joissa luki ”Varokaa
vahingonlaukauksia — Kreikan poliisi
lähettyvillä” näkyi liimailtuna joka
paikkaan.
Mutta vallankumouksen kääntyminen
ihmisten hyväksi ei riippunut nuorista anarkisteista. Nukkuvan keskiluokan piti herätä.
Muuten koko keskiluokan käsite häviäisi ja

kohta olisi vain rikas eliitti ja enemmistö köyhiä.
Palkkoja oli leikattu 12,5 prosenttia ja uusia veroja sälytettiin ihmisten harteille koko ajan, mutta he nielivät
kaiken kakistelematta. Jälleen kerran orkestroitu taloudellinen ahdinko koitui eliitin eduksi ja reaaliomistus
siirtyi yhä enemmän valtaapitävien käsiin samalla kun köyhälistön oli myytävä työpanoksensa yhä halvemmalla.
Tämä oli nähty niin monta kertaa aikaisemminkin jokaisen laman yhteydessä. Uutta oli kuitenkin se, että
nyt tämä oli todellakin maailmanlaajuinen ilmiö. Yksityiset pankit hallitsivat kaikkea. He ostivat poliitikkoja
laatimaan heille suotuisia lakeja ja niin valtiot, firmat kuin yksityishenkilötkin olivat heille velkaa.
Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kutsuttiin ”apuun” kun valtiot saatiin tarpeeksi
ahtaalle. Tosiasiassa suunnitelma oli alunperinkin saada valtiot kuseen, että mainitut instituutiot pääsisivät
sanelemaan ehdot. Näin ollen valtaapitävät voisivat yksityistää kaiken ja pitää kansan ruodussa.
Boliviassa se oli tarkoittanut muun muassa veden, jopa sadeveden, yksityistämistä. Jamaikan oli täytynyt
avata rajansa ”vapaakaupalle” eli patistaa paikalliset orjatyöhön hikipajoihin ja antaa eurooppalaisten ja
amerikkalaisten valtionavustusta nauttivien maatalouden tuotteiden syrjäyttää paikallinen viljely.
Samaa tapahtui Afrikassa — ihmiset näkivät nälkää samalla kun paikallinen ruoka meni vientiin ja yhä
harvempi viljelijä pystyi kilpailemaan tuontituotteiden kanssa, joiden hinta oli poljettu alas tukiaisilla.
Euroopassakin tapahtui. Romaniassa Bechtelin oli määrä rakentaa Euroopan kallein moottoritie IMF:n
lainarahoilla. Ja nyt ahdingossa oli Kreikka.
Goldman Sachs oli auttanut Kreikan Euroopan Unioniin ”luovalla kirjanpidolla” — 40 miljardin euron
velat lakaistiin hetkellisesti maton alle — ja nyt samainen pankki vaati omiaan takaisin, korkojen kera.
Samaan aikaan muut EU-maat valjastettiin ”auttamaan Kreikkaa”, vaikkakin todellinen avunsaaja oli pankki.
Suomen kansa oli kreikkalaisten tavoin raivostunut Kreikan hallitukselle, eivätkä he ymmärtäneet ketkä
järjestelyn todelliset hyötyjät ovat. Suomessa valtion yhtiöt oli jo pitkälti yksityistetty ja nyt siirryttiin luonnonvarojen, kuten pohjavesien, yksityistämiseen. Tämän päivän valloittajat ja sortajat eivät tulleet Venäjän rajan
takaa. Ne tulivat kabineteista suljettujen ovien takaa ja kusivat häikäilemättömästi rehellisten suomalaisten
lasten aamiaismuroihin.
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Mutta en ollut tullut Kreikkaan vallankumouksen vuoksi. Tulin auttamaan yhtä ihmistä, Charaa. Hän
esitteli minulle yhden käsikirjoitusprojekteistaan, jonka kanssa hän oli painiskellut jo useamman vuoden.
Hän halusi tehdä elokuvan, joka todistaa, että paatuneimmatkin tohelot, Chara mukaan lukien, voivat
saada elämänsä järjestykseen, vaikka olisivat jo yli kolmenkymmenen. Hänen mukaansa tämän rajapyykin
ylittäneet eivät halunneet päästää saavutuksistaan irti, vaikka nämä, tietyt kaverit, perhesuhteet, ammatit ja
tavat, pitäisivät heitä kiinni vanhassa.
Tämä sama tukos ajattelussa esti koko yhteiskuntaa kehittymästä seuraavalle asteelle. Kaikki hyötyisivät
yhteiskunnasta, jossa kenenkään ei tarvitse tehdä töitä vain selvitäkseen ja missä kaikki on vapaasti jaossa.
Todellinen muutos tähän suuntaan ei kuitenkaan ollut mahdollista niin pitkään kuin ihmiset takertuivat
siihen ehdollistuneeseen ajatteluun, että rahaa tarvitaan ruoan ostoon.
Moni ymmärsi teoriassa mistä puhun, mutta he eivät ymmärtäneet, että vapautuminen oli mahdollista
heti. He voisivat viitata kintaalla dinosaurusinstituutioille jo tänään, mutta tuntemattoman pelko piti heidät
sidottuna vanhaan.
Muutaman tunnin keskustelun jälkeen Charan elokuvan viesti selvisi: ”Jos haluat tehdä jotain, tee se, vaikka
pelkäisit paskat housuissa!” Se koski siis myös Charaa itseään. Olin valmis auttamaan häntä lisää tarpeen
vaatiessa — en pyyhkimään, mutta tuomaan vessapaperia kylläkin.
Olisin saanut olla Charan luona niin kauan kuin halusin: Charan kanssa riitti juteltavaa, hänen veljensä
kohteli minua kuin vanhaa ystävää eikä läsnäoloni tuntunut haittaavan leskeksi jäänyttä äitimuoriakaan.
Andrew kertoi, että saattaa tulla kohti Kreikkaa noin kuukauden päästä, mutta minulla ei ollut aikaa odotella.
Tie kutsui.
Yritin houkutella turkkilaista liftariystävääni Emeliä liftaamaan kanssani Turkin ympäri. Hän ei suostunut.
Emel kertoi, että turkkilaiset kuskit ovat hulluja, että ihmisiä raiskataan ja tapetaan tien päällä yhtä mittaa,
ja että pitkähiuksiset miehetkin saattoivat joutua vaikeuksiin. Kieltäydyin uskomasta. Oletin näiden tarinoiden olevan vain heijastumia ihmisten perättömistä peloista. Olin pettynyt, että pelko ohjasi edelleen Emelin
elämää. Mutta päätin silti toteuttaa Tour de Turkin.
Chara hommasi minulle eväät, bussiliput pois kaupungista, tupakka-askin ja jopa deodorantin. Suurin
yllätys oli kuitenkin se mitä hän kaivoi sänkynsä alta.
Reppuni vetoketju oli ollut hajalla jo tovin. Olin kursinut sen kasaan parilla hakaneulalla. Sen sulkemiseen
tarvittiin noin 15 minuuttia ja hyppysellinen kärsivällisyyttä. Niinpä olin unelmoinut täydellisestä rinkasta.
Se olisi tilavuudeltaan noin 40-60 litraa, juuri oikean kokoinen kamoilleni. Siinä olisi paljon taskuja tusseille,
saippualle, linkkarille, muistikirjalle, kynille, kammalle, partahöylälle, vesipulloille ja muille reissumiehen
tarvikkeille. Ja, mikä tärkeintä, siinä olisi täydelliset kantohihnat, jotka saisivat selkäni huutamaan ”Kiitos
kun päästit minut pahasta! Älä enää saata minua kiusaukseen.”
Ja mitä Chara tarjoaakaan minulle? Juuri sellaista rinkkaa!
”Etkö muka käytä sitä?” kysyin toiveikkaana.
”Käytän retkeillessä, kerran tai pari vuodessa”, Chara tuumaili ja näytti siltä ettei ollutkaan ihan satavarma
haluaako luopua siitä.
”En halua viedä sinun ainoaa rinkkaasi”, vastustelin.
”Ota nyt vaan. Kyllä se joutaa”, Chara sanoi.
”En ota”, kieltäydyin.
”Ota!”
”En.”
”Hyvä on. Entäs tämä?” Chara näytti suurehkoa olkalaukkua, johon tavarani kyllä mahtuisivat, mutta
mikä voisi olla epämukava kantaa. ”Ja tämä sopii kirjailijalle”, hän työnsi minulle mustan läppärilaukun.
”Kiitos paljon!” otin lahjan vastaan ja sulloin kamani kasseihin. Olkalaukku vaikutti painavalta, mutta
koekävelin sen kanssa edes takaisin muutaman metrin ja ajattelin, että kyllä siihen tottuu. Olin iloinen, että
vetoketju ongelmaa ei enää ollut.
Heti kun pääsin Thessalonikista huomasin virheeni. Ei mitään olkalaukkuja tien päälle, dorka! Selkääni
kivisti ja laukkujen kantohihnat hiersivät olkapäitäni. Mitä universumi nyt sanoo kun en ottanut sen lahjaa
vastaan? Ai niin, tyhmä, minähän olen osa universumia. Tajusin ajatelleeni kuin uskovainen, jonka mielestä
Jumala on jotenkin erillinen hänestä.
Salaisuus-nimisestä leffasta ja kirjasta tuttu Vetovoiman Laki todella toimi. En kylläkään suosittele kyseistä
teosta kenellekään, koska se on vain amerikkalaista ”kuinka rikastua helposti” -hapatusta, mutta konseptissa
sinällään ei ole mitään vikaa. Jos todella haluat jotain ja visualisoit sen mielessäsi luultavasti myös saat sen.
Eikä se ollut enää minulle uskon asia. Minulla alkoi olla läjäpäittäin todistusaineistoa Vetovoiman Laista.
Se, että ylipäätään olin vielä elossa oli todiste siitä että mottoni toimi: annoin universumiin rakkautta ja sain
sitä takaisin. Sain mitä ikinä toivoinkaan universumilta, kunhan en ajatellut sitä pakkomielteisesti. Mitä
vähempään tyydyin, sitä helpompi minun oli saada kaikki mitä tarvitsin.
Nämä toiveet olivat ikään kuin rukouksia Itselle. Visualisoimalla lähetin informaatiota ympäristööni,
universumiin, jonka osa itsekin olen, ja sen jälkeen aloin tiedostaen tai tiedostamatta kulkemaan sen toiveen
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toteutumista kohti. Samalla muut ihmiset, jotka hekin ovat yhtä universumin kanssa, tiesivät tasan tarkkaan
mitä minulle kannattaa tarjota. He olivat ottaneet vastaan sähköisen signaalini.
Ehkäpä Kreikan ja koko muun maailman tarvitsema yhteiskunnallinen vallankumous tuleekin olemaan
seurausta paljon suuremmasta mullistuksesta, mielen vallankumouksesta.
Remmuksen päässä oltiin jo barrikaadeilla ja savupommit lentelivät. Ikävöin V:tä. Universumi jos kuulet niin
kiitti siitä rinkasta. Laitapa vielä yksi kappale Viktoriaa kiitos! Samalla huomasin miten Emelin pelottelut
olivat jääneet kolkuttamaan takaraivoon. Istuin turkkilaisessa rekassa ja kuski oli juuri väen väkisin suihkuttanut päälleni parfyymiä. Luulin, että se haluaa tehdä minusta itselleen horatsun. Kun mitään ei kuitenkaan
tapahtunut, ajattelin että kyseessä oli vain kohtelias turkkilaiseen kulttuuriin liittyvä tervetulotoivotus. Tai
sitten vain haisin ihan kamalalle.
Kreikan tullissa jumitettiin tuntikaupalla. Poliisi ja rajavartijat tutkivat henkilöautoja yllättävän tarkasti.
He pysäyttivät auton sieltä toisen täältä, tarkastivat taskulampulla konepellin alusen, takakontin ja pohjan,
laittaen kuskit odottamaan tarpeettomasti. Tullivirkailijat seisottivat myös rekkoja kuin vittuillakseen. Ihan
kuin he olisivat tarvinneet jotain tekemistä oikeuttaakseen ammattinsa olemassaolon. Miten joku univormu
saa ihmisen käyttäytymään noin? Ja miten ne, joilla kyseistä vaatetta ei ole, ottaa tuollaista paskaa vastaan
nikottelematta? Pelko. Se ohjasi ihmistä vieläkin.
Kun vihdoin pääsimme Turkin puoleiselle rajalle, pelon väreet hiipivät pitkin minunkin selkäpiitäni.
”Oletko sohvasurffaaja?” tullivirkailija kysyi yllättäen. Hän tuijotti minua luukustaan kun ojensin hänelle
passini. Mitä ihmettä? Onko se laitonta täällä? Miksi se sitä kysyy? Miten se voi edes tietää CouchSurfingin?
”Tuota, olen”, vastasin epäröiden. Virkailija loi silmäyksen passiini ja sitten minuun. Voiko olla mahdollista
että sohvasurffaajat on täällä jotenkin erityissyynissä?
”Onko sinulla hosti Istanbulissa?” hän kysyi. Mitä tähän pitää vastata? Onko se pääsyvaatimus että on
hosti vai mitä? Miten se olettaa, että olen menossa Istanbuliin? Minähän menen sinne minne nenä näyttää.
”Ei ole”, kerroin rehellisesti.
”Jos et huomiseen mennessä ole löytänyt hostia…” Mitähän uhkauksia sieltä nyt tulee? ”…niin ota yhteyttä”,
hän sanoi ja ojensi minulle paperinpalan passini välissä. Miten niin ota yhteyttä? Mitä tässä lukee? Couchsurfing.org/people/…
”Siis oletko sinäkin CouchSurfingissä?” yllätyin.
”Joo. Istanbulista voi olla vaikea löytää majapaikkaa. Aika suosittu mesta”, hän virkkoi hymyillen. Jännitys
laukesi. Repesin nauramaan ja kättelimme tuttavallisesti.
”En tiedä olenko edes menossa Istanbuliin. Kiitos kuitenkin! Oli muuten ensimmäinen kerta kun minulta
kysytään tällaisia kysymyksiä rajalla”, sanoin hyväntuulisena ja palasin rekkaan. Kaveri toivotti hyvää matkaa.
Suuri punainen lippu liehui tuulessa ja toivotti minut tervetulleeksi Turkkiin.
Pikapuoliin kuski pysähtyi. Kielimuurista johtuen en ensin ymmärtänyt miksi. Sitten paikalle tuli toinen
mies lava-autolla. Kuski selitti jotain kiivaaseen sävyyn ja meni ulos. Yksissä tuumin miehet alkoivat täyttää
kanistereita ja viedä niitä auton lavalle. Hitto, nehän varastaa löpöä oman firman rekasta! Aikaa kului. Tässä
taitaa mennä hetki.
Hyppäsin ulos kamoineni, kiitin kyydistä ja luikin tienvarteen. Kuski oli liian tohkeissaan huomatakseen.
Aika epärehellistä touhua. Mutta kaipa se on ymmärrettävää, kun elää nälkäpalkalla ja on varmasti monilapsinen perhe ruokittavana.
Vaikka oli hämärää, onnistuin saamaan jatkokyydin helposti. Ei tarvinnut kuin kättä heilauttaa ja auto
pysähtyi. Kuski oli vanhempi herrasmies, joka ei tietenkään puhunut yhtään englantia. ”Tuohon suuntaan”,
viitoin eteenpäin.
Ajoimme hiljaisuudessa noin 20 kilometriä kunnes hän pysäytti auton pientareelle. En hetkeen ymmärtänyt miksi.
Ai, se menee kuselle. Seurasin esimerkkiä ja tyhjensin rakkoni tien sivuun. Päähäni pälkähti outo ajatus,
ehkä Emelin varoituksista johtuen: Olen keskellä pimeää tietä, täysin vieraan tyypin kanssa, heilutellen penistäni. Inhosin itseäni kun ajattelin, että jotain pahaa voisi sattua. Mutta huoleni ei ollut aiheeton.
Kun palasimme autoon hän kysyi yhtäkkiä jotain turkiksi. En ymmärtänyt. Sitten hän näytti jotain sormillaan, ikään kuin matkien saksia. En vieläkään ymmärtänyt mitä hän yrittää sanoa.
Hän hiljensi vauhtia ja toisti saman saksi-imitaation haarovälissään. Nyt ymmärsin, että hän kysyy olenko
ympärileikattu. Mitä helvettiä sillä on tekemistä minkään kanssa? ”En ole. Aja!” näytin eteenpäin ja huokaisin. Hän ei sanonut sanaakaan. Älä yritä mitään typerää! Jos yrität jotain, olen pakotettu satuttamaan sinua
enkä halua tehdä sitä.
Seurasi hermoja raastavat viisitoista minuuttia. Kunhan ei vain kaiva saksia esiin. Lopulta hän vain pudotti
minut rekkojen pysähtymispaikalle ja jatkoi matkaa. Olin huojentunut päästessäni ulos autosta. Huojentunut,
mutta hämmentynyt. Sekö oli ainoa asia minkä hän halusi minusta tietää — onko esinahkani saksittu vai ei?
Tunsin oloni uupuneeksi. Katselin parkkeerattuja rekkoja. Vieläkö jatkaisi liftausta? Suurin osa kuskeista
taitaa nukkua? Taidanpa tehdä samoin.
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Menin metsän reunaan katselemaan sopivaa levähdyspaikkaa. Samoilin puiden seassa ja kiroilin ettei
varustukseeni kuulunut otsalamppua. Yhtäkkiä pusikko rytisi ja jotain säntäsi minua kohti.
”Iiiiik!” pieni hysteerinen tyttö kirkaisi törmätessään minuun. Hän oli shokissa ja kyynelehti. Pienikokoinen, mutta taitaa se ihan aikuinen olla. Blondi. Ei paikallisia.
”Oletko kunnossa?” kysyin. Hän vaikersi jotain. En tunnistanut millä kielellä. Mitähän sianvenäjää tuo
oli? ”Puhutko englantia? Olen Remmus, liftari Suomesta.” tartuin häntä olkapäistä ja hän rauhoittui.
”Ai liftari? Niin minäkin. Hullu rekkakuski yritti lääppiä. ’No sex, no Istanbul’, se sanoi ja minä juoksin
karkuun. Sori jos säikäytin. Olen Viktoria Liettuasta”, hän esittäytyi. Viktoria? Et voi olla tosissasi.
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Kebabistan
Nukuimme yön Viktorian teltassa.
Hän kaipasi jonkun antamaan turvaa.
Pienen kokonsa ja sirojen kasvojensa
vuoksi Viktoria näytti todella nuorelta,
vaikka hän oli jo 24-vuotias. Hänen
ulkomuotonsa oli hippimäisen huolittelematon. Piti hänen olla aika sisukas, että
uskalsi liftata yksin. Olihan jo syyskuun
loppu eikä amatöörit olleet enää liikkeellä.
Jännitystä etsivät lapsukaiset olivat jo
takaisin koulun penkillä ja vain kovan
luokan liftarit ja säälittävimmät sosiopaatit jatkoivat matkaa. En enää tiennyt
kumpiin lukeuduin.
Aamulla liftasimme yhdessä kohti
Istanbulia. Meillä oli aikaa tutustua
paremmin. Viktoria etsi toden teolla intohimoaan; jotain mitä voisi tehdä toisten
hyväksi. Häntä kiinnosti jooga, meditaatio
ja buddhismi. Hän oli ajatellut olla talven
Beneficion hippikommuunissa, mutta oli kyllä menossa pahasti väärään suuntaan.
Kuskimme, Serkan, oli ihan mukava kolmevitonen heppu. Hän asui Romaniassa vaimonsa kanssa, vaikka
oli syntyjään turkkilainen. Nyt hän oli viemässä palmuja Romaniasta Georgiaan. Palmuja? Onko siellä sellaisia?
Serkanin englanti ei ollut hääppöistä, mutta pystyimme jotenkuten kommunikoimaan.
”Tulkaa kanssani Georgiaan”, Serkan pyysi.
”Sinne tarvitsee viisumin”, epäilin.
”Ei tarvitse”, Serkan vakuutteli.
”Mennäänkö?” Viktoria kysyi.
Olimme molemmat tulleet Turkkiin hieman epätietoisina siitä, mitä tehdä elämässä seuraavaksi. Portugaliin liftaaminen oli ensin vaikuttanut musertavalta haasteelta, mutta saavuttaessani sen se näyttäytyi vain
pienenä välietappina uusiin seikkailuihin. Myös typerä päähänpisto V:n jälleennäkemisestä oli tuntunut
lähes saavuttamattomalta vuorenhuipulta, mutta sinne päästessä se olikin vain tavallinen mäen nyppylä,
josta kieltämättä oli hyvät näkymät.
Sieltä alastulo yksin oli ollut tuskallisen kylmää. Ja vaikka olin nyt löytänyt paikan, jossa nauttia kesän
viimeisistä hetkistä, tiesin, että näinkin etelässä syksy kolkutti jo ovelle. Silti olin varma, ettei minun tarvitsisi
aukaista sitä ovea yksin.
Viktoria oli todella innostunut Georgia-ajatuksesta. Eikä minullakaan ollut parempaakaan tekemistä.
”Mennään sitten Georgiaan”, lupauduin.
”Ihanaa, kiitos!” Viktoria ilahtui.
”Oletteko naimisissa?” Serkan kysyi. Mitäs tähän pitikään vastata? Hitchwikissä oli neuvottu, että sinkkunaisten kannattaa vaikka valehdella olevansa naimisissa, välttyäkseen ylimääräiseltä harmilta Turkissa. En
halunnut olla epärehellinen, mutta mieleeni oli syöpynyt Viktorian järkytys edellisiltana. Katsoin Viktoriaa
merkitsevästi.
”Kihloissa”, Viktoria ennätti sanomaan ensin. Ylitimme pitkän sillan, jonka päässä oli kyltti ”Tervetuloa
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Aasiaan!” Se lämmitti mieltä. Vihdoin pois Euroopasta!
Viihdyimme Serkanin kyydissä yli vuorokauden. Hän oli hyvä mies. Maisemat vaihtuivat alavista laaksoista
kukkuloihin ja lopulta Mustan Meren rantatyrskyihin. Illalla Serkan tarjosi maukkaan aterian. Siihen kuului
valkoista juustoa, oliiveja, leipää, tomaattia, kurkkua, köfteä (lihaa), olutta ja rakia, turkkilaista anisviinaa.
Saimme yöpyä hänen rekassaan ja vasta kihlattu pariskunta sai olla oikein lähekkäin.
”Haittaako jos halaan?” kysyin retorisesti vaikka olimme jo lusikka-asennossa.
”Ei haittaa. Se tuntuu kivalta”, Viktoria vastasi.
Ehkä en ollutkaan täällä uuden suunnan takia, vaan löytääkseni matkakumppanin, joka sytyttäisi minussa
taas liekin mennä eteenpäin — olemassaolon merkityksen, oikeutuksen jatkaa tien päällä. Olisiko tämä uusi
alku? Pääsisinkö Viktorian avulla eroon jatkuvasta kaipuusta V:tä kohtaan? Oliko nimi taas enne?
Iltapäivällä kyllästyin yksitoikkoiseen rekassa istumiseen. ”Minä haluan liftata”, sanoin Viktorialle.
”Sitähän sinä parhaillaan teet”, Viktoria ihmetteli.
”Tämä on liian helppoa. Hypätään pois ja liftataan”, ehdotin.
”Ei vittu mikä addikti!” Viktoria nauroi. Pidin pintani ja poistuimme Serkanin kyydistä. Hän antoi minulle
muslimien rukousnauhan lahjaksi. Jaa… kiitos.
Kun Viktoria huomasi miten helppoa liftaaminen Turkissa on hän piti päätöstä oikeana. Jokainen kuski
tarjosi ruokaa tai vähintään mustaa teetä.
Chai oli sekä kofeiiniannos että turkkilaisten tekosyy seurusteluun ja lorvailuun. Lukemattomista tauoista
huolimatta olimme lopulta Georgian rajalla ennen Serkania.
Ohitimme Turkin puoleisen passintarkastuksen ja marssimme sisään raja-alueella olevaan ravintolaan.
Viktoria halusi tarjota illallisen. ”En muuten saa rahaa kulumaan mihinkään kun sinun kanssa ollessa kaikki
tuodaan eteen kuin tarjottimella”, hän sanoi hymyillen.
Vedimme oikein maukkaan kikherneaterian ja jatkoimme sitten Georgian puoleiselle raja-asemalle. Kun
annoin passini virkailijalle hän repäisi siitä kuvasivun irti.
”Tällä passilla et maahan pääse!” nainen sanoi tiukkaan sävyyn.
”Mitä helvettiä? Sinä revit sen?” olin äimän käkenä. Lisää virkailijoita saapui paikalle. Kai siinä oli muutama poliisikin.
”Väitätkö, että hän repi passisi?” miespuolinen virkailija kysyi.
”Väitänkö? Niinhän se teki!” haukoin henkeä. Olihan passi kokenut kovia, mutta ei se ollut revennyt.
”Se oli ihan kunnossa vielä Turkin puolella”, Viktoria varmisti.
”Tällä passilla et pääse”, nainen toisti kuin robotti. Muut virkailijat ja poliisit alkoivat hiiltyä meihin,
joten ystävällinen miesvirkailija kuljetti meidät sivummalle passi kädessään. Hän etsi paikan, jossa ei ole
turvakameran näköpiirissä.
”Laitat tähän molemmille puolin vaikka läpinäkyvää teippiä ja tulet huomenna uudestaan”, hän ohjeisti.
No niin varmaan tulen. Saa Georgia jäädä näkemättä.
”Kiitos avusta”, sanoin ja poistuimme takaisin Turkin puolelle. ”Mitäs sitten tehdään?” kysyin Viktorialta
joka oli sekä pettynyt että järkyttynyt.
”Ei mitään hajua”, hän sanoi.
”Liftasimme sitten kaksi päivää ja tuhansia kilometrejä syödäksemme kikherneitä”, totesin tilanteen absurdiuden. Viktoria repesi nauramaan. Sitten hän meni tien sivuun ja nosti sormen pystyyn.
”Kun et tiedä mitä tehdä, liftaa!”
Saimme kyydin takaisin Hopan kaupunkiin, jossa meidät kutsuttiin ravintolaan. Vaikkei ollut edes kovin
nälkä, ilmainen ruoka maistui aina. Kun nyt väkisin kantavat naaman eteen. Selvitin tarjoilijan iPhonea
käyttämällä mitä on pikaliima turkiksi ja näytin passiani. Kohta kaveri toi purkillisen süper yapıştırıcıa,
nappasi passini ja pursotti oikein kunnon läjän liimaa molemmin puolin kuvalehteä. Katselin kauhuissani
miten passin sivut jähmettyivät yhteen sekunneissa.
Tuolla pitäisi vielä päästä pois Turkista.
”Mennäänkö Kurdistaniin?” Viktoria ehdotti. Mistä hitosta sillä riittää energiaa? Kello oli jo jotain kolme
aamuyöllä ja Viktoria halusi jatkaa liftaamista jättimäisen maan koillisnurkasta sen kaakkoisimpaan kärkeen.
”Joo, kuulostaa kivalta. Siellä on kuulemma terroristeja. Ehkä meidät kidnapataan ja päästään ilmaiseksi
Iraniin”, veistelin ironisesti.
”Et halua? Entäs sinne Beneficioon?” Viktoria kysyi.
”Etelä-Espanja on ehkä hiukan kaukana. Mennään vaan Kurdistaniin. On vaan hiukan väsy”, totesin.
Liftasimme läpi yön ja nukuimme autossa, söimme ilmaista aamupalaa kaivosmiesten kanssa, jatkoimme
matkaa, lähetimme Vanin kaupungista muutaman sohvapyynnön seuraavalle päivälle ja lopulta päädyimme
Vanjärven rantaan. Enää ei väsyttänyt, koska olimme torkkuneet suurimman osan matkasta. Kävelimme
pitkin järveä kiertävää maantietä, etsiskellen sopivaa leiriytymispaikkaa.
”Hyvää iltaa”, nelikymppinen turkkilaismies hymyili meille ravintolan edessä.
”Iltaa, iltaa”, vastasin välinpitämättömästi. Oli jokseenkin ärsyttävää tulla kohdelluksi eri tavalla vain sen
takia, että sattui olemaan valkoihoinen.
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”Teetä?” mies kysyi.
”Para yok”, selitin turkiksi ettei meillä ole rahaa. Mies laittoi kätensä rinnalleen, joka tarkoitti, että hänen
piikkiinsä menee. No mikä jottei. Eihän se olekaan kuin vasta kahdestoista kupillinen tänään.
Mies esittäytyi Batuksi ja vei meidät pöytään. Kohta paikalle tuli myös nuori iranilainen tarjoilija, Ali, jolta
pummasin tupakan. Osin turkiksi, osin englanniksi ja osin elekielellä kommunikoiden päädyimme siihen,
että kaverit laittoivat pöydän koreaksi. Nautimme sekä herkullisesta kala-ateriasta että auringonlaskusta
järven rannassa.
Eikä siinä kaikki. Kun miehet kuulivat, ettei meillä ole tietoa yöpaikasta, he vaativat meitä jäämään. He
vaikuttivat harmittomilta ja ystävällisiltä kavereilta, joten istuimme alas nauttimaan nestepitoisista antimista.
Uskomatonta anteliaisuutta.
Meillä oli tosi hauskaa seuraavat pari tuntia. Keskiyön tullessa istuimme kaikki nuotion ympärillä. Sitten
kaikki muuttui.
Ali oli vetänyt vodkashotteja kaksin käsin ja kurlasi nyt viiniä viskin kera. Siitä alkoi tulla jokseenkin
rasittava känniääliö. Poistuin ravintolan taakse, jossa minua tervehti kaksi äärettömän suloista mutta kovin
arkaa rottweileria. Ne kävivät maahan alistuen ja heiluttivat typistettyjä häntiään vimmatusti. Tuo ei ole
rottweilerin käytöstä. Mikä on vialla? Ristin koirat Rosaksi ja Ramboksi kun en tiennyt niiden oikeita nimiä.
Rauhoittukaa nyt, rauhoittukaa! Ne kerjäsivät rapsutusta. Tuntui, ettei kukaan ole hellinyt niitä aikoihin.
Olin juuri silittämässä Rosaa kun Ali kulki ohitseni ja monotti Ramboa säälimättömästi kylkeen ilman
mitään syytä. Voi vitun mulkku! Koira ulvahti ja yritti paeta, mutta sen lyhyt kettinki ei antanut myöten.
”Älä saatana tee tuota uudelleen! Koiria ei pahoinpidellä!” huusin sellaisella äänenpainolla, että huonommallakin englannilla ymmärtää. Siitähän se vaan innostui ja tuli potkimaan Rosaa, huutaen jotain hirvittävää
persiaksi. Asetuin Alin ja koiran väliin ottaen kunnon puolivolleyn vastaan mukisematta.
Batu juoksi paikalle ja huusi Alia lopettamaan. Ei vaikutusta. Känninen iranilainen jatkoi pahoinpitelyä.
Nyt riittää! Nappasin Alia harteista kiinni ja siirsin hänet syrjään. Eihän se mitään englantia ymmärrä. Pidin
Alia niskasta kiinni ja huusin suomeksi: ”Anna perkele olla viimeinen kerta!” Pitelin kiinni kunnes se rauhoittui. Sitten se luikki jonnekin.
Sehän tappaa nämä koirat! Ei ihme, että ne on niin arkoja. Ne on päästettävä vapaaksi. Menin rauhoittelemaan Rosaa ja yritin selvittää miten saisin sen pannan irti.
Viktoria tuli katsomaan mistä mökä johtui. Hän vaikutti hölmistyneeltä. ”Veisitkö tuon tyypin pois,” osoitin
Batua, jonka hysteerinen mölötys häiritsi keskittymistäni. Hän ei jäänyt kyselemään vaan vei Batun sivummalle.
”Rambo, istu! Rauhoitu!” käskin koiraa, joka juoksi vauhkona kehää. Raukka on niin innoissaan päästä
vapaaksi. Yritin vetää pantaa Rosan pään yli. Ei tästä mitään tule. Liian tiukassa. Siirryin Rambon luo.
Batu tuli takaisin ja piteli Ramboa hellästi. Ai, se haluaa auttaa. Hän silitti Ramboa sillä välin kun näpräsin
sen pantaa irti. ”Irtosi!” iloitsin ja Rambo karkasi. Viktoria kannusti vieressä.
Rambo teki kunniakierroksen pihan ympäri ja nautti vapaudestaan, mutta se ei juossut pois. Se tuli vinkumaan ja halailemaan Rosaa. Se ei suostunut lähtemään yksin mihinkään.
”Kokeile katkaista panta”, Viktoria ojensi linkkuveitsen. Rosa ottaa nyt ihan rauhallisesti. Anna minulle
viisi minuuttia työrauhaa niin pääset vapauteen. Telepaattinen yhteys toimi. Rosa istui rauhassa ja Rambo
odotti kärsivällisesti.
Yhtäkkiä Batu huudahti jotain turkiksi vedet silmissä. Katsoin taakseni ja näin Alin tulevan kohti metrisen
kebabveitsen kanssa. Sillä oli hullunkiilto silmissä. Batu ryntäsi pysäyttämään hänet, mutta liian myöhään.
Veitsi heilahti.
Väistin.
Naarmu vaan. Tuijotin pientä haavaa käsivarressani. Viktoria huusi taustalla hysteerisesti. Batu itki.
Seurasi uusi sivallusten sarja ja sain lisää pikkuhaavoja käsiini ja selkääni. Mutta tiesin, ettei hänen tarvitse
saada kuin yksi isku perille ja olen kuollut mies. Vittu, että on iso veitsi. Mitä tässä voi tehdä? Ei mitään.
Yritin viestittää Alille, että olen täysin aseeton. Riisuin t-paitani ja vyön, jota olisin voinut hyvällä
mielikuvituksella käyttää puolustautumiseen. Pyyhin verta käsivarsiltani ja sillä aikaa Ali hävisi. Mihin se meni?
”Iiiik!” kuulin Viktorian huudon. Ali oli lähtenyt hänen peräänsä. Näin miten Viktoria kaatui maahan ja
Ali asettui hänen päälleen. Batu ryntäsi väliin ja taklasi kaverinsa maahan. Viktoria nousi ylös nyyhkyttäen.
”Viktoria, lähdet kävelemään tuota tietä pitkin etkä perääsi katso. Tulen perästä kun tilanne täällä rauhoittuu”, artikuloin selkeästi ja näytin kohti pimeää tietä. Viktoria lähti, mutta ei tielle vaan ravintolaan. Hakeeko
se rinkkansa? Ei nyt ole aikaa hukattavaksi. Unohda ne kamat!
Batu ei saanut Alia lopettamaan. Verenhimoinen iranilainen tuli kohti kebabveitsen kanssa. Otin askelia
taakse päin että Viktorialla olisi aikaa karata. Ali vei sormen vaakatasossa kurkulleen merkiksi siitä mihin
seuraava sivallus kohdistuisi. Hänen silmissään kiilui murhaajan katse.
Jos nyt tulee kuolema, tulkoon. En halunnut puolustautua. Pitkä veitsi välähti halogeenivalon loisteessa.
Silmäni nauliintuivat terään, joka läheni uhkaavasti. Olin valmis siirtymään ajasta ikuisuuteen. Viime hetkessä
käännyin vaistomaisesti poispäin. Tunsin kylmän viillon selässäni.
Laitoin silmät kiinni.
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Tuli hiljaista.
Hmm, vielä elossa? Joo.
Kurkotin kädellä selkääni ja huomasin pulppuavani verta. Olen elossa, mutta vuodan kuiviin. ”Viktoria,
juokse!” huusin kuin palosireeni.
Minulla ei ollut mitään käsitystä Alin tai Viktorian sijainnista. Mutta nyt piti olla itsekäs, että selviäisin.
Menin vessaan huuhtelemaan selkääni ja yritin kuumeisesti mietitä miten saisin verenvuodon loppumaan. Batu
tuli vaikeroimaan hysteerisenä vessan ovelle. ”Tuotko minulle jotain millä voin sitoa tämän haavan?” pyysin.
Batu vollotti kuin itkuvirsien maailmanmestari. Jaa, ei taas englanti mene perille. ”Perrrkele, kirrristysside!”
järähdin suomeksi. Kaveri luikki ravintolaan ja palasi sekunnissa muovisen pöytäliinan kanssa. No niin,
johan tuli ymmärrystä. Batu auttoi kietomaan sen ympärilleni ja pahin vaara oli ohi. Kivoja kukkakuvioita.
”Batu, missä on Viktoria?”
”Tule”, Batu juoksi autolle. Seurasin perästä ja nappasin matkalla vyön maasta ettei housut tipu.
Ali oli juossut Viktorian perään ja Batu näytti tietävän mihin suuntaan mennä. Hän hyppäsi rattiin ja
karautimme matkaan. Sadan metrin päästä huomasin Viktorian rinkan.
”Hidasta!” huusin, mutta Viktoriaa ei näkynyt.
”Aja!” viittilöin eteenpäin.
Ei helvetti se ole näin pitkälle ehtinyt. ”Käänny!” Batu teki työtä käskettyä.
Tulimme takaisin rinkan luo. ”Reeemmus!” kuulin Viktorian huudon ojasta. Avasin auton oven ja Ali
hyppäsi pusikosta ja pinkoi pakoon. Sillä ei ole enää veistä. Juoksin kuin hullu, mutta en saanut nopsajalkaista iranilaista kiinni. Viktoria pelastautui autoon, välttäen raiskatuksi tulemisen viime tipassa. Hän oli
säikähdyksestä paskonut housuihinsa.
”Batu, sairaalaan!” käskin ja hyppäsin takapenkille Viktorian viereen. Batu ajoi kuin raivohullu pitkin
pimeää pikkutietä johonkin helvetinkuuseen ja poimi kyytiin jonkun lääkärin mukamas. Päädyimme lopulta
autioon taloon. Täälläkö ne aikovat paikata minut? Ei vitussa! Aloitimme äänekkään protestoinnin.
Batu ilmeisesti pelkäsi, että hän joutuisi viranomaisten kanssa hankaluuksiin, vaikkei ollut tehnyt mitään
väärää. Lopulta hän suostui viemään meidät sairaalaan. Viktoria pääsi pesemään housunsa ja minä pääsin
eroon naurettavasta kukkakorsetistani.
Liekö lääkäri ollut unessa, mutta se ei tehnyt mitään. Pällisteli vaan haavaa ja sosialisoi Batun kanssa.
Tunsin miten haava aukesi ja verta valui pitkin selkääni.
”Tuota, voisitteko puhdistaa ja paikata sen?” kysyin lääkäriltä.
Ei vastausta.
”Puhdista se! Alkoholia!” korotin ääntäni.
Ei vastausta. Eikö sekään puhu englantia? Suomen kieli toimi aiemminkin.
”Alkoholia siihen! Koskenkorvaa, Smirnoffia, Rakia, perkele, eihän teillä kuitenkaan ole pirtua!” elämöin
kunnes sain lääkärin huomion. Hän puhdisti haavan ja laittoi siihen jonkun lätkän päälle. Ei tikkejä? Ihan sama.
Päädyimme lopulta poliisin pakeille. Siellä oli varmasti 12 asiantuntijaa, joista tietysti kukaan ei puhunut
sujuvaa englantia. Kaikki kysyivät samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Turhautuneina yritimme viestittää
heille kahta pääpointtia:
1. Tuokaa meille joku, joka puhuu englantia ja kerromme mitä tapahtui!
2. Näettekö tuon punaisen laastarin? No, sen alla on haava. Saisiko siihen peräti tikit?

Vihdoin he kursivat selkäni kasaan ja sitten oli edessä noin viisi tuntia järjetöntä byrokratiaa, tyhmiä kysymyksiä, syyllistämistä, paikasta toiseen poukkoilua ja muutama valittu suomenkielen sana.
”Tuota, voisimmeko viedä tämän nopeasti päätökseen? Ei olla nukuttu koko yönä. Vähän ramaisee”, selitin.
”Ensin syödään”, poliisipäällikkö sanoi.
”Syödään?” Viktoria kysyi.
”Maistuisiko tee?” päällikkö tarjosi hymyillen. Tuntui absurdilta syödä aamupalaa hyväntuulisten poliisien
kanssa kun pöydällä oli herkullisen ruoan lisäksi neljä mustaa rynnäkkökivääriä.
Lopulta eräs etsivistä ehdotti että Viktoria voisi lähteä kertomaan tarinan rikospaikalle. Se sopi minulle.
Oli aikaa miettiä. Poltin tupakkaa ketjussa poliisipäällikön askista ja yritin kasata ajatuksiani. Vittu kun näen
sen jätkän niin leikkaan siltä kebabveitsellä pallit irti ja heitän koirille! Ei. Kuolemantuomio sille pitää saada.
Ei muuten satuta enää yhtään koiraa eikä raiskaa enää yhtään naista…
Noin tunnin päästä minua tultiin hakemaan rikospaikalle. Lähestyessämme ravintolaa minulta purskahti
itku. En voinut enää esittää kovaa jätkää. Olin henkisesti hajalla. Viktoria oli minua vastassa. Hän tuli kanssani autoon.
”Onko koirat vielä siellä?”
”Koirat voi hyvin. Vein niille litrakaupalla vettä. Remmus, en tiedä miten sanoisin tämän”, Viktoria aloitti
enkelimäisen pehmeällä äänellä.
”Mitä? Saiko ne sen kiinni?” kysyin katkerasti.
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”Tuolla se oli nukkumassa kun tultiin. Rikospaikka on täynnä todisteita. Veitsenkin se oli tuonut takaisin
eikä edes verta siitä pyyhkinyt”, Viktoria kertoi.
”Sittenhän tämä on selvä juttu. Eikö me voida vaan mennä nukkumaan?” nyyhkytin. Viktoria katsoi minua
hetken hiljaa ja silitti päätäni.
”Poliisit sanovat, ettei meidän tarvitse kuin allekirjoittaa lausunto. Se saa tuomion, karkotetaan maasta ja
viruu loppuelämänsä iranilaisessa vankilassa”, Viktoria kertoi.
”Hyvä, oikein sille. En vaan tiedä riittääkö se tuomio”, sopersin.
”Remmus, kun näin miten arka pentu se oli tänä aamuna, annoin anteeksi”, Viktoria yllätti. Sydämeni
pysähtyi hetkeksi. Pyyhin silmäni. Kuulinko oikein?
”Annoit mitä? Anteeksi?” en tajunnut.
”Pystyin näkemään eilisillan tapahtumat erillään siitä kuka hän oikeasti on. Ei ole pahoja ja hyviä ihmisiä.
Ihmiset vaan tekee tyhmiä asioita välillä.”
”Mutta sehän…”
”Remmus, olemme kaikki yhtä. En toivoisi kellekään sellaista kohtaloa. Tiesin, että minun on annettava
anteeksi. Se oli tämän tapahtumasarjan opetus. On anteeksiannon aika,” hän vaati.
”Laitat minut tosi hankalaan asemaan.”
”Olen pahoillani, että joudut tekemään tällaisen ratkaisun yksin, mutta Alin kohtalo on nyt sinun käsissäsi”,
Viktoria järkytti sanoillaan.
”Entä jos se raiskaa jonkun? Entä jos se tappaa Rosan ja Rambon? Sen pitää saada rangaistus!” huusin.
Viktoria oli hetken vaiti.
”Remmus, ymmärrän täysin mitä päässäsi liikkuu. En tiedä miten reagoisin jos Ali olisi ehtinyt raiskata
minut. Varmaan samalla raivolla ja vihalla. Mutta jos haluat voit ottaa tämän henkisenä harjoituksena”,
Viktoria sanoi.
”Mitä tarkoitat?” rauhoituin.
”Eilisillan tapahtumat johtuivat karmasta. Ei se tapahtunut sattumalta. Voit nyt hyvittää jotain mitä olet
aiemmin tehnyt tai jättänyt tekemättä, tässä tai edellisessä elämässä. Elämän jatkumo on sarja syitä ja seurauksia. Niiden välissä on vapaa tahto. Voit valita reaktiosi ja vaikuttaa seuraukseen”, Viktoria filosofoi katsoen
syvälle silmiini. Olin hetken vaiti ja mietin.
”Ymmärrän. Haluan puhua sille”, huokaisin ja pyyhin kyyneleet.
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Synkronisiteetit
”Jos vankila on teidän mielestänne paras paikka muuttaa elämäni, olen valmis menemään vankilaan.
Mutta jos annatte anteeksi ne kamalat teot, joita eilen tein, olen teille ikuisesti kiitollinen ja teen kaikkeni
muuttuakseni muurien ulkopuolella”, Ali kertoi tulkin avustuksella. Hänellä oli vedet silmissä yli tunnin
kuulustelun jälkeen.
Poliisit olivat ihmeissään siitä, että asiasta vielä keskusteltiin, vaikka he olivat valmiita laittamaan Alin
lukkojen taakse. Viktoria odotti jännittyneenä päätöstäni. Minulle kaikki oli selkeää. Nyt sovitetaan karmaa
oikein kunnolla.
”Ei sinun tarvitse mennä vankilaan”, sanoin huokaisten syvään.
”Kiitos!” Ali parahti ja kapsahti kaulaani.
”Varo selkää!” huudahdin, mutta hän ei päästänyt irti. Sulin.
Byrokratiaprosessissa kesti pitkälti iltapäivään. Oli helvetin tarkkaa miten virallinen raportti tapahtumasta
kirjoitetaan. Raiskauksen yrityksestä ei mainittu sanallakaan mitään. Jos oikein ymmärsin, kaikki pistettiin
kännin piikkiin. Aivan sama. Teimme kaikkemme. Nyt se on Alin homma muuttaa elämänsä.
Ali käppäili käytävillä muina miehinä. Polttelimme yhdessä tupakkaa ja joimme teetä sanomatta sanaakaan.
Oli puhuttu jo tarpeeksi. Ilma välillämme oli puhdistunut. Helvetti, jos puhun tästä kellekään kaikki luulee,
että liftaaminen on vaarallista. Mutta eihän tällä ollut mitään tekemistä liftaamisen kanssa. Viinan juominen
on vaarallista miehen kanssa, jolla on metrinen veitsi.
Vedin parin tunnin tirsat sellissä ja odotin raportin valmistumista. Olin huojentunut, ettei kenelläkään
ollut munaa kiikuttaa minulle sairaalalaskua. Lopulta pääsimme lähtemään. Annoin Alille muslimien rukousnauhan, jonka olin saanut Serkanilta lahjaksi. Osasin vihdoin arvostaa sitä, mutta ajattelin, että Alilla on
sille enemmän käyttöä.
Viktoria oli saanut tekstiviestin Yüksekovasta, Kurdistanin eteläisimmästä kaupungista. Siellä meitä odotti
sohvasurffaajaliftari nimeltään Veli. Kerroin Viktorialle että se on myös suomalainen nimi. Viktoria epäili
haluaisinko vielä mennä terroristien keskelle. Minulla ei ollut mitään syytä muuttaa suunnitelmaa, kunhan
ei tarvitsisi hirveästi nojailla auton penkkiin. ”Tiedätkö mitä, luin Velin profiilin uudestaan poliisiasemalla
kun nukuit”, Viktoria virkkoi paljastamatta kaikkea.
”Mitä sitten?” kysyin.
”Se on ammatiltaan lääkäri”, Viktoria sanoi iloisesti ja jatkoi: ”Ei tarvitse enää miettiä kuka ottaa tikit pois.
Rahattomalla liftarilla kävi taas flaksi! Vai liekö universumilla sormensa pelissä?” Viktoria hymyili.
Päädyimme viikoksi Yüksekovaan. Veli oli kovasti kiireinen, koska hänet oli vasta sijoitettu pahimmalle
kriisialueelle ensiapulääkäriksi. Omien sanojensa mukaan hänen luonaan kävi 300–400 potilasta päivässä.
Suurin osa valitteli kurkkukipua tai pintahaavoja, mutta Veli ei pystynyt käännyttämään heitä pois ensiavusta,
koska se olisi voinut käydä vaaralliseksi hänen omalle terveydelleen. Toisinaan hän joutui paikkailemaan
lapsia, joilta puuttui pommin jäljiltä puolet kasvoista.
Minun tapaus oli helpompi. Tikatut haavat olivat turvonneet, mutta parantumassa. Veli poisti mähmäisen
siteen ja puhdisti selkäni. Mutta hänellä ei ollut kotona sideharsoa.
”Kokeilepa tuota,” Viktoria sanoi. Veli röhähti nauramaan ja teippasi jotain selkääni. Se oli naisten
terveysside.
”Vitturätti selässä? Naurakaa vaan sairaan kustannuksella,” myhäilin. Huumori oli hyvä keino käsitellä
kipeitä asioita. Huomasin kokatessa, että minulle oli tullut veitsikammo. Kaikki terävät esineet muistuttivat
tapahtuneesta. Lisäksi olin ylihuolehtivainen Viktoriasta. Jos hän kävi vaikka yksin kaupassa, ajattelin joka
hetki, että jotain kauheaa on voinut sattua. Hänellä oli painajaisia. Mutta puhuminen auttoi. Pikkuhiljaa myös
henkiset arvet alkoivat parantua. Nukuimme joka yö vierekkäin.
”Hyvää yötä nallekarhuni,” Viktoria söpöili tavalliseen tapaansa.
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”Hyvää yötä… Yritän kovasti olla rakastumatta sinuun,” möläytin.
”Ja minä yritän olla pussaamatta sinua,” Viktoria sanoi.
Ei pussattu. Oltiin lähekkäin. Tuntuu hyvältä, mutta ei tästä ole täyttämään V:n jättämää aukkoa. Olin
yrittänyt karkottaa V:n mielestäni, mutta joka yö hän tuli uniini.
Veli piti meistä hyvää huolta. Vaikka hän laittoi vanhemmilleen puolet palkastaan jäi lääkärin liksoista silti
ylimääräistä. Hän halusi maksaa kaiken, vastusteluistamme huolimatta. Raha ei merkannut hänelle mitään.
Eräänä päivänä liftasimme Velin kanssa 800 asukkaan Yeşiltaşin kurdikylään. Heillä kävi niin harvoin
ulkomaalaisia vieraita että he muistivat vielä naisen, joka oli tullut sinne vuonna 1983. Tosin paikka oli niin
lumoava, että hän oli lähtenyt vasta 1985. He vaativat, että jäämme yöksi. Emme voineet kieltäytyä.
Asuimme heidän luonaan kuin kuninkaalliset ja nautimme ylitsevuotavasta vieraanvaraisuudesta. Veli
tulkkasi kun kyläläiset kertoivat kilvan alueen luonnosta ja kyläyhteisön arjesta. Kaikki viljelivät yli omien
tarpeidensa ja kuka tahansa sai syödä mitä tahansa alueella kasvoi. Lääkekasvit hankittiin luonnosta. Rikollisuutta siellä ei tunnettu. Keskinäiset ristiriidat soviteltiin perheiden kesken. Ainoa riippuvuus Turkin
järjestelmästä oli energia. Se olisi helposti korjattavissa. Aurinko paistoi vuoden ympäri ja kylän läpi virtasi
pauhaava koski, jossa oli kristallinkirkasta juomavettä. Voisin tuoda tänne ystäviäni, joilla oli osaamista
aurinkoenergiasta ja vesivoimasta.
Kun näin lapset kyläkoulun pihalla ja tiesin koulutusjärjestelmän heikkouden, ajattelin ääneen, että voisin
tulla tänne opettajaksi. Veli käänsi sen tietämättäni. ”Jääkää tänne. Voitte asua luonamme tai annamme teille
maatilan, viljelysmaata, aasin ja mitä vain tarvitsette”, kylän miehet innostuivat. Helvetin houkutteleva ajatus.
Seuraavana päivänä jätimme Yeşiltaşin vastahakoisesti taaksemme . Jos olisin jäänyt vielä päiväksikin, en
olisi koskaan lähtenyt pois. Ehkä jonain päivänä vielä, mutta nyt on vielä opittavaa ja opetettavaa muualla.
Viikon täysihoidon jälkeen Veli poisti vielä tikitkin selästäni ilman korvausta.
”Olet kyllä taivaanlahja!” ihmettelin ääneen hänen huolehtivaa käytöstään
”Turkiksi ’veli’ tarkoittaa suojelijaa”, hän sanoi hymyillen ja jatkoi: ”Sitä paitsi on ollut mahtavaa hostata
teitä. Kaipaan elämältä sitä, mitä olette tarjonneet: seikkailua, rakkautta, aitoa välittämistä, rohkeutta, pelottomuutta ja esimerkin rahattomasta matkustamisesta. Haluan itsekin taas tien päälle,” Veli kertoi. Vaikka
hän oli käyttänyt opiskeluun kahdeksan vuotta, hän oli viittä vaille valmis lopettamaan lääkärin hommat
Turkin valtion palveluksessa.
”Lähdetään yhdessä,” ehdotin.
”En voi. Viisumia on vaikea saada,” hän epäröi.
”Tuota, mihin me ollaan menossa, Remmus? Tai siis, olenko minä menossa sinne mihin sinäkin?” Viktoria
kysyi hölmistyneenä.
”Sanoitko, että sinua kiinnostaa buddhalaisuus?” kysyin Viktorialta.
”Joo, todella paljon”, Viktorian silmät säihkyivät.
”Kaverini Chara kutsui meidät buddhalaiseen retriittiin Kreikkaan. Haluatko mukaan?” kysyin.
”Että haluanko? Totta kai! Milloin?” Viktoria pomppi ilosta.
”72… 78 tunnin päästä”, laskin seinäkellosta.
”Mitä, kolme päivää? Kreikkaan? Paljonko on matkaa?” Veli kysyi.
”Lyhintä reittiä 3 300 kilometriä”, kerroin.
”Aika kaukana,” Veli sanoi.
”Onko reppu pakattu?” Viktoria ei epäröinyt.
”On”, sanoin ja lähdimme matkaan.
Mieleni oli muuttunut radikaalisti: aikaisemmin ylitsepääsemättömät haasteet näyttivät nyt helpoilta tehtäviltä. Niinpä liftaaminen läheltä Iranin ja Irakin rajaa syrjäiseen vuoristokylään Etelä-Kreikassa kolmessa
päivässä vaikutti täysin mahdolliselta. Universumi oli taas puolellamme. Kolme kyytiä Istanbuliin — tasan
2000 kilometriä noin 30 tunnissa. Järjetön rutistus!
Pääsimme siitä helposti rajalle, jossa liftasimme elämäni lyhimmän kyydin: 50 metriä turistibussissa.
Raja-alueella kävely oli kielletty. Hyppäsin bussista ja sain meille hyvin kansainvälisen kyydin. Rajavartija
oli ihmeissään kun suomalainen, liettualainen, turkkilainen ja bulgarialainen passi ojennettiin autosta, jossa
oli Latvian kilvet.
Kaveri avasi passini, joka vieläkin ritisi ja ratisi pikaliiman jäljiltä, vaikka olin yrittänyt venytellä sitä vaikka
miten paljon. Rajavartija käänteli sivuja yksi kerrallaan ja syynäsi juuri minun passini erittäin tarkkaan.
Tähänkö se matka tyssää?
”Tyyppi on vähän matkustellut”, hän lopulta tokaisi.
”Onhan tässä vedetty joku 20 000 kilometriä jo liftaamalla.” Jos en olisi valinnut vyötä housujen pitimiksi,
olisi henkseleiden pauke kuulunut Tiibetiin asti.
”Siistiä! Itse lähden Venäjän kautta Japaniin ensi kesänä”, kaveri iloitsi ja antoi passin takaisin. Huikeita
rajavartijoita tässä maassa!
Saavutimme Thessalonikin 140 kilometrin keskinopeudella. Hiljainen tihutus muuttui kunnon sateeksi ja
kohta pahaa-aavistamaton rekkakuski tuijotti kahta läpimärkää liftaria pimenevässä illassa. Tämän jälkeen
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rakia-addiktoitunut albaani otti meidät kyytiin. Vedimme parin tunnin tirsat huoltoaseman niskankidutussohvalla ja jatkoimme matkaa.
Ateenan kohdalla oli tietullipaikka, jossa meitä lähestyi puoliksi huvittunut ja puoliksi ärtynyt virkailija.
”Ette voi seistä tässä”, keltaiseen liiviin pukeutunut nainen informoi.
”Kyllä voin. Ei tee edes tiukkaa”, vastasin ja näytin miten hienosti osaan olla täysin pystysuorassa asennossa.
”Ei, ette voi olla tässä. Se on vaarallista”, hän vaati.
”Ei ole vaarallista. Ihan turvallinen on olo”, virnistin.
”Selvä, mutta ette vaan saa olla tässä. Se on sääntö”, hän kihisi muuttaen jatkuvasti myyntipuhettaan.
”Ai se on sääntö? Olisit heti sanonut. Kuka laatii säännöt, sinäkö? Onko kiva kun säännöt hallitsee elämää?”
vastasin litanialla kysymyksiä koko ajan kohteliaasti hymyillen. Raukkaparka hämmentyi niin kovasti, että
päätin luovuttaa ja kävellä pois. Ehkä siinä oli tarpeeksi aivobylsintää yhden työläistontun aamuvuorolle.
Korintosin ulkopuolella saimme kyydin tiepalvelun mieheltä, joka sanoi, että häntä on siunattu mahtavalla
työllä. En ihan ymmärtänyt mitä niin hienoa on ihmisten poimimisessa tieltä ja heidän paskaromuautojensa
hinaamisessa. Ehkä hän vain nautti ihmisten auttamisesta. ”Olen pahoillani etten voi viedä tämän pidemmälle”,
hän sanoi parin kilometrin kyydin jälkeen silmät onnesta soikeina.
Päädyimme kantatielle, sellaiselle keltaiselle kiemuralle kartalla, joka vei meidät Argosiin, Leonidioon ja
lopulta määränpäähämme Peletaan, 130 ihmisen kylään, tunnin myöhässä. Kreikkalaisella täsmällisyydellä,
ohjelma oli juuri alkamassa. ”Rakastan elämääni!” Viktoria iloitsi suorituksesta.
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Dharmaturistit
Vuoristoilma tuntui raikkaalta ja kostealta
sateen jäljiltä. Paksu pilviverho roikkui matalalla ja
hyväili vuorenhuippuja ympärillämme.
En tiennyt mitä odottaa. Tiibetiläinen buddhismi oli täysin uutta minulle. Sen verran tiesin,
että pointtina on valaistumisen etsintä ja elämän
pyörästä, samsarasta, vapautuminen. Kuolla… ja
olla syntymättä uudelleen.
Pidin itseäni huonona buddhalaisena: söin
lihaa, join alkoholia ja poltin tupakkaa — enkä
harjoittanut meditaatiota säännöllisesti tai tavoiteorientoituneesti. Minulle päivittäinen meditatiivinen
elämänasenne oli tärkeämpää kuin vakiintunut tyynyllä istuminen. Olin pannut merkille ja hyväksynyt
paheeni, enkä yrittänyt kuumeisesti päästä eroon
niistä. Se riitti minulle, ainakin toistaiseksi.
Menimme suureen valkeaan kuution muotoiseen
telttaan, jossa ohjelma oli alkamassa. Tapasimme
siellä Charan. Kerroin hänelle matkastamme ja
sanoin, että luultavasti nukahtaisin ensimmäisen Dharmakeskustelun aikana. Hän hymyili ja sanoi sen
kestävän vain kaksi tuntia.
Kun hänen eminenssinsä Jetsün Khandro Rinpoche saapui, kaikki nousivat seisomaan. Hän vitsaili ja
hymyili tuttuun buddhalaiseen tyyliin. Kun hän pääsi hänelle tarkoitetulle kauniisti koristellulle jalustalle,
hän myös kaivoi nenäänsä tuttuun buddhalaiseen tyyliin.
Olin yllättynyt, että ihmiset alkoivat palvoa häntä, polvistuen ja kumartuen kerta toisensa jälkeen. Se ei
ollutkaan palvontaa vaan hyvin hienostunut joogaliikkeiden sarja, jonka tarkoituksena oli keskittää mieli ja
keho, samaan tapaan kuin mantra ei ole pelkkä rukous vaan myös hengitysharjoitus.
Ensimmäiset puoli tuntia hän puhui buddhismista Kreikassa, kiitteli järjestäjiä ja sen sellaista. Koska kaikki
käännettiin kreikaksi, häneltä meni hetki aloittaa mielenkiintoisemmat puheensa. Yritin keskittyä, mutta yli
kolmen päivän liftauksesta johtuva väsymys alkoi painaa.
Yritin nimetä silmäluomeni ”Raukeaksi” ja ”Tokkuraksi” ja sitten vain päästää niistä irti tuttuun buddhalaiseen tyyliin, mutta ne halusivat pitää kiinni muusta kehosta. Sitten Raukea ja Tokkura lyöttäytyivät yhteen
kaverinsa Painovoiman kanssa ja minulta meni jotakuinkin kaikki Rinpochen tarinat ohi korvien. Unen läpi
kuulin kuitenkin viisaat sanat: ”Olet väsynyt vain jos teet havainnon, että olet väsynyt.” Ensimmäisen yhteisen
tilaisuuden lopussa olin yllättävän valveilla ja pirteä.
Liityimme illalliselle muiden mukaan. Kuten tavallista, Viktoria ei syönyt mitään. Minä otin vastaan
palasen sieltä toisen täältä. Chara tarjosi oluen. Olin hämmästynyt, että melkein kaikki söivät lihaa ja joivat
viiniä tai olutta. Moni myös tupakoi. Tämä tiesi pahaa päätökselleni olla ilman tupakkaa viikonlopun ajan.
Olin yrittänyt olla luomatta minkäänlaisia odotuksia, mutta jotenkin käsitykseni buddhalaisesta retriitistä
oli kovin erilainen: vaatimaton majoitus, kasvisruokaa, paljon meditoimista, joogasessio silloin tällöin, eikä
luultavasti turhan paljon löpinää Dharma-keskustelujen välillä.
Mutta siinä sitä oltiin äänekkäiden kreikkalaisten keskellä, puhuen villisti dharmasta, Buddhan opetuksista,
ja mässäillen hyvällä ruoalla ja juomalla. Ehkä en sitten ollutkaan niin huono buddhalainen.
Vaikka eräät olivat sisäistäneet Buddhan ominaisuudet, rakastavan ystävällisyyden, myötätunnon, iloisuuden
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ja tyyneyden, silti monet heistä vaikuttivat elämäntapabuddhisteilta. Joillekin oli trendikästä ja siistiä olla
osa buddhalaista yhteisöä. Kuulin yhden heistä sanovan: ”Olin samsarassa neljä vuotta. Nyt olen takaisin
dharmassa.” Ihan kuin nyt voisit järkeillen päättää hypätä sisään tai ulos valaistumisen lentokoneesta.
Kerroin tälle elämäntapabuddhistille myöhemmin siitä äärettömästä määrästä hyvää tahtoa, anteliaisuutta
ja vieraanvaraisuutta, jota olemme saaneet liftatessa todistaa. ”On kiva kuulla, että jopa dharman ulkopuolella
on hyviä ihmisiä”, oli vastaus.
Purin huulta, etten lähtisi mielettömään keskusteluun siitä, ettei ole olemassa mitään valikoitua ”dharmajengiä” tai bisnesluokan matkalippuja valaistumiseen.
Yön aikana satoi kovasti. Se teki huolella kasatusta teltasta puhkeamaisillaan olevan vesi-ilmapallon.
Dharma-keskustelu päätettiin siirtää majataloon.
Rinpoche aloitti käymällä läpi buddhismin neljä jaloa totuutta. Ensimmäinen oli yksinkertainen: kärsimystä on. Ajatus on se, että elämässä oleva kärsimys tulee vain hyväksyä. Jos sitä vastaan tappelee etsimällä
jatkuvasti jotain, joka tekisi onnelliseksi, tulee olo vain kurjemmaksi. Hetkinen. Puhuuko se minulle? Ehkä
se olen minä, jonka pitää saada oppitunti. Mitä minä olen etsiskellyt viimeiset kuukaudet?
”Kärsimys juontaa juurensa kiintymyksestä haluihin”, Rinpoche totesi. Tämä ei ollut minulle mitään uutta,
mutta en selvästikään ollut sisäistänyt tätä viisautta. Kiintymyksestä haluihin? Voi helvetti, olen koukussa
V:hen! Ja mitä odotan Viktorialta? Olenko minä joku hiton pilluaddikti?
”Kärsimys lakkaa kun kiintymys haluihin lakkaa. Tästä pääsee eroon päästämällä irti”, hän opetti ja kaivoi
taas nenäänsä. ”Oho, mikäs tämä on?” hän tuijotti sormessaan olevaa räkäklönttiä. ”Lienee parasta päästää
siitä irti”, hän pyyhki sen viittaansa ja nauroi.
Pidin tästä Rinpoche-tyypistä. Buddhalaiset munkit ja nunnat ovat iloista ja huumorintajuista porukkaa,
aina hymyilemässä ja vitsailemassa. Mestarin elkein he saattavat itsensä yleisön tasolle. On helppo samaistua
johonkin, joka ei ota itseään liian vakavasti. Ja kertovathan he tietysti upeita tarinoita, käyttäen kiehtovia
anekdootteja ja kauniita metaforia. ”Aivan kuin aalto nousee rantaan, se myös lipuu takaisin mereen”, hän
maalaili sanoilla. Aaahhh… Eikö tuo saakin sydämen sulamaan? Hänhän voisi vain sanoa: ”Mikään ei ole
pysyvää. Kaikki muuttuu. Paska flaksi!” Mutta ei se ole runoutta. Minun tosiaan täytyy päästää V:stä irti.
Mutta onko jotain muuta mistä minun pitää päästää irti? Mieti, mieti, mieti…
Kun oli kysymysten aika, joku halusi tietää miten käytökseltään vähemmän valaistuneita ihmisiä tulisi
käsitellä. ”Puhtaiden seuraamusten aikaansaamiseksi voi vain luoda puhtaita syitä”, hän vastasi, tarkoittaen,
ettei kenenkään käytöstä voi suoraan muuttaa, vain ympäröiviä olosuhteita, ja sitten se on yksilöstä itsestään
kiinni muuttaa käytöstään muuttuneisiin olosuhteisiin sopivaksi. Siinä oli paljon järkeä. Mitä hyötyä on olla
esimerkiksi ahne ja itsekäs, jos kaikki muut ympärillä haluavat jakaa ja ovat altruistisia?
Halusin nähdä mikä hänen reaktionsa on kysymykseen ”Kuinka pelastaa maailma?” Tiesin, ettei maailmalla
ollut mitään hätää, vaan ihmiskunta tarvitsi pelastusta itseltään. Mutta Rinpochen reaktio oli odottamaton.
”Mistä sinä olet kotoisin?” hän kysyi.
”Maapallolta”, totesin lyhyesti.
”Mistä päin?” hän jatkoi leveä virnistys kasvoillaan.
”Pohjoisesta”, vastasin kiusoitellen.
”Suomesta?” hän kysäisi korkean intonaation saattelemana. Olin ällikällä lyöty, mutta nyökkäilin myöntävästi. ”Ajattelinkin, että onpa suomalainen kysymys”, hän päätti ja sai kaikki nauramaan.
”Selvä. Miten pelastaa maailma? Kuulen kysymyksessä nuoruuden energiaa. Pidä se pyrkimyksenä, älä
tavoitteena. Teet sen sitten kun sinusta tulee Buddha. Mutta keskitytään nyt olemaan ihmisiä. Valitse hyveellinen elämä. Voit aloittaa näillä: älä vahingoita muita eläviä olentoja, älä varasta, älä käyttäydy seksuaalisesti
sopimattomasti, älä valehtele, älä käytä erimielisyyttä aiheuttavaa kieltä, älä puhu rumia, pidättäydy jonninjoutavasta puheesta, älä himoitse tai kadehdi, pidättäydy pahantahtoisuudesta ja väärästä näkemyksestä”, hän
luki ulkoa listan kymmenestä terveellisestä opista. Se muistutti muuan kymmentä käskyä.
Kuuntelin tarkkaavaisesti ja tajusin, että olin jo pitkälti omaksunut hyveellisen elämäntavan, jos siinä kerta
oli kaikki. Vittu, sehän on yhdeksän kymmenestä! Iloitsin itsekseni.
Buddhalaisilla mestareilla on tapansa saada huomiosi. Joskus tuntuu, että he puhuvat suoraan sinulle,
vaikka yleisössä saattaisi olla kymmeniä ihmisiä. Niin tapahtui minulle kun Rinpoche puhui egosta: ”Omistaminen ja saavutukset on yksi tapa vaalia egoa. Joskus kun emme pidä itsestämme, menemme ja ostamme
lisää t-paitoja, hommaamme uuden parin kenkiä tai kirjoitamme vielä yhden kirjan.”
Bling, bling, bling! Jackpot! Onneksi olkoon herra Reverof! Teidät on juuri saatu kiinni itse teosta, housut
alhaalla ja kommandopipo sullottuna vasempaan sieraimeen!
Kirjoitan vielä yhden kirjan? Mietin noita sanoja. Kirjoitinko tosiaan itsetutkiskelevaan sävyyn ja altruistisilla motiiveilla vai teinkö sitä vain ruokkiakseni egoa? Oliko minusta todella tullut niin yliolento, että
minulla oli varaa kritisoida yhteiskuntaa samalla kun pummaan paikasta toiseen ja odotan, että joka toinen
nainen kaatuu jalkojeni juureen?
Kuuntelin herpaantumatta kun Rinpoche jatkoi kiintymyksestä niin kutsuttuun dharmaegoon. Hän
sanoi, että ihmiset, jotka onnistuvat huomaamaan egonsa ja hallitsemaan sitä niin ettei se vaikuta heidän
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käyttäytymiseensä, tulevat helposti hyvin ylpeiksi saavutuksestaan ja luiskahtavat taas egokeskeisyyteen. ”Kun
olemme ohittaneet samsarisen egon, alamme vaalia dharmaegoamme. Tiedämme mikä on oikein ja mikä
väärin. Kukaan ei voi sitä kiistää. Ja huomaamattamme se alkaa tyydyttää egoamme”, hän selitti.
Paska! Noin minulle on käynyt. Kokemus teki nöyräksi. Viesti heitettiin kevyesti päin naamaa, kuin rautanyrkki silkkihanskaan verhottuna. Nyt oikeasti alat kiinnittämään huomiota egoosi, Reverof! Teet sille jotain!
Sinä iltana halusin tehdä selväksi mitä minun ja Viktorian välillä on meneillään. Olimme nukkuneet hyvin
lähekkäin, hengailleet keskenämme, antaneet toisillemme selkähierontaa ja sen sellaista, mitä nyt parit normaalisti tekevät. Ihmisten kommenteista oli tullut esille, että meidän luultiin olevan pari. Olemmeko pari?
”Viktoria, olen miettinyt tätä meidän touhua,” aloitin kun olimme käymässä yöpuulle. Jostain syystä
punastelin ja ujostelin, mutta sain jatkettua: ”On päivänselvää, että olemme jollain tasolla ihastuneet, eikö?
Miten tämän nyt sanoisi… Jos tässä on jotain syvempää niin voitko suudella minua?”
”Remmus, kanssasi on ihana olla. En halua vaarantaa ystävyyttämme millään, edes suukolla,” Viktoria
sanoi ja käpertyi kainalooni. Tämä järjestely sopi minulle hyvin. Sitä paitsi eihän se ollut tämä Viktoria, joka
mielessäni eniten liikkui.
Tarkemmin ajateltuna ei rakkaus itsessään aiheuttanut minulle harmaita hiuksia, vaan rakkauden nälkä.
Se halu tuli egon pilvestä, josta satoi pelon pisaroita rakkauden taloni päälle. Talon katto oli ihastus. Se oli
lähinnä egosta satavaa rakkauden halua ja niin ollen kaikista haavoittuvaisin rakkauden muoto. Kolme
rakkauden pilaria — himo, kumppanuus ja romanttinen rakkaus — pitivät kattoa pystyssä ja seisoivat syvän
rakkauden kivijalan päällä.
Monille edes se kivijalka ei perustu rakkaudelle vaan pelolle. Vaikka olin tietoisesti rakentanut taloni
rakkaudelle, ja se perusta oli jokseenkin vahva, talo huojui edelleen rankoissa myrskyissä, jotka saivat sen
aika ajoin kulumaan.
Myös pilareista täytyi pitää hyvä huoli, muuten pelko pääsisi tekemään niihin rakoja ja lopulta ego pääsisi
niistä sisään, uhaten koko rakennusta sortumisella.
Olin hyväksynyt sen, että yhden ihmisen on lähes mahdotonta pitää kaikkia pilareita kunnossa, mutta V:n
lähdön jälkeen olin ollut kykenemätön pitämään niistä itse huolta. Tiesin, etten saisi kaipailla V:n perään, että
minun pitäisi antaa hänen elää elämäänsä niin kuin hän haluaa, painostamatta häntä suuntaan tai toiseen.
Muistin Rinpochen aaltovertauskuvan. Ensimmäistä kertaa osasin antaa arvoa sille mitä meillä oli V:n
kanssa ollut. En saisi odottaa, että hän hylkäisi mitään vuokseni. Silti, syvällä sisimmässä, toivoin, että voisimme vielä joskus palata yhteen. Muistutin itseäni jatkuvasti siitä, etten saisi olla kenestäkään riippuvainen,
ja siitä, että yksinkin minun on pidettävä rakkauden talo pystyssä.
Retriitin viimeisenä iltana sain selvennystä sille mistä hämmennykseni juontaa juurensa. Mielen kirkkautta
eivät tuoneet Rinpochen opetukset vaan vanha nainen, Eleni, jonka kanssa juttelin ensimmäistä kertaa. En
ollut edes esitellyt itseäni. Hänen ei olisi pitänyt tietää minusta mitään, mutta kun hän avasi suunsa olin
ällikällä lyöty.
Yhtäkkiä hän puhui siitä miten tunteellinen olen, koska äitini on rakastanut minua liikaa. Nyökkäsin,
mutta kieltäydyin antamasta hänelle mitään vinkkejä perhetaustani. Hän arvasi oikein, että vanhempani
olivat eronneet ja minun täytyi myöntää se. Olin hyvin pitkään luullut, että monet asiat elämässäni johtuivat
juuri erosta, mutta nyt ymmärsin, että ero oli vain seuraus, ei syy. Äitini ylitsevuotava rakkaus oli se syy.
Eleni kertoi, miten tämä ei ollut vaikuttanut pelkästään minuun vaan kaikkiin perheessämme: isäni oli
jäänyt taka-alalle ja veljeni joutui kärsimään siitä. Tämä kaikki kuulosti järkevältä, mutta kaikista yllättävin
asia häneltä oli vielä sanomatta: ”Äitisi käyttäytyi näin, koska edellisessä elämässään hän oli naisesi. Hän on
vieläkin rakastunut sinuun.”
Putosin melkein tuolilta. Olisin pitänyt tätä hullun puheena, jos minulle ei olisi tullut sama ajatus itselleni
noin puoli vuotta sitten, kun äitini oli vierailulla. Olimme ottaneet muutaman oluen, olin viihdyttänyt häntä
hänen teiniaikojensa lempimusiikillaan ja olimme pyörähtäneet muutaman kerran tanssilattialla. Kun olin
nähnyt miten hän katsoo minua, olin saanut saman tuntemuksen kuin mistä Eleni nyt puhui: tämä nainen on
rakastunut minuun. Nukkumaan mennessäni olin ajatellut, että tämä lienee jotain outoa, joka tulee kauempaa
historiasta, ajalta ennen meidän syntymää. En ollut koskaan puhunut siitä kellekään, koska se kuulosti niin
hullulta, mutta nyt täysin ventovieras ihminen sanoi minulle samaa.
Ikävä kyllä Elenillä oli kiire lähteä. Hän kirjoitti ylös puhelinnumeronsa, jos haluaisin jutella lisää. Sitten
hän katosi pimenevään iltaan. Tuijotin lehtiössäni olevaa numeroa, haukkoen henkeä ja yrittäen ymmärtää
oliko tämä ollut vain unta. ”6884183325” katsoin numerosarjaa ja etsin siitä jotain piilotettua viestiä. Yleensä
muistikirjaani päätyvillä asioilla on joku merkitys. Ei saatana! Kun laskin numerot yhteen sain summaksi
48… Se on äitini syntymävuosi.
Minua oli juuri lyöty naamaan kymmenen tonnin lekalla, tällä kertaa ilman silkkihansikasta. Vaivuin
noin tunnin meditaatioon välittämättä paskaakaan oikeasta istuma-asennosta, hengittämisestä tai mistään
tekniikoista. Minun piti vain saada olla aloillaan.
Matkalla takaisin Thessalonikiin sain kunnian olla samassa autossa buddhalaisen opettajan kanssa. Hän oli
jännä tapaus. Hän oli ollut mukanamme koko viikonlopun, enkä olisi koskaan arvannut häntä buddhalaiseksi
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opettajaksi. Hänellä oli yllään tavalliset vaatteet ja hän pitäytyi enimmäkseen omissa oloissaan. En muista
hänen kysyneen mitään Rinpochelta. Ehkä hänen ei tarvinnut.
Aikaisemmin hän oli ollut munkki — ja sitä ennen kovin tavallinen, masentunut, neuroottinen, pilveä
polttava teini. Hän oli viettänyt vuosia retriiteissä, mutta hänen olonsa munkkina oli tuntunut vajavaiselta
ja lopulta hän oli poistunut. Hänellä oli ollut elämänkumppani kiikarissa. Hän oli jopa mennyt kiireisesti
naimisiin, vain erotakseen pian. Nyt hänellä oli vihdoin miellyttävä suhde ja hän työskenteli buddhalaisessa
keskuksessa täysipäiväisesti. ”Vaatii paljon henkisiä voimavaroja, että pystyy yhdistämään tavallisen elämän
vaatimukset ja henkisen harjoituksen”, hän kertoi.
Koska meillä oli paljon aikaa jutella sillä välin kun hän ei ajanut autoa, päätin haastatella häntä vähän.
Ensiksi kysyin mitä hän oli oppinut itsestään. ”Minusta on tullut itseni kaveri”, hän vastasi ja lisäsi, että hänen
suurin oivalluksensa on ollut, ettei hänen tarvitse olla erityinen yli-ihminen, että hänelläkin voi olla ongelmia.
Kysyin sitten mitä hän on oppinut ihmisten välisistä suhteista. ”Annan hyvin buddhalaisen vastauksen.
Ensiksikin, opettele olemaan satuttamatta muita ja varmista, että asenteesi, sanasi ja tekosi ovat positiivisia.
Toiseksi, kehitä avoimuutta, rakkautta, lämpöä ja myötätuntoa. Kolmanneksi, pidä oikea näkemys: näe tilanteet
ja muut ihmiset absoluuttisen pyhinä”, hän summasi.
Näytin varmaan siltä, etten ihan ymmärtänyt jälkimmäistä osaa, koska hän jatkoi: ”Kristillistä terminologiaa käyttääkseni: näe kaikki — itsesi, muut ja jokapäiväiset tilanteet — jumaluuden manifesteina.” Nyt sen
jo ymmärsi, mutta minulta meni edelleen hetki aikaa sulatella.
Halusin tietää hänen näkemyksensä nyky-yhteiskunnasta. ”Putoamme tähän ansaan joka päivä: katsomme
vain mitä voimme muuttaa ulkoisesti. Jos haluamme suojella jalkojamme kiviltä, ei meidän tarvitse päällystää
koko maailmaa nahalla. Jos onnistumme saamaan itseemme oikeaa rakkautta ja myötätuntoa, ei muuta tarvitse tehdä. Kaikki näkevät mikä on huonosti tai väärin. Rakkaus ja myötätunto on helppo ymmärtää. Mutta
sen sisäistäminen ja täytäntöönpano on vaikeampaa. Jos sinulla on vielä sen jälkeen voimavaroja ulkoisten
asioiden muuttamisen, sitten teet sen”, hänen sanansa varmistivat, että ennen kuin Remmus voi muuttaa
maailmaa, pitää Remmuksen muuttua.
”Onko nyky-yhteiskunta menossa parempaan vai huonompaan suuntaan?” yritin provosoida häntä sanomaan jotain yhteiskunnasta. Se toimi. Hän aloitti pitkällisen selityksen: ”Olemme menossa huonompaan
suuntaan. Tässä ajassa on paljon negatiivisuutta. Metsästäjä-keräilijät olivat paljon eettisempiä ja spirituaalisempia kuin me. Mutta buddhalaiset eivät usko paratiisiin, jossa ei ole mitään muutosta. On olemassa ikään
kuin taivaiden ja helvettien jaksoja. Mitä vähemmän ego-keskeisiä ja mitä enemmän avoimia ihmisistä tulee,
sitä paremmaksi myös ulkoinen maailma muuttuu. Eikä siihen tarvita kaikkien panosta, vain osa meistä.
Profetia sanoo, että elämme rappeutumisen jaksoa: sodat, konfliktit ja sairaudet kasvavat, kunnes ihmiset
ovat täysin kärsimyksen pohjalla. Yhtenä hetkenä he tajuavat, että meidän täytyy muuttaa jotain.”
Hänen mielestään emme ole vielä lähelläkään tätä pistettä, mutta lisäsi: ”Nykyään voimme ymmärtää
nopeammin muutoksen. On erittäin todennäköistä, että asiat muuttuu parempaan tai huonompaan suuntaan
todella nopeasti. Tärkeintä on ymmärtää, että ’minun’ vastakohta ei ole ’sinä’. Se on ’me’. Minä olen osa meitä.
Ei ole tarkoitus uhrata omaa etua muiden vuoksi, vaan sen sijaan kaikilla voi mennä hyvin.”
Meidän vastakohta on minä… Asiaa! ”No, vielä yksi kysymys: mitä minun pitäisi tehdä?” toivoin, että saavuttaisimme johtopäätöksen. Hän vastasi: ”Ei tarvitse tehdä paljoa. Kun tiedät miten olla, oikeanlaiset teot
tulevat siitä. Mitä sinun pitäisi tehdä? Lopeta tuhlaamasta aikaa ja keskity olennaiseen!”
Voi nenä…

OSA 4: TALVI…
VAI IKUINEN KESÄ?
Elämän salaisuus on ’kuolla ennen kuolemaa’
ja huomata ettei kuolemaa ole
Eckhart Tolle
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Abre los ojos
Vietin viikon Charan kanssa auttaen
häntä elokuvakäsikirjoituksen kanssa ja yritin
selvitellä välejäni V:n kanssa. ”Tosi kirahvi
ei koskaan kuole!” hän sanoi nettikeskustelumme päätteeksi. Se kirahvoi minua vieläkin!
Viktoria oli pörrännyt viikon Ateenassa ja
halusi vihdoin Beneficioon. Onkohan Radek
vielä siellä? Odotin jo innolla tapaavani uudelleen tšekkiläisen kaverini, johon tutustuin
Portugalissa. Mikäpä siinä, eiköhän toiset 3
500 kilometriä taitu rutiinilla.
Tapasin Viktorian Igoumenitsan satamassa.
Sieltä meni lauttoja Bariin, Italiaan. Lähdimme
taas matkaan sen enempää suunnittelematta.
Ylitimme Välimeren iranilaisen rekkakuskin
avustuksella, varmistettuamme ensin ettei sillä
ole kebabveistä mukana.
Kävimme matkalla Pompejissa, jota kaivettiin vieläkin esiin parituhatta vuotta sitten ryöpsähtäneiden tuhkien alta. Nyt tulivuori vain chillasi taustalla
kun ilta-aurinko loi viimeisen silmäyksen massiivisiin pylväisiin ja holvikaariin värittäen taivaan punaisen
ja purppuran sävyihin.
Tarpeeksi turisteiltuamme testasimme italialaisen huoltoaseman takana olevan katuojan. Oikein hyvä
hotelli kun on kaunis liettualainen kainalossa. Gourmetvinkkinä kerrottakoon, että Autogrill -huoltoasemilla
riittää jämiä vaikka isommallekin porukalle. Tällä kertaa maistelimme kananrintaa, valkosipuliperunoita,
lehtipihviä ja tomaatti-mozzarellasalaattia. Ystävällinen tarjoilija toi vielä vaivihkaa ilmaiset juomat ja 20
euron setelin, jonka tosin jätimme pöytään.
Yksi mieleenpainuvimmista kyydeistä oli Joe-nimisen amerikkalaisen kapteenin kanssa, joka kuljetti
vuokra-autolla suomalaista purjevenettä Barcelonaan. Hän kertoi, että Gibraltarilta voi liftata veneen Las
Palmasiin ja että sieltä on lähdössä 250 venekuntaa kohti Karibiaa osana ARC-regattaa. ”Voit päästä Etelä-Amerikkaan jos olet Las Palmasissa marraskuun lopulla. Mutta jos missaat Atlantic Rally for Cruisers
-regatan, olet kusessa!” hän tokaisi kannustavasti. No niin! Siinä on matkalippuni maailmalle!
Joe antoi minulle auton avaimet ottaakseen tirsat. Ajoin niin kovaa kuin rotiskosta lähti. Harvemmin tien
päällä pystyy itse kontrolloimaan etenemistä. Mahtava tunne vaihteeksi! Meillä oli aikaa keskustella kun Joe
veti sikeitä.
”Oletko koskaan syönyt taikasieniä?” Viktoria yllätti.
”En ole”, myönsin.
”Rinpochen opit muistuttivat sienikokemuksestani Oslossa”, Viktoria sanoi.
”Kerro lisää!” yllytin.
”Meitä oli kolme kaverusta samassa huoneessa… Ei, koko kokemuksen läpikäymiseen menisi liikaa aikaa.
Se oli kymmenen tunnin matka, josta sai 4 000 vuoden viisauden. Muistan siitä kaiken”, Viktoria kertoi.
”Kerro pääkohdat. Mitä opit?” kysyin.
”Sain uuden näkökulman elämään. Olin aiemmin luullut, ettei ole muuta kuin tämä fyysinen todellisuus,
mutta nyt pääsin muille kokemuksen tasoille”, hän muisteli.
”Niin? Minkälaisille tasoille?” kiinnostuin lisää.
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”Tunsin jokaisen soluni, kuinka koostuin atomeista — olin yhtä luonnon kanssa. Tajusin, että minut on tehty
samasta aineesta kuin omena jota söin tai lattia, jolla makasin. Tunsin, että olen… tyhjä”, Viktoria kummasteli.
”Kaikki on tyhjää täynnä. Se on tieteellinen fakta. Kaikki koostuu atomeista ja yhdestä atomista 99,999
prosenttia on tyhjää tilaa. Elämme tyhjiössä. On jännä, että ihmiset kuitenkin kiinnittävät huomionsa siihen
0,001 prosenttiin jota fyysiseksi todellisuudeksi kutsutaan”, pohdiskelin. Viktoria näytti mietteliäältä. ”Niin,
mitä sitten tapahtui?” kysyin.
”Suljin silmäni ja katsoin syvälle sisimpääni. Näin valkoisen valon ja kun keskityin siihen siirryin yhtäkkiä
paikkaan… rakkauden paikkaan”, Viktorian silmät säteilivät. Hän jatkoi: ”Ymmärsin, ettemme ole pelkästään
erillisiä, yksilöllisiä…”
”Egoja”, autoin.
”Niin. Siellä olemme korkeampia olentoja. Meneekö yli hilseen?” hän epäröi.
”Ei, jatka vaan!” kannustin.
”Sillä tasolla sanat kuten ’minä’ tai ’sinä’ pistivät vain naurattamaan. Niissä ei ollut mitään järkeä. Tunsimme
olevamme yhdessä ’me’, osa samaa Itseä. Se oli niin kaunista, kunnes…” Viktoria vakavoitui.
”Mitä?” ihmettelin.
”Yksi kavereistani alkoi käyttäytyä tosi oudosti. Se vain huusi ja kirkui vessassa. En tiennyt yhtään missä
mennään. Sitten toinen kaverini päätti heittää minut pihalle. Yhtäkkiä olin yksin, vieraan kaupungin kaduilla,
keskellä yötä. Ihmiset vaikuttivat kumman muovisilta. Kaikki oli keinotekoisen oloista. Olin niin yksin. Ihan
kuin olisin ollut ainoa järkevä ihminen maan päällä. Tunsin olevani… Jumala”, Viktoria kertoi.
”Jumala?”
”Olin tullut jumaltietoisuuden tasolle. Näin jälkikäteen ymmärrän, että se oli muistutus siitä, että olemme
kaikki osa Luojaa. Mutta siinä hetkessä olin vaan niin kovin, kovin yksin. Se oli kuin uni, josta en koskaan
heräisi. Syytin koko maailmaa epäaidoksi. Ainoa tapa herätä unesta oli hyväksyä, että kaikki on totta ja juuri
niin kuin pitääkin”, Viktoria sai hymyn takaisin kasvoilleen.
”Mitä sitten tapahtui?” utelin.
”Kaikki loksahti kohdalleen. Koko elämäni palapeli ikään kuin kokosi itsensä. Kaikilla näkemilläni elokuvilla, lukemillani kirjoilla ja tapaamillani ihmisillä oli tarkoitus. Kaikki oli hyvin. Maailma näyttäytyi taas
täydessä väriloistossaan. Aistini herkistyivät ja imin itseeni universumin energiaa. Tiesin olevani osa sitä ja
rakentavani itse todellisuuteni”, Viktoria muisteli.
”Sitähän ne buddhalaisetkin sanoo, mutta unohtavat usein, että todellisuus rakentaa myös meitä. Syötämme
ympäristöömme informaatiota ja otamme sitä vastaan. Mutta nämähän on vain sanoja”, kritisoin itseäni.
”Eikä ole. Minulla oli aiemmin hirveä siitepölyallergia. Nappasin puusta kukan, työnsin nenäni siihen ja
vedin oikein kunnon henkoset luonnon voimaa. Ei kutissut sieraimet. En aivastanut. Tiehyeni olivat puhtaat
ja avoinna” Viktoria selitti.
”Etkä ole enää allerginen?”
”En kai. Päätin olla olematta. Loin todellisuuteni”, Viktoria hymyili ja jatkoi: ”Kaikki on niin kuin pitääkin.
Ei ole virheitä, epäonnistumista tai syytä katua. Kaikki on totta, täynnä elämää!”
”Opitko myös elämän tarkoituksen siinä sivussa?” kiusasin.
”Tietyllä tapaa joo. Tuntuu, että meillä kaikilla on sama päämäärää — muistaa kaiken yhteys ja tulla
luojaksi”, Viktoria sanoi painavasti.
”Muistaa?”
”Synnymme tähän inkarnaatioon ja unohdamme edelliset elämät. Unohdamme kaiken yhteyden ja luulemme olevamme erillisiä…” Viktorian puhe keskeytyi.
Joe heräsi ja mumisi puoliunessa: ”Miksi McDonald’sin tomaatit ovat aina samankokoisia? Jos ne on
leikattu tomaatin keskeltä, mitä lopputomaatille käy? Mihin pienemmät osat menee? Vai tekeekö Mäkki
salamipötkön muotoista tomaattia?”
Liekö Joe nähnyt unta vai mitä, mutta hänen huvittava kommenttinsa lopetti keskustelumme kuin seinään.
Espanjassa liftaaminen oli taas niin sitä itseään. Kuskit olivat kyrvähköjä, päivät kuumia ja yöt kylmiä.
Ensimmäisen yön Espanjassa vietimme oliivipuutarhassa jossain Valencian ja Albaceten välimaastossa ja
toisen yön Granadan liepeillä pellolla.
Kylmyys väänteli sisälmyksiäni, sai lihakseni tärisemään hallitsemattomasti ja teki tyhjäksi yritykseni
nukkua. Olisin mieluummin maannut tulisilla hiilillä kuin sillä anteeksiantamattoman kylmällä pellolla.
Kauhistuksekseni huomasin, ettei läppärinikään kestänyt kylmyyttä. Se kuoli! No joo, vähemmän
kannettavaa.
Aloin kyseenalaistamaan, oliko Beneficioon meno sittenkään hyvä idea. Ajattelin, että ehkä olisi mukavampaa viettää tulevat yöt sisätiloissa eikä vuorilla huurupäisten hippien keskellä. Mutta eniten mietitytti
se, oliko universumi juuri torpedoinut unelmani loputtomasta kesästä. Ehkä pitäisi vain antaa periksi, liftata
takaisin V:n luo ja anella toista mahdollisuutta.
Minusta oli tullut super-nopea liftari. Ohitin huolettoman helposti uneliaita kyliä, kuvankauniita

pikkukaupunkeja, sykkiviä metropoleja ja maiden keinotekoisia rajoja. Mutta nyt minun piti myöntää, että
talvi taisi olla minua nopeampi.
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Tie loppuu
V oli ajatuksissani aina ennen nukkumaanmenoa ja ensimmäisenä herätessäni — selvä
merkki rakkaudesta… tai vain helvetillisestä
pakkomielteestä.
En mennyt Granadasta pohjoiseen. En edes
lähettänyt V:lle viestiä. Sen sijaan pidin kiinni
suunnitelmasta mennä Etelä-Amerikkaan. Siellä
minua odottaisi uskomaton luonto, omituiset
kulttuurit ja tavat, köyhät paikallisyhteisöt valmiina osoittamaan anteliaisuutta, ehkä muutama
shamaani, joka tutustuttaisi minut Ayahuascan
saloihin ja varmasti monia seksikkäitä naisia,
jotka opettaisivat minulle espanjaa ja portugalia
vällyjen välissä. Hyppäisin yhteen 250 ARC-veneestä, kävi miten kävi, ensin Kanarian kautta
Karibialle ja siitä eteenpäin.
Mutta sitä ennen oli vietävä Viktoria
Beneficioon.
Orgivaan saapuminen markkinapäivänä oli
jännittävää. Sadat Beneficion ihmiset olivat aiemmin päivällä laskeutuneet vuorelta noin viiden kilometrin
päähän Orgivan kylään dyykkaamaan myyjien poisheittämiä hedelmiä ja vihanneksia. Luonnollisesti meille
ei jäänyt mitään kerättävää.
Liftasimme ylös vuorenrinnettä tyhjin käsin. Muut ylös menijät olivat enimmäkseen rastapäitä pukeutuneina
nuhjuisiin vaatteisiin. Joillakin oli vauvoja ja koiria mukana. Näytti siltä, että eräät heistä olivat viettäneet
yhteisössä jo tovin. Beneficiolla oli jo 26 vuoden historia. Se oli aloitettu aikoinaan vain muutaman ihmisen
toimesta, luvatta. Nyt se kukoisti sekä asuinyhteisönä että vaihtoehtoisena matkakohteena.
Sisääntuloa reunusti rivi asuntovaunuja, asuntoautoja, henkilöautoja ja pieniä kuorma-autoja. Sen takana
aukesi näkymä Orgivan laaksoon. Autojen viereen oli rakennettu majoja. Pihoilla kuljeskeli kanoja, pyykit
olivat kuivumassa narulla ja sisällä joku soitti huilua.
Kulkiessamme hökkeleiden ohi löysimme pienen polun joka vei ylös rinnettä. Siellä oli kyltti: ”Tervetuloa
Beneficioon”. Muutamia ihmisiä tuli alas rinnettä, tervehtien meitä ja opastaen ylöspäin. Löysimme lopulta
tiipiin, jota kutsuttiin Suureksi Majaksi. Sen vieressä oli spiraalin muotoinen luomupuutarha ja yhteisöllinen
keittiö. Se oli rauhallinen paikka korkealla vuorilla. Siellä ei kuulunut muuta kuin lintujen viserrystä, hiljaista
puheensorinaa, koiranpentujen leikkitappeluita ja vesiputouksilta tulevan raikasvetisen puron solina.
Viktoria rakastui paikkaan heti ja päätti viipyä hieman pidempään. Hän asetti telttansa metsikköön ja
alkoi kerätä kamaa, joka pitäisi hänet lämpimänä. Vaikka päivät vuoristossa olivat aurinkoisia, öistä oli tullut
anteeksiantamattoman kylmiä, sateisia ja tuulisia. Teltan sijaan päätin majoittua Suureen Majaan neljäksi
yöksi. Keuhkoni täyttyivät lähes herkeämättä palavan nuotion sekä lukemattomien jointtien ja chillumpiippujen savusta.
Beneficiossa asui noin 200 ihmistä pysyvästi. He olivat hajaantuneet ympäri rinnettä. Kaltaiselleni matkalaiselle siellä ei ollut juuri muuta tekemistä kuin polttaa pilveä ja yrittää antaa panoksensa yhteisiin aterioihin
tuomalla raaka-aineita ja auttamalla kokkaamisessa.
Heidän suurin huolenaiheensa oli polttopuu. Risujen ja pudonneiden oksien kerääminen oli puuduttavaa ja aikaa vievää touhua. Siinä suhteessa tämä niin kutsuttu ekologinen elämäntapa ei ollutkaan kovin
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luontoystävällinen. Jos kaikki alkaisivat käyttäytymään näin, kaataisimme viimeisetkin metsät vuodessa tai
kahdessa.
Vaikka tällaisissa yhteisöissä oli kiva vierailla ja niissä oli syvällisen ymmärryksen omaavia ihmisiä, ei
näistä yhteisöistä ole vastaukseksi yhteiskunnan vakavimpiin ongelmiin. Täytyy olla siellä missä tapahtuu.
Itsensä erkaannuttaminen järjestelmästä ei ratkaise mitään.
Ja täälläkin, vaihtoehtoisten ja rauhaa rakastavien ihmisten joukossa, oli joitakin, jotka käyttäytyivät järjestelmän ehdollistamalla tavalla. Eräät rakensivat pysyviä asumuksia ilmaiselle maaperälle ja yrittivät sitten
myydä ”heidän” kiinteistönsä. Jotkut olivat jopa yrittäneet rakentaa aitaa ”heidän” talonsa ympärille, mutta
yleinen paheksunta oli tehnyt ne yritykset tyhjäksi. Vaikka olihan se ymmärrettävää: Ihmisten täytyi tehdä
kovasti töitä asuakseen täällä pysyvästi.
Yksi työn makuun päässeistä oli kaverini Radek — se tšekkiläinen tyyppi, jonka olin tavannut liftarien
tapaamisessa ja jonka kanssa minun oli alunperinkin ollut tarkoitus tulla Beneficioon. Hänen olemuksensa
oli entistä rujompi ja hänen vaatteensa olivat kuluneet puhki. Oli selvää, ettei tämä ollut ollut hänelle lomaa.
Oli mukava nähdä hänet jälleen, mutta olin yllättynyt että ensikuulumisten jälkeen meillä ei ollut oikein
mitään puhuttavaa. Olin pettynyt, kun kuulin, että hänellä on suunnitelmissa palata takaisin Tšekkeihin ja
etsiä sieltä töitä. Olisin odottanut, että tämä kapinallinen olisi jatkanut matkaa kauemmas. Mutta ei: hän oli
hiljainen, aivan kuin olisi luovuttanut.
Tapasin Beneficiossa monta mielenkiintoista ihmistä. Yksi heistä oli 60-vuotias brittiläinen rastafari
nimeltä Dixon. ”Matka ei ole ohi, tiedäthän”, hän tokaisi minulle eräänä aamuna. Olin juuri pummannut
häneltä vähän tupakkaa saadakseni aamun nikotiiniannoksen, ja nyt hän seisoi siinä valmiina luennoimaan.
Tämä hetki muistutti minua Elenistä, vanhasta naisesta, jonka olin tavannut buddhalaisessa retriitissä. Mikä
ihme minussa viehätti näittä hulluja, jotka halusivat saarnata minulle siitä, mitä minun piti tehdä? Olin kuin
friikki-magneetti. Ja friikeintä oli se, että nämä täysin vieraat ihmiset lukivat minua kuin avointa kirjaa. Miten
oli mahdollista, että ihmiset joiden ei pitänyt tietää minusta mitään pystyivät analysoimaan tilanteeni heti ja
antamaan minulle neuvoja, joita en ollut pyytänyt?
”Ihminen on kuin vesipullo. Se voi olla tyhjä säiliö tai täytetty hengellä”, Dixon heilutteli puolitäyttä pulloa
naamani edessä ja tökki minua sormellaan, että varmasti kiinnittäisin häneen huomiota. ”Meidän tehtävämme
on täyttää säiliö rakkaudella” hän artikuloi rastatukka tuulessa heiluen. Nyökkäilin hyväksyvästi, vaikka
näytin varmaan hieman vaivaantuneelta ja yllättyneeltä. ”Tiedäthän, että luoja, Jumala, teki ihmisen omaksi
kuvakseen? Me olemme luoja!” se oli enemmänkin toteamus kuin kysymys.
Yhtäkkiä yksi Beneficion koiranpennuista juoksi luokseni innokkaasti. Se kiipesi syliini ja aloin rapsutella
sitä. ”Eli tämä kaveri tuli juuri luojan luo, vai mitä?” virnistin ja rapsutin koiranpentua sen korvien takaa.
”Kun sanot, että se tuli luojan luo, sinun täytyy sanoa se tietyllä vakavuudella”, ihan kuin Dixon olisi syyttänyt
minua siitä, että suhtauduin hänen syvällisiin ajatuksiin liian kevyesti.
”Järjestelmä toimii luojaa vastaan. Järjestelmässä ei ole rakkautta. Se perustuu ahneudelle ja oman edun
tavoittelulle”, hän selvitti ja alkoi hyräillä Bob Marleyn One Love -kappaletta: ”Let’s get together to fight this
Holy Armagiddyon, so when the Man comes there will be no doom. Have pity on those whose chances grows
t’inner; there ain’t no hiding place from the Father of Creation.” Liitytään yhteen taistelemaan tätä pyhää lopun
ajan taistelua, jottei valtaapitävien asettuessa vastaan tule tuhoa. Sääli niitä joiden mahdollisuudet kapenevat;
et voi piilottautua Luomakunnan Isältä.
Yleensä reggae, rakkauskeskustelut ja yhteiskuntakritiikki olivat lempipuuhiani, mutta Dixon ei keskustellut. Hän saarnasi. ”Musiikki on rakkauden väline. Jos et tanssi olet vihan, ahneuden ja itsekeskeisyyden
lamaannuttama”, hän jatkoi ja vaihtoi biisiä: ”Emancipate yourselves from mental slavery; None but ourselves
can free our minds. Have no fear for atomic energy, ’Cause none of them can stop the time. How long shall
they kill our prophets, While we stand aside and look? Ooh! Some say it’s just a part of it: We’ve got to fulfill
the book. Won’t you help to sing these songs of freedom ’cause all I ever have…” En halunnut hänen luulevan,
ettei minussa ole rakkautta, joten liityin mukaan lopussa: ”redemption songs; redemption songs.”
”Kuolema sortajille!” Dixon meuhkasi. Siinä vaiheessa kun hän pääsi raamatullisiin tarinoihin siitä miten
Salomonin voima piili hänen hiuksissaan, onnistuin jotenkin pakenemaan tästä yksisuuntaisesta keskustelusta.
Luulen, että olin ymmärtänyt pääpointin, jos sellaista olikaan. Matka ei ollut vielä ohi. Minun pitäisi täyttää
itseni rakkaudella, tuoda ympärilleni rakkaudentäyteisiä ihmisiä ja kohdistaa tämä kaikki positiivinen energia
maailman muuttamiseen vapahduksen lauluilla, blaa-blaa-blaa…
Viktoria näytti jo muutaman päivän jälkeen erakolta, mutta säteili onnellisuutta.
”Viktoria, sinäkö jäät tänne?” kysyin hänen ripustaessa pyykkejä kuivumaan.
”Joo, oletko lähdössä?” Viktoria hätkähti.
”Tie kutsuu,” tokaisin.
”Odota,” Viktoria juoksi telttaansa ja haki sieltä kirjan, jonka halusi lahjoittaa minulle. ”Tämä on sinulle,”
Viktoria sanoi. Bill Bryson? Turistitarinoita… Plääh!
”Kiitos! Siis kiitos koko tästä ajasta. Oli mahtavaa tutustua sinuun. Ehkä törmätään vielä. Äh, vihaan
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jäähyväisiä,” sopersin. Viktoria tuli halaamaan. Jätin hänet hippien hellään huomaan ja jatkoin matkaa yksin.
Ymmärsin nyt, että matkaa voi tehdä ainakin kahdesta syystä: joko muuttaakseen ympäristöään niin, että se
vastaa omaa näkemystä siitä miten asioiden pitäisi olla, tai siksi, että tuntisi olevansa elossa, ilman odotuksia.
Missä olinkin, pystyin luottamaan siihen, että jokainen päivä on uusi seikkailu. Sain elinvoimaa uusista
paikoista, ihmisistä ja tapahtumista. Jokainen ilta nukkumaan mennessä kykenin sanomaan itselleni: ”Jos en
herää aamulla, olen todella elänyt aivan kuin se olisi ollut viimeinen päiväni maapallolla.”
Tiesin nyt, että olin ollut väärässä ajatellessani, että elämä on jotain mikä tapahtuu syntymän ja kuoleman
välissä. Ei, elämä on jatkumo, sykli, joka jatkuvasti muuttaa muotoaan. Eckhart Tollen sanat selkenivät vihdoin:
”Elämän salaisuus on ’kuolla ennen kuolemaa’ — ja huomata ettei kuolemaa ole.”
Jopa tiede alkoi hyväksyä tämän. Fritjof Capra sanoi sen parhaiten: ”Jokainen molekyyli kehossamme
oli joskus osa aikaisempia kehoja, eläviä tai elämättömiä, ja tulee olemaan osa tulevaisuuden kehoja. Tässä
mielessä kehomme ei kuole vaan jatkaa elämistä, uudestaan ja uudestaan, koska elämä jatkaa eteenpäin.
Emme jaa muun elävän maailman kanssa pelkästään elämän molekyylejä vaan myös sen organisoitumisen
perusperiaatteet. Ja koska mielemmekin on ruumiillistunut, myös ajatusmallimme ovat osa elämän kiertokulkua siinä missä ruumiimme ja aivommekin. Kuulumme universumiin. Olemme kotona siinä. Ja tämä
kuulumisen kokemus voi tehdä elämästämme syvästi merkityksellisen.”
Gibraltarille mennessä käväisin Fuengirolassa, pienessä turistikaupungissa Andalucian kaakkoisrannikolla. Kaduilla oli enemmän suomalaisia eläkeläisiä kuin espanjalaisia. Ai, tännekö ne tulevat kuolemaan?
Ikähaarukka näillä nykyajan siirtomaaisännillä oli jotain kuuden kympin ja kuoleman väliltä. He kyselivät
minulta milloin palaisin takaisin kotiin. ”Olen kotona”, vastasin. Olin kotona universumissa.
Mutta onko elämäni merkityksellistä?
Saavuin Gibraltarille täynnä tarmoa, vaikken voinut olla varma pääsisinkö koskaan Etelä-Amerikkaan
asti. Saattaisin odotella kyytiä parikin viikkoa. Ja vaikka se ei onnistuisikaan, voisinhan aina lähteä vaikka
Marokkoon ja keksiä tapoja tutustua Afrikkaan, jossa ihmiset olivat köyhiä lompakoltaan, mutta rikkaita
sydämeltään.
Entä jos mikään näistä suunnitelmista ei toimi? Gibraltarin vuori jörötti majesteettisesti oikealla. Aurinko
laski noustakseen taas aamulla. Vietin aikaa Gibraltarin satamissa päivätolkulla, luoden kontakteja, keräten
vihjeitä, seuraten neuvoja ja vongaten kyytiä Kanariansaarille — ilman menestystä. Lupaavat mahdollisuudet
vaihtuivat huonoiksi uutisiksi. Se oli väsyttävää ja turhauttavaa.
Ihmiset sanoivat minulle, että olin noin kaksi viikkoa myöhässä, että suurin osa ARC:iin osallistuvista
veneistä oli jo Las Palmasissa. Mutta kaikki lisäsivät, etten saisi luovuttaa. Että oli vielä toivoa. Silti jokainen
satamassa vietetty päivä tuntui olevan lähempänä epäonnistumista. Se oli hermoja raastavaa. Halusin päästä
liikkeelle. Paikallaan oleminen ei ollut minun juttu.
Oli syntymäpäiväni. Jälleen kerran sain kuulla, ettei minua ollut hyväksytty miehistöön. En tiennyt mitä
tehdä. Tunsin oloni yksinäiseksi ja neuvottomaksi.
Sama kysymys toistui yhä uudelleen: onko elämäni mielekästä?
Ulospäin näytti, että kaikki reissaajat viettivät elämänsä parasta aikaa, mutta mitä heidän päänsä sisällä
liikkui? Rahaton matkustaminen ei ollut enää juttu eikä mikään. Tuntui, että aina voi nostaa rimaa: eräät
kieltäytyivät käyttämästä CouchSurfingia, koska se oli liikaa luksusta, liian helppoa, liian varmaa. Toiset
kieltäytyivät autokyydeistä ja kävelivät mieluummin, koska heille hidas matkanteko oli merkityksellisempää.
Oli joitain, jotka eivät piitanneet maiden rajoista ja matkustusasiakirjoista, koska heille passit ja viisumit olivat
vain keinotekoisia rajoitteita vapaalle liikkuvuudelle.
Mutta kaikkia koski sama kysymys: onko heidän elämänsä merkityksellistä? Olivatko he tulleet hullua
hurskaammiksi vai metsästivätkö he vain yhtä kokemusta toisensa perään? Totta kai voisin tehdä kaiken
sen: jättää matkatavarat, hankkiutua eroon passista, juosta ilman kenkiä… Mutta mitä kostuisin tekemällä
elämästäni entistä haastavampaa? Ketä se auttaisi jos eräänä päivänä olisin otsikoissa: ”Mies matkustaa
maailman ympäri alasti”?
Tiesin, että täytyy pysyä liikkeessä. Hampaat irvessä kävelin tielle, nostin peukalon pystyyn ja muistelin
Viktorian sanoja: ”Kun et tiedä mitä tehdä, liftaa!”

85

Seriffi ja Pikku prinssi
Ei yksinäisyys johdu paikasta,
jos ei ole ketään matkalla mukana.
Matkanteko voi alkaa väsyttämään,
jos vielä vain etsii merkitystään.
Aina on paikka kiertolaiselle,
tilaa ystäville ja seikkailuille.
Jätä suunnittelu ja irti päästä,
on lopulta onni omassa päässä.
Itsepäisyys ja kärsivällisyys ovat lyömätön
yhdistelmä liftatessa. Sillä pääsee paikkoihin, lopulta.
Espanjalaiset olivat sanoneet, että ilman matkalippua
on mahdotonta liftata lauttaa Algecirasista Tangeriin.
Mutta niin vain seisoin kannella kun lautta lipui pois
satamasta ja Gibraltarin vuori jäi yhä kauemmas.
Se oli ollut yllättävän helppoa. Olin kävellyt satamaan
ja sivuuttanut tavalliset rutiinit — jonottamisen, lipun
ostamisen ja sen sellaiset. Olin päässyt lauttaan rekan
kyydissä, koska minulla oli kyltti ”Tangeriin kiitos! On
syntymäpäiväni.” Aloittelijan mieli. Siitähän ne buddhalaiset puhuvat. Aina ei tarvitse tehdä niin kuin on
tapana.
Tuntui hyvältä olla taas liikkeessä, vaikkei sen kummempaa suunnitelmaa ollutkaan ja vaikka yksinäisyys
puski läpi. Ehtisinkö ajoissa Las Palmasiin? Tapahtuisiko tänään jotain hienoa? Vai pitäisikö minun viettää
syntymäpäiväni yksin?
Sain kyydin Casablancaan. Se kuulosti hienolta paikalta. Ehkä löytäisin jonkun, joka tarjoaisi viskin,
löisi olalle ja sanoisi ”hyvää syntymäpäivää, kaveri!” Ehkä siellä olisi venesatama. Mutta kun pääsin perille
todellisuus löi vasten kasvoja. Siinä paikassa ei ollut mitään kaunista tai romanttista. Eikä liioin selkään
taputtelijoita. Casablanca oli likainen, ylikansoittunut ja luotaantyöntävä kaupunki rahattomalle reissaajalle.
Yritin pitkään löytää majapaikkaa, mutta se oli toivotonta. Seuranani oli vain kulkukoirat. Lähin ihmiskontakti oli vartija, joka ajoi minut pois tyhjästä autotallista. Perkele, ovat palkanneet köyhiä vartioimaan
kiinteistöjä muita köyhiä vastaan. Päädyin nukkumaan puistoon kaupungin laitamille. Pari muutakin koditonta
makasi puistossa muovien alla. Aamulla jätin heille rasiallisen KFC-kanaa ja poistuin herättämättä ketään.
Kävi ilmi, ettei Casablancassa ole venesatamaa. Halusin liftata pois mahdollisimman pian. Olisin tsekannut
Hitchwikistä reitin ulos kaupungista, mutta tuntui, ettei mistään löydy Internet-kahvilaa.
Kun vihdoin löysin sellaisen, piti selitellä kotvanen ennen kuin sain käyttää konetta. Olin käännättänyt
tarinani arabiaksi satunnaisella tarjoilijalla. Taikapaperi auttaa aina. Sillä sain lounasta ja nettiyhteyden nyt
kun matkasin ilman läppäriä.
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Huomasin, että minulle oli tullut satoja onnitteluita. Tuli koti-ikävä. Kaipasin kavereitani enemmän kuin
koskaan. Kyseenalaistin päätökseni tulla Marokkoon. Mitä järkeä tässä touhussa on?
Sain kuulla, että 1 100 kilometriä Casablancasta etelään oli Länsi-Saharan epävirallinen pääkaupunki
Laâyoune, josta meni lautta Las Palmasiin joka sunnuntai. Se oli viimeinen oljenkorteni. Jos en ehtisi ajoissa
siihen, jäisi ARC väliin.
En kuitenkaan halunnut kiirehtiä. Olin kuullut, että Marrakech on mahtava paikka ja se oli matkan varrella.
Kaupungin hyvä maine ei ollut liioittelua. Kun näin taidolla työstetyn arabialaisen medinan — oranssiksi
valaistun valleilla ympäröidyn keskustan, vehreät puistot ja katukuvan, joka oli kuin suoraan tuhannen ja
yhden yön saduista olin ällikällä lyöty.
Kuljeskelin basaarien läpi ja maistelin paikallisia herkkuja matkalla Internet-kahvilaan. Sovin tapaamisen
paikallisen sohvasurffaajan Yassinen kanssa. Hänelle riitti tunnin varoitusaika, mutta ei ollut valmis majoittamaan. Seura kelpasi kuitenkin.
Odottelin häntä Djemaa el Fna -aukiolla, joka oli täynnä kauppiaita, taiteilijoita, helppoheikkejä, muusikkoja ja tanssijoita. Ruokakojuista leijaileva savu täytti ilman ja jatkuva rummutus sekoittui paikallisten
ja turistien puheensorinaan. Onpas muuten helvetin hyvännäköisiä naisia. Täällä ei huntuja liioin käytetty.
Yassine saapui ja rupattelimme hetkisen. Kerroin hänelle projektistamme Charan kanssa, koska hänkin
oli kiinnostunut käsikirjoittamisesta. Mutta keskustelusta ei meinannut tulla mitään. Hän oli allapäin.
Yassinen ajatukset pyörivät ulkomaalaisessa naisessa, jonka kanssa hän oli avioitunut tänä kesänä. Nainen
oli raskaana ja harkitsi aborttia. Tuhansien kilometrien välimatka, kulttuurierot ja vanhempien taholta tuleva
paine eivät auttaneet asiaa.
”Äh, tule. Saat olla meillä yötä”, hän lopulta sanoi. Ehkä hänkin tarvitsi jonkun, jonka kanssa puhua. Keskustelimme hänen luonaan lähinnä naisista, kulttuurista ja elokuvista — ja niiden yhtymäkohdista.
Yassine oli vakaumuksellinen muslimi. Hänen mukaansa yhteiskunnan tukipilari on perhe. Abortti oli
hänelle kuin murha. Hänen mielestään länsimaalaisilla tytöillä on liikaa vapautta, että heidät on aivopesty
kevytkenkäisyyteen ja itsekkyyteen.
Vaikken välttämättä ollut samaa mieltä kaikesta, ymmärsin hänen lähtökohtansa. Hänen sydänsurunsa oli
todellista. Ymmärsin myös, että länsimainen vapaus on usein illuusio — vapaus kuluttaa, vapaus käyttäytyä
tietyllä tavalla ja vapaus näyttää samalta kuin kaikki muutkin. Kunnioitin myös sitä, että täällä perhe oli vielä
arvossaan.
Järkytin Yassinea kevytkenkäisillä tarinoillani V:stä ja Ameliasta. Mutta en voinut antaa hänelle paljoakaan
tukea, koska en ollut koskaan ollut samanlaisessa tilanteessa. Hän piti kuitenkin siitä kun siteerasin Vaclav
Havelia: ”Toivo ei missään tapauksessa ole sama asia kuin optimismi. Se ei ole vakuuttuneisuus siitä, että kaikki
kääntyy hyväksi, vaan varmuus siitä, että kaikessa on jotain mieltä siitä riippumatta, miten asiat järjestyvät.”
”Ainakin toisen meistä kuuluu saada tarinalleen onnellinen loppu”, Yassine tokaisi ja jatkoi surumielisesti:
”Hollywood-leffat menee näin: poika tapaa tytön, poika menettää tytön, poika saa tytön takaisin. Luulen,
että sinun pitää olla se poika.” Seurasi hetken hiljaisuus. Yassine peitteli itsensä ja oli valmis nukkumaan.
”Eli mielestäsi kannattaisi unohtaa unelma Etelä-Amerikasta ja kääntyä takaisin?” kysyin epäilevästi ja
tuijottelin kattoon.
”Se on täysin sinusta kiinni. Kukaan ei voi tehdä sitä päätöstä puolestasi”, Yassine haukotteli.
Kunpa joku tekisi sen päätöksen puolestani… Epävarmuus jäyti luita ja ytimiä. ”Onhan se houkutteleva
ajatus, mutta miksi hitossa menisin Riikaan keskellä talvea nyt kun olen täällä auringossa. En vain…” ajattelin
ääneen kunnes Yassine keskeytti.
”Riikaan? Sehän on Latviassa”, hän ihmetteli.
”Niin, no… Siellähän V asuu. Tiedäthän, että siellä on jo aika kylmä tähän aikaan vuodesta”, selvitin.
”Voi pojat! Sinulla on pakkomielle siitä naisesta”, hän sanoi syyttävään sävyyn, kääntyi seinään päin ja oli
valmis kuorsaamaan.
”Vastahan sinä…” yritin jatkaa, mutta ilmeisesti hän oli jo unten mailla.
Vaikka olin Yassinen luona vain kahdeksan tuntia, hän oli yksi mieleenpainuvimmista hosteista. Toivottavasti tapaan hänet vielä. Hänen vaatimaton kämppänsä muistutti minua siitä, että niin kutsutut tavalliset
ihmiset länsimaissa ovat tottuneet luksukseen. Täällä reikä lattiassa ja kylmävesihana toimivat sekä vessana
että kylpyhuoneena.
Pian sain lisää kulttuurikokemuksia. Liftasin aasin kyytiin ja pääsin pois keskustasta. Seuraava kuski
perheineen pyysi minut marokkolaiselle lounaalle, josta en voinut kieltäytyä.
Huone oli miesten ruokailutila. Se oli vuorattu värikkäillä matoilla ja seinustalla oli paljon muhkeita tyynyjä. Ensin tarjottiin teetä ja keksejä. Marokkolainen tapa valmistaa teetä on melkein taidetta: järkyttävän
suuri sokeripala pudotetaan teepannuun. Sitten teetä valutetaan muutaman kerran laseihin niin että sokeri
sekoittuu. Teetä kaadetaan korkealta, mutta se ei läiky. Kunhan se on tarpeeksi makeaa se tarjoillaan tuoreen
mintun kera.
Teen jälkeen keräännyimme pienen pöydän ympärille, joka oli vain kymmenen senttimetriä lattiasta.
Perheen nuorin mies toimi tarjoilijana. Hän tarjosi käsienpesuvettä kaikille ja kuivauspyyhe seurasi mieheltä

87

toiselle. Hän asetti valtavan lautasellisen kanaa pöydälle. Valkoista leipää murrettiin ja jaettiin kaikille. Sitä
dipattiin herkulliseen ruokaan. Samalta lautaselta syömisestä tuli hyvä fiilis. Se on niin yksinkertainen tapa
lisätä yhteisöllisyyttä ystävien ja perheen kesken.
Söin aivan liikaa. Sitten kana vaihtui lampaaseen ja mässäily jatkui. Jälkiruoaksi oli tuoreita hedelmiä ja
tietysti lisää teetä. Röyhtäysten sarjatuli viestitti ruoan olleen hyvää.
Ja matka jatkui.
Agadirin lähellä oli huoltoasema, josta bongasin saksalaisen ”Diesel & Dust” ryhmän, joka oli suorittamassa
hyväntekeväisyysajoa Dresdenistä Banjuliin, Gambiaan.
”Jos haluat voit tulla meidän kyydissä”, Heidi-niminen kuljettaja sanoi.
”Mihin olette menossa seuraavaksi?” kysyin.
”Huomenna pitäisi päästä Laâyouneen”, hän vastasi. Oikeasti? Mahtavaa!
”Sinne minäkin tähtään!” ilahduin. Universumi tekee taas yhteistyötä. Kiitos! Lähdimme matkaan seuraten
Tiznit tienviittoja.
”Vietämme yön Tiznitissä leirintäalueella. Mihin haluat jäädä?” Heidi kysyi yllättäen. Miten niin? En
halua jäädä! Tulen teidän kanssa. He eivät sittenkään piitanneet seurasta. Uskomatonta! He menevät samaan
suuntaan enkä tuo heille lisäkuluja, mutta silti he haluavat minusta eroon.
Vietin yön leirintäalueen hylätyssä vessassa ja sain aamulla tingattua kyydin muutaman sata kilometriä
eteenpäin. Liftasin bussin Tan-Taniin. Onpa kiva nimi kaupungilla! Mukava kaveri ajoi minut mopollaan
kaupungin laitamille. Kului noin tunti eikä kukaan pysähtynyt. Sitten näin saksalaiset taas. Olin ollut heitä
nopeampi. Ottakaa minut takaisin kyytiin, jooko? He ajoivat ohi toivottaen vielä kertaalleen hauskaa matkaa.
Toinen ilmainen bussikyyti vei minut lopulta 5 000 asukkaan Tarfayaan, jossa Antoine de Saint Exupéry
oli ollut vuonna 1929 keräilemässä sekä hiekkaan juuttuneen lentokoneensa osia että inspiraatiota ”Pikku
prinssin” rustailuun.
Palloilin ympäriinsä heilutellen taikapaperiani, mutta kukaan ei tuntunut olevan menossa Laâyouneen.
Koska busseihin liftaaminen ei tuntunut olevan Marokossa ongelma ajattelin, että päivän viimeinen bussi veisi
minut perille. Kolmas kerta sanoi toden: Haistapa jätkä pitkä vittu! Bussikuski ei päästänyt kyytiin ilman lippua.
Panikoin. Puolitoista tuntia lautan lähtöön. 100 kilometriä matkaa. Juoksin pimeälle tielle. Ei ketään! Puolen
tunnin jälkeen tajusin, että kaikista ponnisteluistani huolimatta olin jälleen kerran epäonnistunut. Itketti. Niin
perkeleen lähellä, mutta niin kaukana! ARC sai jäädä haaveeksi. Nälkäkin on. Silmät pettymyksestä vetisenä
laahauduin läheiselle huoltoasemalle. Sain leipää oliiviöljyllä. Mutustelin sitä paikallisten jätkien, Mehdin ja
Raschidin, kanssa, jotka katselivat jalkapalloa TV:stä ja puhuivat jonkin verran englantia.
Paikallinen seriffi kaartoi pihaan aseistettujen miesten kanssa. Ne lampsivat suoraan luokseni ja kysyivät
passia. Annoin. Mitähän asiaa niillä on? He halusivat nähdä myös taikapaperini. Antaa heidän tehdä työnsä.
Seriffi häipyi passini kanssa.
Reilun puolen tunnin jälkeen he tulivat takaisin ja vaativat minua astumaan autoon. Heittääkö ne pikakyydillä lautalle? Ei, taitaa olla jo liian myöhäistä. Olin liian väsynyt, likainen ja lannistunut niskoittelemaan.
Hyppäsin autoon. En ole tehnyt mitään väärää eikä niillä ole mitään syytä pidättää minua. Hetkinen? Ei kai
ne vaan nyt epäile sitä minun liimattua passia? No, toisaalta: yö sellissä on kuitenkin yö sisätiloissa.
He eivät vieneet putkaan vaan nuhjuiseen hotelliin. Kaikki muut paitsi seriffi olivat ylitsevuotavan kohteliaita ja huumorintajuisia. ”Aamulla lähdet pois!” seriffi tiuskaisi tulkin avustuksella. En taida olla tervetullut
tänne. Sain passini takaisin. Huh!
En enää tiennyt miksi reissasin, mihin menisin ja miten. Tiesin vain kenen kanssa — yksin. Onnellisuus
on todellista vain silloin kun se on jaettua. Muistelin Alexander Supertrampin sanoja ”Erämaan armoille”
tositarinasta. Kuolisinko minäkin yksinäisenä? Tuntui pahalta olla niin kaukana ystävistäni.
Ikävöin myös V:tä, enemmän kuin koskaan. Ensimmäistä kertaa olin valmis päästämään irti unelmistani
vain ollakseni hänen kanssaan. Yhtäkkiä talven kylmyys, työ Mäkkärissä ja sitoutuminen monosuhteeseen
tuntuivat pieniltä vioilta jos saisin vain olla hänen lähellään.
Aamulla raahauduin Internet-kahvilaan laittamaan V:lle saman viestin kuin neljä kuukautta aiemmin:
”Jos tulen Riikaan saanko surffata sohvallasi?”
Vastaus tuli nopeasti: ”Tottakai hostaisin sinua, Remmus, mutta vain ystävänä. Ikävöin sinua, mutta et ole
se ihminen, jota ajattelen aamulla herätessäni. Usko jo! En rakasta sinua!” Jälleen kerran sydämeni särkyi.
Nielaisin kyyneleeni. Vaikka se sattui, se vapautti minut menemään eteenpäin. Enää ei tarvinnut arvuutella.
V oli menneen kesän lumia.
Päätin mennä Laâyouneen joka tapauksessa, odotella seuraavan sunnuntain lauttaa ja mennä katsomaan
olisiko Las Palmasissa edes yksi vene, joka tarvitsisi miehistöä Atlantin ylitykseen. Juuri kun nousin koneelta,
Mehdi ja Raschid tulivat sisään. Tervehdin heitä ja kerroin heille sekä illan tapahtumista että suunnitelmastani.
”Et voi mennä Laâyouneen. Siellä on liian vaarallista”, Mehdi sanoi.
”Niinhän ne kaikki sanoo. Joka paikassa on vaarallista”, en uskonut sanaakaan.
”Ei kun oikeasti. Poliisi hyökkäsi vastikään kapinallisten leirille ja tappoi viisi ihmistä. Tälläkin hetkellä
siellä saattaa olla iltaisin ulkonaliikkumiskielto. Ulkomaalaisia ei haluta sinne”, Raschid selitti.
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”Ei haluta tännekään. Seriffi on ihan pimeä”, kerroin.
”Voit tulla meille yöksi”, Mehdi tarjosi.
”Ai, kiitos!” yllätyin jälleen kerran vieraan ihmisen luottamuksenosoituksesta.
”Käydäänkö juttelemassa sen seriffin kanssa varmuuden vuoksi?” Raschid ehdotti. Juu, mennään vaan!
Kiva nähdä vanhaa kaveria. Suostuin jätkien ehdotukseen ja lampsimme poliisiasemalle.
Tervehdin seriffiä leveä virne naamallani. Hän alkoi huutaa kuin palosireeni. Vaikka arabiani on hiukan
ruosteessa ymmärsin seriffin sanovan jotain tähän tapaan: ”Mitä vittua tuo jätkä täällä tekee? Viekää se helvettiin minun poliisiasemaltani, pois minun kaupungistani!” Mehdi ja Raschid hätkähtivät.
Olin odottanut jotain tällaista enkä voinut kuin nauraa. Se sai miehen vielä enemmän pois raiteiltaan. Hän
osoitti selliä ja huusi ächlämbächlämiä, jossa oli paljon niitä arabiankielestä tuttuja kuolonkorinaa muistuttavia äänteitä. ”Sano sille etten ole tehnyt mitään väärää tai laitonta”, pyysin Mehdiä kääntämään, hymyilin
ja asetuin keskusteluetäisyydelle. Mehdi käänsi.
Yllättäen seriffi tönäisi minut pois luotaan ja putosin melkein portaita alas. Mitä helvettiä se luulee tekevänsä? Minua vain nauratti seriffin selittämätön käytös. ”Älä naura! Hän käskee olla hymyilemättä”, Mehdi
yritti kääntää selkä seinään painettuna. Häntä selvästi pelotti.
”Mitä? Onko hymyily laitonta? Kysy siltä”, tsemppasin Mehdiä yrittämään vielä. Hän välitti viestini värisevällä äänellä. ”Höhöhö!” seriffi naurahti ja taisi vähän hymyilläkin.
”Hei, katsokaa! Se rikkoo lakia!” virnistin sormi ojossa ja yritin lievittää Mehdin jännittyneisyyttä. Pikkuhiljaa seriffi rauhoittui ja tajusi käyttäytyvänsä kuin ääliö. Hän kutsui meidät huoneeseensa hetkeksi. Seriffiä
pelotti että jos minulle sattuisi täällä jotain se olisi hänen kontollaan.
”Olen tuon luona yötä”, osoitin Mehdiä ja jatkoin: ”Mitä luulet sen tekevän: raiskaavan vai viiltävän kurkkuni auki metrisellä kebabveitsellä?”
Mehdi käänsi ja sai seriffin hymyilemään. Olisi ptänyt arvata, että ihminenhän se on. Antaa pelon hallita
elämäänsä. Minulla kävi häntä sääliksi, mutta oli kiva, että saimme tuotua hieman valoa hänen elämäänsä
ja hymynkareen huulille.
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Saharan hiekkaa
Muslimiperheiden parhaat vuohet odottavat Id al-Adha -uhrijuhlaa yhtä innokkaasti kuin siat joulua.
Juhlaa vietetään sen kunniaksi, että profeetta Ibrahim oli valmis uhraamaan poikansa. Tarina menee jotakuinkin
näin:
JUMALA: Ibrahim, tykkäätkö sä musta oikeesti?
IBRAHIM: Totta kai! Minähän suorastaan… jumaloin sinua!
JUMALA: En usko.
IBRAHIM: Et usko? Eihän sinulla voi olla uskon puutetta!
JUMALA: Itsetunto-ongelmia, kai…
IBRAHIM: Rakastan sinua! Mitä voisin tehdä todistaakseni sen?
JUMALA: Toisit edes kukkia joskus.
IBRAHIM: Tuon. Mitä muuta?
JUMALA: Suklaarasia olis kiva.
IBRAHIM: Suklaatakin annan.
JUMALA: Kiva, mutta mistä tiedän, että olen se ykkösjuttu sun elämässä?
IBRAHIM: Voin tehdä mitä vain!
JUMALA: Tapa poikasi.
IBRAHIM: Mitä?
JUMALA: Kuulit kyllä. Ismael, se äpärä. Nirri pois!
IBRAHIM: Mitä hän on sinulle tehnyt?
JUMALA: Se pilkkaa mua. Tapa se!
IBRAHIM: Aika suurellista.
JUMALA: Uhmaatko tahtoani?
IBRAHIM: En, sanasi on lakini. Ismael, tulepa täällä käymään. Tapan sinut.
ISMAEL: Joku Jumalan uhrijuttu taas?
IBRAHIM: Niin.
ISMAEL: Pömpöösi!
JUMALA: Älä solvaa. Helvetti joku roti tähän pitää saada. Tarvitaan käskyjä!
IBRAHIM: No, tapanko Ismaelin?
JUMALA: Ei tartte. Tapa vaikka tuo vuohi.
VUOHI: Mitä vittua? Bäää!
Olin Mehdin luona kuusi päivää. Ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Id al-Adha -viikko oli todella rentouttava: lukemista, rannalla makoilua, kadunkulmissa maleksimista, 486 kädenpuristusta ohikulkijoiden
kanssa, snookeria, kunnon löylyt hamamissa ja tietysti vuohen syömistä kaikissa eri muodoissaan. Ruoka oli
aina hyvää ja takuulla luomua, vaikkei tiennytkään mitä osaa elukasta milloinkin suuhunsa laittoi.
Lauantai-iltana Mehdin äiti oli lähes kyyneliin asti liikuttunut. Äiti vuodatti ja Mehdi käänsi: ”Kiitos
Remmus, että olet ollut kanssamme tämän tärkeän viikon. Teit perheestämme täydellisen.” Olin hämmentynyt.
Minunhan tässä piti olla kiitollinen: katto pään päällä, hyvää seuraa ja vielä joku hiton vuohensilmäpirtelö
kädessä.
Olin niin riippuvainen muiden ihmisten hyvyydestä, ettei minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa vastaan mitä universumi tielleni laittaa ja luottaa siihen, että viime kädessä kaikki on tapahtunut tarkoituksesta.
Tajusin, että ottaessani vastaan lahjan Mehdin perheeltä olin toiminut ihmisyyden korkeimmalla tasolla,
sillä mitä Kabbala kutsuu ”vastaanottamiseksi antamisen tähden”. Huimaa! Olen tiedostamattani kasvanut
ihmisenä. Rahaton elämä ja reissaaminen ei tainnut sittenkään olla turhaa.
Sunnuntaina oli jo hirveä kutina päästä takaisin tien päälle.
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”Tiedän, ettet halua muiden maksavan puolestasi, mutta saanko tarjota taksin Laâyouneen?” Mehdi halusi
varmistaa, että pääsen tällä kertaa ajoissa satamaan. Juuri opitun valossa oli vaikea kieltäytyä lahjasta.
Ennen lähtöä oli vielä yksi lahja vastaanotettavana. Mehdin äiti oli valmistanut juhlalounaan. Kokoonnuimme kaikki pöydän ympärille.
”Mitä tänään syödään? Vuohta oletan? Vieläkö sitä riittää?” vitsailin.
”Tänään syödään vuohen aivot”, Mehdi julisti lipoen huuliaan.
Jaa aivot? Bäää! Tieto lisää tuskaa.
Äiti toi pöytään tirisevän pannullisen möykkyistä vatkulia. Leipää murrettiin ja jaettiin tuttuun tapaan.
Odotin, että joku aloittaisi. Kaikki odottivat, että minä aloitan. Voi Ismael minkä teit! Miten tästä pinteestä
pääsee loukkaamatta ketään? Tässä kohtaa on varmaan turha sanoa olevansa kasvissyöjä. Kurotin kohti
lautasta leivän pala kädessäni. Dippasin sen aivohilloon ja noukin möykyn leivän päälle. Kaikki tuijottivat.
Möykky putosi pöydälle. Perkele! Liukas pirulainen! Nostin möykyn huulilleni. Siinä oli aivomainen haju.
Mitä sitä ei tekisi miellyttääkseen lahjan antajaa? No helvetti, menköön!
Laitoin sen suuhuni ja jauhoin.
Nielaisin.
”Äiti kysyy miltä maistuu”, Mehdi uteli.
”Sairaan hyvää!” sanoin yllättyneenä ja otin lisää.
Lounas oli myöhästyttänyt lähtöä liiaksi. Oli jo myöhäinen iltapäivä eikä koko kylästä tuntunut löytyvän
taksia. Täällä oli tapana, ettei auto liiku ennen kuin se on täynnä — siis todella täynnä. Tuntuu tyhmältä olla
liftaamatta ja silti odottaa kyytiä. Aurinko laski ja aloin epäillä ehtisinkö sittenkään lauttaan. Ehkä minun ei
olekaan tarkoitus mennä? Ehkä universumi yrittää estää. Aloin todella uskomaan omaa universumishaibaani.
Olenkohan hengannut liikaa uskovaisten seurassa?
Lopulta taksi tuli ja halasin Mehdiä hyvästiksi. Hieno mies! Toivottavasti nähdään vielä! Laâyounesta
pääsin satamaan Kanarialla asuvien marokkolaisten sällien kyydissä. Leukani loksahti hämmästyksestä. Aivan
jumalattomasti kyttiä! Jokainen auto syynättiin suklaan varalta. Hashista sanottiin täällä suklaaksi. Eikä yhtään
rekkaa? Miten helvetissä meinasit mennä lauttaan, Reverof? Onneksi olin valmistautunut.
Vihainen satamavirkailija ei voinut käsittää, ettei minulla ollut matkaan oikeuttavaa pramean virallista
muovitettua paperia, jossa olisi ollut kivoja mustemerkintöjä. Sieltä tuli vuoroin ächlämbächlämiä, vuoroin
parleevuufranseeta.
Näytin hänelle ranskaksi kirjoitettua lappua: ”Nimeni on Remmus Reverof. Olen Suomesta. Olen matkustanut noin 30 000 kilometriä ilman rahaa. Unelmani on päästä Kanariansaarten kautta Etelä-Amerikkaan.
Olisitteko niin ystävällisiä ja auttaisitte minua toteuttamaan unelmani?”
Se toimi. Virkailijasta tuli jokseenkin ystävällinen. Hän alkoi kuumeisesti etsiä porsaanreikää, jonka kautta
pääsisin lautalle. Pitihän nyt kaveri matkaan saada. Odotin kärsivällisesti, vaikka tiesin, että tiimalasista
alkoi hiekka loppumaan. Eikä auttanut, vaikka Saharan autiomaa oli miten hiekkaa täynnä. Tämä taitaa olla
viimeinen mahdollisuuteni.
Lopulta virkailija tuli takaisin ja sanoi, ettei ole mitään tehtävissä. Asia kuuluisi lauttayhtiölle. Sain apua
poliisilta, jolta olin pummannut tupakan. Menimme yhdessä lippuluukulle. Hän kysyi järjestyisikö minulle
vapaalippu.
Juu, ei!
En kovin helposti tyytynyt kieltävään vastaukseen, joten otin itse yhteyttä lauttayhtiön henkilöstöön.
Kipusin pitkin hierarkian portaita kunnes eräs huippuvirallisen näköinen mies sanoi kysyvänsä kapteenilta.
Lautta oli lähdössä 52 minuutin päästä. Saharan yö oli jäätävä. Jotenkin olin ajatellut, että paikassa jossa
on +30 lämmintä päivällä ei voi olla niin kylmä yöllä. Hytisin viluissani, mutta hölmön luottavainen hymy ei
lähtenyt naamaltani minnekään. Sormet ristissä tuijotin lauttaa johon ihminen toisensa jälkeen nousi. Tuli
outo ajatus: pitäisikö rukoilla? Teen mitä vaan, mutta tuohon laivaan minä nousen! Kunhan olen kannella
kiitän Allahia, Buddhaa, Jeesusta, Krishnaa, joulupukkia ja muita pyhimyksiä. Päästäkää minut matkaan!
Varttia vaille kymmenen aloin panikoida. 15 minuuttia. Porttia suljettiin. Satamatyöläiset alkoivat kasata
aitaa pois. Tullivirkailijat pakkasivat kamojaan. Poliisit poistuivat sisätiloihin. Onpa kumman yksinäistä
yhtäkkiä. Ja missä se tyyppi on, joka meni kysymään kapteenilta? Tuolla! Juoksin miehen luo.
”Kapteeni sanoi, ettei se ole mahdollista”, hän kertoi. Vittu miten paskoja pyhimyksiä! Jotenkin en osannut
enää edes pettyä. Tuntui, että minun ja Kanariansaarten välissä on näkymätön muuri. Ja sen muurin nimi
taitaa olla raha. Olisin tietty voinut kerätä 45 euron lippuun vaikka vitosen yhdeksältä ihmiseltä, mutta se
olisi ollut vastoin periaatteitani. Pitäisiköhän niitä periaatteita tarkistaa?
Uusi poliisikaverini tuli lohduttamaan. ”Vai ei onnistunut? Tule huomenaamulla takaisin. Tuosta lähtee
hiekkalaiva Las Palmasiin kolme kertaa viikossa”, hän kertoi. Jaa hiekkalaiva? No mikä ettei! Olisit voinut
aiemmin kertoa!
Päädyin nukkumaan karatesalin keskeneräiseen yläkertaan, kivikasojen, laastin ja työkalujen sekaan,
köyhän hampaattoman vanhuksen kanssa, jonka nimi oli Achmed — kurkkuäänteellä. Achmedilla ei juurikaan ollut mitään, mutta siitäkin vähästään hän jakoi. Hän teki minulle pedin kirppujen syömälle patjalle.
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Nukahdin onnellisena.
Intoa uhkuen juoksin takaisin satamaan aamulla. Innolle ei kyllä ollut mitään perustetta. Oli hiljaista.
Vain muutama hassu satamatyöläinen siellä täällä. Ei laivaa. Kipusin hiekkakasojen yli agentuuriin, joka
hoiti hiekkakuljetuksia. Ei ketään.
Ulkona tapasin poliisikaverini. ”Ei hiekkalaivaa tänään”, hän tokaisi. Ei tietenkään. Mitä olin odottanut?
Tervetulotoivotusta, punaista mattoa, yksityishyttiä, pikakuljetusta Las Palmasiin, shampanjaa ja mansikoita?
”Huomenna”, poliisi virkkoi. Mañana, mañana… Nämä kaverit on espanjalaisempia kuin espanjalaiset
itse! No, päivä vielä. Haittaakohan Achmedia? Ei haitannut. Chillailua, lounasta taikapaperilla, pölyt pois
karatesalin suihkussa ja hampaattoman vanhuksen viereen nukkumaan.
Seuraavana aamuna oli eri meininki. Hiekkarekkoja meni satamaan yhtä soittoa ja massiivinen laiva peruutti
satamaan. Siinä se on! Tuo on kyytini! Visualisoin jo kuinka hurmaisin kapteenin tarinallani ja kuinka hän
toivottaisi minut tervetulleeksi laivaan. Yhdessä polttelisimme sikareita ja joisimme shampanjaa… Ainoa
huono puoli oli, että tämä paatti oli menossa Senegaliin. Ette voi olla tosissanne!
Nielin katkerat tappion kyyneleet jälleen kerran. Nyt en anna periksi! Olen niin lähellä onnistumista.
Laivoja on ja niihin voi liftata. Agentuurin johtaja oli avulias. Hän pyysi tulemaan takaisin 8:00… mañana.
Hän kirjoitti kellonajan ja laivan nimen paperilapulle, jonka ojensi minulle. Se ei ollut pramea, virallinen tai
muovitettu, mutta se oli paperi, jossa oli kivoja mustemerkintöjä. Tämä on lippuni pois täältä!
Juhlistin matkalippuani myöntämällä itselleni loppupäivän vapaata. Menin meren rantaan, jossa Saharan
hiekkadyynit laskeutuvat Atlantin aaltoihin. Lämmintä oli se kolmekymmentä ja rapiat. Kun kävin makuulle,
tajusin että jotakin tällaista olin talven varalle ajatellut. Onko tämä nyt se ikuinen kesä?
Olin yksin. Kukaan ei ollut jakamassa iloani. Remmus, mitä sinä todella haluat? Vaikka se kuulostaa yksinkertaiselta, on se yleensä pirun vaikea kysymys: mitä todella haluan elämältä juuri nyt? Vaan sillä hetkellä
vastaukset tulivat pakottamatta. Otin kynän ja muistilehtiöni.
Mitä haluan?
Haluan ottaa vastuuta ja silti säilyttää vapauteni.
Aitoja ihmissuhteita: rakastaa ilman rajoja
Kirjoittaa: olla inspiroitunut luomaan
Kokata: palvella muita
Lukea: oppia
Mitä tarvitsen tähän?
Läppärin, keittiön, asunnon, rakkautta
Siinäkö tosiaan kaikki? Itsepäinen egoni otti vallan kynästä ja raapusti vielä yhden sanan: ”aurinko”. Tajusin
ettei auringolla ja lämpötilalla ollut merkitystä jos vain täyttäisin paikkani yhteiskunnassa, tehden asioita,
joissa olen hyvä ja joita rakastan tehdä — ja jos ympärilläni on ihmisiä, joista todella välitän. Jatkuvan kesän
tavoittelu on kuin pysyvän onnen etsimistä: kärsimyksen lähde, ei tasapainoisuuden ja ilon lähde.
Otin repustani kirjan, jonka olin saanut Viktorialta. Yritin lukea rentoutuakseni, mutta ei siitä tullut
mitään. Ajatukseni juoksivat villinä.
Remmus, sinulla oli kovin yksinäinen talvi, eikö totta?
Niin kai.
Olit egosi vallassa ja kannoit kaunaa yhteiskunnalle tai sen puoleen mille tahansa mikä ei liittynyt sinuun.
Olit melkein menettänyt elämänhalusi.
Mitä? Joo, olin varmaan vähän… vihainen. Hetkinen, puhunko itselleni? Oli selvästikin aika taas kokoustaa
itsensä kanssa.
Sinun piti löytää elämänhimo uudelleen. Matkasi alussa elämääsi ilmaantui yhtäkkiä monia naisia, eikö
vain? Sinun piti päästä uudelleen yhteyteen seksuaalisuutesi kanssa. V auttoi sinua pääsemään niin sanotusti
talvesta kevääseen. Mutta hänestä tuli sinulle pakkomielle. Ja nyt sinun pitää päästää hänestä irti. Oli aina
kyse sinusta ja sinun tarpeistasi. Ei koskaan hänen. Vanha kunnon ego loi ajatuksen täydellisestä naisesta ja
sinä odotit saavasi kaiken häneltä.
En tainnutkaan olla kovin polyamorinen… Taskussanni pyöri vieläkin lasinalunen, jossa luki ”minä
kirahvoin sinua”. Tuijotin sitä hetken. Sitten revin sen.
Ääni sisälläni jatkoi: Tapasit ihmisiä, jotka ärsyttivät sinua. Et tajunnut, että puutteet muiden käyttäytymisessä ovat puutteita itsessä, tai jotain mitä haluaa itsessään kehittää.
Sophia… Olin halunnut olla hänen kaltaisensa: mennä huolettomana virran mukana ja nähdä elämä
sellaisena kuin se on.
Kaipasit virkistävää suhdetta, läheisyyttä ja nautintoa. Kevät oli ohi ja tuli kesä, vertauskuvallisesti ilmaistuna.

92

Jotta olisit voinut nauttia siitä täysin, vapauttaa luovuutesi, ilon ja innokkuuden, sinun piti saada suhteesi
toimimaan. Jäit pakkomielteisesti kiinni menneeseen, etkä nähnyt sitä mikä oli silmiesi edessä.
Etsit ikuista kesää, mutta jatkoit sokeasti kohti syksyä. Olisit voinut oppia Viktorialta vaikka mitä jos olisit
kuunnellut!
Mutta annoin anteeksi Alille. Se oli iso opetus!
Okei, ihan hyvin vedit sen. Nyt kun annat vielä anteeksi itsellesi ja koko maailmalle. Sinulla on edelleen
pelkoja ja henkinen kasvusi on tyssännyt. Ymmärrätkö, että jos et tee mitään edessä on taas helvetinmoinen
talvi?
Mietin hetken itseripitystäni. Selailin Viktorialta saamani kirjan sivuja ajatuksissani. Viimeisellä sivulla
oli kuulakärkikynällä kirjoitettu viesti, jota en ollut aikaisemmin huomannut:
Universumi haluaa meidän olevan yksilöitä, että loisimme uutta. Kun luonto muistuttaa
meitä yhteydestä se varmistaa tasapainoisen kehityksen ja kokemuksemme laadun. Se näyttää tietä. Sitten jokainen voi pedata oman polkunsa jota seurata. Remmus, tulet aukaisemaan
sydämesi. Opit tuntemaan ehdotonta rakkautta itseäsi ja muita kohtaan, omistautumaan
henkiselle kasvulle ja palvelemaan muita intohimoisesti. Ole täysin rehellinen, myös itsellesi.
Summer Forever!
Rakkaudella, Viktoria
Tämä palautti mieleeni Viktorian sienikokemuksen ja Joen tomaatit. Summer Forever, Ikuinen kesä… Ole
itsellesi rehellinen… Katsoin vielä listaa, jonka olin muistivihkooni kirjoittanut. Haluan ottaa vastuuta ja silti
säilyttää vapauteni. Minkälaisen vapauden?
Olin jo aiemmin kyseenalaistanut ovatko vapaus rakastaa, vapaus rahahuolista ja vapaus liikkua sitä mitä
todella tarvitsen. Tarvitsen vapauden pelosta, kärsimyksestä ja riittämättömyydestä. Ehkä kaiken muun
haluamisen, tarvitsemisen ja takertumisen pitää loppua. Eli mitä lopulta tarvitsen on se mitä minulla jo on,
en yhtään enempää. Ja että näkisin sen mitä minulla on, vaatii sitä, että osaan avata silmät.
Entä se Etelä-Amerikka? Muistin Henrikin sanat: ”Minua ei haittaa asua tylsässä paikassa kun ympäröin
itseni epätylsillä ihmisillä.” Olisin vapaa menemään minne tahansa: Thessalonikiin, Riikaan, Kanarialle,
Yeşiltaşiin, Poznaniin, Lyoniin, Kosovoon, Zürichiin… Ei minun tarvitse mennä Etelä-Amerikkaan.
Nukuin yöni harvinaisen levollisesti.
Heti auringon noustessa kiiruhdin satamaan, viimeisen kerran. Tänään lähden joko laivalla tai autolla. Ei
enää yhtään yötä Achmedin riesana!
En nähnyt laivaa missään, satamassa tai merellä. Hmm… ei kovin hyvä merkki. Toivoin, etten olisi myöhässä. En voinut tarkistaa aikaa mistään. Juoksin agentuurin johtajan toimistohuoneeseen.
”Mitä kello on?” kysyin ovenraosta. Johtaja hymyili. Oli tasan 8:00. Sanovat suomalaisia täsmällisiksi.
Istuuduin ja ojensin ”matkalippuni”. Hän tarkasteli sitä pitkään, korjaten välillä lasejaan, ihan kuin se olisi
ollut tuntemattoman lääkärin kirjoittama resepti. Mitä hittoa se tekee? Siinä on veneen nimi, päivämäärä ja
aika. Ei muuta. Itsehän se sen kirjoitti. Mikä maksaa?
”Ei venettä tänään”, hän lopulta totesi.
”Anna kun arvaan! Huomenna?” yritin olla kiivastumatta. Kaveri nyökytteli vaivautunut ilme naamallaan.
Ei helvetti! Nyt saa riittää tämä mañanapaska. Se ei varmaan vaan kehtaa sanoa ”en tiedä”.
Kiitin, poistuin ja liftasin kaksi päivää pohjoiseen, Agadirin turistirysään. Olin loman tarpeessa. Ja saattaisihan siellä olla venesatamakin.
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Pois
Ei suuntaa. Ei suunnitelmaa. Täydellistä!
Agadirin tyylikkäästi kivetty rantapromenadi
kiemurteli useita kilometrejä kohti vuorenrinnettä,
johon illalla valaistiin valtavin arabialaisin kirjaimin paikallinen hierarkiajärjestys: Jumala, kotimaa,
kuningas. Ranta oli täynnä hotelleja ja ravintoloita.
Nyt pitää saada kunnon evästä ennen kuin asettuu
rannalle nukkumaan.
Menin hienoon ravintolaan kysymään jämiä.
Olin ainoa alle 60-vuotias ei-saksalainen asiakas.
Olin likainen ja hikinen. Achmedin patjakirput
kutittivat vieläkin.
”Istu alas, ole hyvä”, tarjoilija pyysi luettuaan
taikapaperin. Yllätyin. Kohta eteeni tuotiin kolmen
ruokalajin gourmet-illallinen, viiniä, kahvia ja konjakkia. Tiramisun vedettyäni olin aivan ähkyssä ja
melkein itkin. Rakastan rahatonta elämää! Normaalina pienen budjetin reissaajana en olisi edes
tullut tähän ravintolaan. Kiitos universumi! Oli
oikein hyvää!
Oli sulkemisaika, joten he pakkasivat minulle
vielä loput paistetut kalafileet mukaan. En millään
pystynyt enää syömään, joten jaoin ne rannalla hengailevan äijäporukan kesken. He tekivät minulle majan
aurinkotuoleista ja yhtäkkiä minulla oli katto pään päällä. Se tuli tarpeeseen, koska taivas alkoi täyttyä tummista pilvistä. Kömmin majaani ja nukahdin aaltojen ääneen.
Keskellä yötä heräsin siihen, että kahvi, viini ja konjakki halusivat yhtyä Atlantin aaltoihin. Tunsin oloni
laiskaksi, koska olin käpertynyt niin mukavasti pesääni. Yritin saada unen päästä kiinni, mutta mieleeni juolahti Hillelin sitaatti ”Jos et sinä, niin kuka? Jos ei nyt, niin koska?” Otin tehtävän vastaan ja menin kuselle.
Seuraavana päivänä alkoi rankkasade. Helvetin hieno homma! Oliko Agadiriin tulo ollut taas vain merkityksetön episodi sattumanvaraisen elämän filminauhassa? Poukkoilin ympäriinsä katoksen alta toiselle.
Hetkinen, onko nuo… veneitä! Päädyin satamaan, jossa oli viitisenkymmentä purje- ja moottorivenettä.
”Useimmat menee Kanariansaarille. Nyt vain odotellaan sään selkiytymistä”, venäläiskapteeni Vladimir
kertoi. Pääni oli pyörällä ilosta. Ehkä sittenkin onnistuisin. Ehkä universumi johdatti… Paskat! Remmus,
nyt lopetat sen universumihölynpölyn! ”Matalapaine kestää ainakin viisi päivää”, Vladimir jatkoi. No nyt on
aikaa tutustua veneilijöihin.
Tapasin ranskalaisen Philippen, joka oli kahden lapsensa ja tyttöystävänsä Valerien kanssa pikkuruisessa
pinkissä aluksessa, joka pyykkinaruineen, maalauksineen ja surffilautoineen näytti enemmän nonparellein
koristellulta purnukalta kuin purjeveneeltä.
”Tuossa kävi juuri pari reissaajaa kysymässä kyytiä. He kiertävät maailmaa polkupyörillään. Jos niillä ei
ole kiire päästä lähtemään, otamme heidät mukaan”, Philippe antoi tilannekatsauksen. Ahaa, en siis ole ainoa!
”Entä jos ne päättävät lähteä aiemmin? Voisinko minä tulla?” utelin.
”Sitä pitää kysyä tyttöystävältäni”, Philippe naurahti.
Yövyin hylätyssä rekassa teollisuusalueella ja seuraavana päivänä palasin satamaan. Toinen ranskalaispariskunta, Jordi ja Lucie, pyysivät minut veneeseensä. Heillä oli neljä lasta ja he olivat menossa Kanariansaarten
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kautta Senegaliin. Heillä ei selkeästi ollut yhtään ylimääräistä tilaa. Lapset oli kasvatettu merillä, eivätkä he
edes tienneet niin sanotusta normaalista elämästä.
”Oli vaikeaa taivutella viranomaiset uskomaan, että pystymme hoitamaan lasten koulutuksen itse”, Jordi
sanoi.
”Varmasti”, totesin.
”Seitsemänvuotias tyttömme on edistyneempi lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan kuin yhdeksän
vuotias serkkunsa Ranskassa”, Lucie vakuutteli. Ihana perhe! Pääsisinpä näiden mukaan.
”Voimme me sinut ottaa”, Jordi virkkoi.
”Ymmärrämme kyllä jos et halua matkustaa kanssamme”, Lucie lisäsi ja viittasi paatissa kirkuviin lapsiin.
Siis mitä? Voitte… Joo, joo, joo! Sydämeni hypähti ilosta.
”Tulen mielelläni. Rakastan lapsia… kunhan eivät ole omia”, vitsailin. Samalla Philippe ilmestyi paatin
viereen laiturille.
”Hei Remmus, hauska nähdä taas. Jordi, Lucie, miten menee? Se pyöräilijäpariskunta päätti ottaa lautan
Las Palmasiin jostain Saharasta.”
”Laâyounesta?” kysyin.
”Niin, mistä tiesit?” Philippe kysyi.
”Tuttu paikka”, virnistin.
”Niin nyt meillä voisi olla paikka sinulle”, Philippe kertoi hymyssä suin.
”Taisimme jo sopia, että hän tulee meidän mukana”, Jordi sanoi.
”Ai, hienoa! No, mutta pidä sitä varasuunnitelmana!” Philippe huikkasi. Uskomatonta mikä flaksi yhtäkkiä!
Varasuunnitelma tuli tarpeeseen. Seuraavana päivänä Jordi sanoi että pari ranskalaista liftaria haluaisi
heidän kyydissään Senegaliin. Sovimme, että menen sittenkin Philippen kanssa, jos se vaan Valerielle passaa.
Philippe oli ammatiltaan timpuri ja Valerie graafinen suunnittelija. Jutustelimme mukavia punaviinin ja
savukkeiden kera. Pitääkö minun nyt yrittää esittää jotain, että Valerielle tulee minusta hyvä kuva? Äh, en
jaksa. Olin oma itseni… mikä yleensä on virhe. Kerroin, ettei minulla ei ole yhtään purjehduskokemusta,
mutta haluan oppia. Kerroin myös rahattomasta elämästäni. He kuuntelivat kiinnostuneesti. Kohta puhuim
mekin jo henkeviä ja tunsin sielujen sympatiaa välillämme. He eivät olleet tuikitavallisia työläistonttuja vaan
vapaita kuin taivaan linnut — tai meren kalat. He osasivat arvostaa ihmisyyttä ja luontoa.
”Olisi kiva jos tulisit kanssamme Kanarialle”, Valeria sanoi lopulta. Jes!
”Niin olisi”, hymyilin.
”Se on parin, kolmen päivän matka. Hyvää harjoitusta. Saatamme tarvita jonkun myöhemmin Atlantin
ylitystä varten”, Philippe myhäili. Mitä, mitä, mitä? Atlantin ylitystä? Yritin ottaa uutiset vastaan viileästi,
mutta sisälläni kiehui. Vihdoinkin! Tätä ne kaikki epäonnistumiset povailivat!
Yövyin heidän veneessään. Philippe teki minulle tilaa pienestä sivulokerosta, johon onnistuin kuin onnistuinkin ahtautumaan makuupusseineni. Nukuin kuin tukki, vaikka yöllä oli hirmuinen myräkkä, joka paiskoi
venettä laiturin puolelta toiselle.
Seuraavan päivän vietin kaupungilla keräten ruokatarvikkeita matkan varalle. Maa keinui jalkojeni alla
vieläkin. Ihan kuin olisi mömmöissä. Tulin takaisin kassi täynnä herkkuja. ”Kävin shoppailemassa”, virnistin
ja ojensin kassin Philippelle. Se oli nyt pinkin purkin yhteistä purkkiruokaa. Hymyni hyytyi kun näin hänen
vakavan ilmeensä.
”Onko jokin pielessä?” kysyin kannelta.
”Remmus, olen pahoillani. Emme voikaan ottaa sinua. Päätimme erota”, Philippe sanoi rauhalliseen,
mutta masentuneeseen sävyyn. Olin sanaton. Kaksi ihanaa lasta, yhteiset reissusuunnitelmat, nehän vaikutti
ihanalta parilta. Mitä nyt? En osannut olla pettynyt omasta puolestani. Philippe pyysi minut teelle. Avasin
leipomosta tuomani pussin hänelle.
”Kiitos, En olisi osannut kuvitella syöväni ranskalaista croissantia Marokossa”, hän pakotti hymyn huulilleen. Hänen silmänsä vettyivät kun hän kertoi heidän yhteisestä eropäätöksestään. Lohdutin Philippeä minkä
saatoin ja jätin heidät jatkamaan setvimistä.
Paska, paska, paska! Mitä nyt? Kaikki oli ollut niin täydellistä. Ehkä minun ei tosiaan kuulu lähteä. Aloin
vakuuttua yhä enemmän, että universumi yrittää saada huomioni ja huutaa täyttä kurkkua: ”Reeeemmmuuuusss!
Etkö tajua? Sinun ei ole määrä lähteä purjehtimaan! Unohda Kanariansaaret! Unohda Etelä-Amerikka! Minulla
on sinulle jotain muuta luvassa.” Äh, turpa kiinni universumi! Anna yritän vielä kerran.
”Vlad, hei, te sitten lähdette Kanarialle joskus ensi viikolla vai?” tervehdin hieman ylipainoista venäläismiestä, joka oli Yippee Hippie -nimisen tyylikkään moottoriveneen kapteeni.
”Ei”, Vladimir mörähti. Okei, anteeksi kun kysyin… Hän jatkoi: ”Ei ole aikaa odotella. Saatamme lähteä
tänä iltana.
”Ai niinkö?” yllätyin, että he ovat valmiita uhmaamaan säätä.
”Yhdellä miehistömme jäsenellä on lento Las Palmasista takaisin Venäjälle perjantaina. Pitää kiirehtiä”,
Vladimir selitti.
”Aivan. Luuletko, että voisin lyöttäytyä seuraan?” möläytin. Tahdikasta, Remmus, tahdikasta.
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”Pitää kysyä muilta. Sinut varmaan löytää täältä?” hän kysyi äänellä, joka ei paljoa luvannut.
”Joo, täällä ollaan”, vastasin hiljaa huokaisten. Vladimir lähti metsästämään kaljaa, eikä selkeästi halunnut
seuraa, joten asetuin seinän viereen lukemaan.
Muutaman tunnin päästä menin Yippee Hippielle. Kansimies Jura oli pesemässä venettä tunnontarkasti.
Hän oli viisissäkymmenissä, mutta hyväkuntoisen näköinen. Vaikka minä palelin kylmässä yössä Jura pärjäsi
pelkissä shortseissa. On miestä näköjään riepotelleet kaikenlaiset tuulet. Kysyin Vladia.
”Puhelimessa”, Jura sanoi englantia murtaen. Odottelin ja seurasin miten vesi valuu kannelta mereen.
Sinne menee, valuu pois. Alkoi kyllästyttää, että kaikki lupaavat mahdollisuudet valuivat hukkaan. Jos tämä
ei nyt toimi, lähden menemään.
”Tule sisään”, Jura sanoi lopulta. Epäröin hypätä vastapestylle kannelle paskaisissa kengissäni. Aika kaukana. Laiturin ja veneen välillä oli puolisentoista metriä. Näin sieluni silmin miten mokaisin koko homman
liukastumalla ja putoamalla veteen. ”Unohda pelko, epäilys ja epäusko” sanoi Morpheus Neolle. Hyppäsin.
Vladimir oli lopettelemassa Skype-puhelua tyttöystävänsä kanssa. Hän kertoi, että on kotona 10-20 päivää
vuodesta ja muuten merillä. Sitä oli jatkunut nyt 30 vuotta. Onneksi nykyteknologia mahdollisti yhteydenpidon rakkaimpiin etäältäkin. Onkohan se jo kysynyt muilta voinko tulla mukaan? Ei ne kyllä vaikuta siltä,
että ne olisi tänään lähdössä mihinkään. Lopulta Vladimir sulki läppärin.
”Niin tänäänkö lähdette?” kysyin.
”Huomisaamuna”, hän vastasi lyhyesti. Ihan kiva kaveri, mutta sen vastaukset ei kyllä paljasta yhtään
ylimääräistä infoa. Eli saanko tulla mukaanne?
”Remmus, tämä on huoneesi”, Jura sanoi yllättäen. Hän osoitti parisänkyä, johon oli juuri vaihtanut
puhtaat lakanat.
”Ai, hienoa. Kiitos!” Pääsen, pääsen, pääsen! Jee! Uskomatonta miten asiat järjestyivät: luksusvene, oma
huone vessalla ja suihkulla… suihku!
Peseydyttyäni pelasimme shakkia, söimme Juran laittaman maukkaan aterian ja, kuten venäläisseurassa
tapana on, joimme muutaman shotin vodkaa. Hemmottelevat minut piloille. Kun muut alkoivat katsoa
”Con Air — Lento vapauteen” elokuvaa, päätin mennä yöpuulle. Jotenkin dosvidanjaharashoo ei oikein sovi
Nicolas Cagen suuhun.
Aamulla heräsin auringonsäteeseen, joka tunkeutui verhon raosta. Pitkän sateen jälkeen auringon lämpö
tuntui taivaalliselta. Veimme passit satamatoimistoon ja täytimme veneen tankit.
”Sitten ei muuta kuin odotellaan”, Vlad myhäili. Ja mehän odotimme. Sitten odotimme hieman lisää. Ja
kun olimme odottaneet tarpeeksi, odotimme vielä vähän. Vaikka kuinka halusin päästä pois Marokosta
olin tottunut odottamaan. Vlad sen sijaan alkoi hermostua. Meidän oli ollut määrä lähteä 10:30, mutta vielä
puolilta päivinkään ei toimistossa näkynyt elonmerkkejä.
”Eihän sinulla ole aseita tai huumeita mukana?” Vlad vitsaili.
”Ei, piti jättää matkalle. Liikaa kannettavaa”, vastasin. Odotimme lisää. Lopulta noin 12:50 poliisi saapui
passien kanssa. Seurasimme häntä toimistoon.
”Huono uutinen”, poliisi onnistui möläyttämään huonohkolla englannillaan.
”Mitä tarkoitat? Olemme odottaneet koko päivän. Pitää päästä lähtemään”, Vlad oli entistä kärsimättömämpi.
”Teidän paperi kunnossa. Ei mitään hätää”, virkailija sanoi ja jatkoi osoittaen minua: ”Mutta tämä mies
ei lähteä.” En tiennyt mikä mättää, mutta jostain syystä en ollut edes yllättynyt. Totta kai jotain menee vielä
perseelleen. Eih! Ei kai se liimattu passi muodostunut ongelmaksi? Tämä olikin liian hyvää ollakseen totta.
”Miksi en voi lähteä?” kysyin rauhallisesti.
”Haen leima. Sitten kirjoittaa pomo: annule. Ei voi mennä”, hän sopersi ja näytti minulle passin sivua,
jossa oli mitätöity poistumisleima. Kysyin mitätöinnin syytä, mutta hän vain kohautti olkapäitään. Vladimir
punastui kiukusta.
”Miten hän sitten lähtee maasta — uimallako?” hän jyrisi.
”En voi mitään tehdä. Minä leimaa. Intendentuuri mitätöi. Nämä kaksi passia myös”, hän vaikeroi ja näytti
passeja, jotka kuuluivat ranskalaisille.
”Remmus, meidän pitää lähteä. Mene sen intendentuurin pakeille ja yritä selvittää asia. Odotamme vielä
tunnin”, Vlad järkeili katsoen kelloaan. ”Kahdelta lähdemme”, hän lisäsi tiukkaan mutta myötätuntoiseen
sävyyn.
En epäröinyt hetkeäkään. Juoksin noin 25 minuuttia ja ryntäsin intendentuurin toimistoon hengästyneenä.
Pomomies oli helppo huomata: keski-ikäinen harmahtava herrasmies sinisessä univormussa, lasit nenällään.
Tämän pitää olla selvä kymmenessä minuutissa. Sitten juoksen takaisin.
”Anteeksi, puhutko englantia?” lähestyin miestä. Hän käveli ohitseni aivan kuin olisin ollut ilmaa. ”Anteeksi,
minun pitäisi olla kahdelta lähdössä osana venäläisen veneen miehistöä, mutta poistumisleimani mitätöitiin.
Voitko selittää tämän?” näytin hänelle leimaa. Hän hätisteli minut pois, kieltäytyen puhumasta. En ollut
moksiskaan. Istuuduin hänen viereensä. ”Mitä minun pitäisi tehdä jos ette päästä minua maasta? Odotanko
täällä kolme kuukautta ja sitten teidän täytyy karkottaa minut maasta, vai mitä?” pinnani alkoi palaa.
”Mene lentokoneella”, hän sai lopulta sanottua.
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”Ja mitä? Tekö maksatte lipun?” kysyin sarkastisesti. Sanomatta sanaakaan hän kääntyi poispäin. Voi vittu
mitä paskaa! Turhautuneena menin takaisin satamaan, jossa törmäsin ranskalaiseen pariskuntaan. Hekin
olivat tyrmistyneitä. Heille oli sanottu, että veneen miehistön pitää olla sama tullessa ja poistuessa. Se oli
ihan paskapuhetta. Kuulimme, että vasta pari viikkoa sitten joku oli liftannut täältä veneeseen. Sitä paitsi se
oli yleinen käytäntö satamissa ympäri maailman: veneet täydensivät miehistöään tarpeen mukaan.
Yippee Hippie teki lähtöä. Kun se poistui satamasta minulla nousi pala kurkkuun. Sytytin savukkeen.
Vene lipui aallonmurtajan taakse. Vain masto jäi näkyviin. Siinä menee viimeinen toivoni. Olen niin täynnä
tätä paskaa. Otin laukkuni ja heilutin hyvästiksi kaikille tutuille. ”Mihin menet?” Philippe huusi perääni.
”Pois”, tokaisin ja yritin hymyillä.
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Kotiin
Loin viimeisen silmäyksen vuorenrinteeseen. Jumala, kotimaa, kuningas… niinpä
niin. Päätin lähteä Marrakechiin tapaamaan
Yassinea ja Mehdiä, joka opiskeli siellä. Olihan
se matkan varrella jos vaikka pääsisin Tangerin kautta pois tästä ihanien ihmisten ja
vittumaisen byrokratian maasta.
Marrakechissa suunnistin läpi pienten
kujien muodostaman sokkelon, jonka kätköissä
Yassine asui. Löysin kuin löysinkin perille.
Yassine ilahtui nähdessään minut ja hostasi
mielellään, vaikka tällä kertaa en tarjonnut
edes tunnin varoitusaikaa.
Yassinea ei enää huolet painaneet. Vaimon
isä oli painostanut tytön hankkimaan abortin.
Yassine oli selvittänyt päänsä, ymmärtänyt eron
oleva ainoa järkevä ratkaisu ja oli valmis menemään elämässä eteenpäin. Nyt hänen piti saada
vaimo laittamaan eroprosessi vireille, jotta hän
välttyisi kalliilta byrokratialta. Mielenkiintoista.
Marokossa persaukinen ei saa edes avioeroa!
”Vai ei onnistunut liftaus? Tiedätkö mitä nyt tehdä?” Yassine kysyi.
”Ei mitään käsitystä edelleenkään”, vastasin tyynesti hymyillen.
”Mutta vaikutat… tasapainoisemmalta”, Yassine sanoi.
”Olen kai oppinut olemaan pihalla”, virnistin.
”Ehkä olet nyt valmis suhteeseen”, hän sanoi mystisesti.
Seuraavana päivänä tapasin Mehdin hänen opiskelija-asuntolassaan. Minun piti luikkia vartijan ohi huppu
silmillä, kun sinne ei kuulemma sivullisia päästetty. Campus oli kuin vehreä puutarha, mutta itse opiskelija-asuntolat kovin rähjäisiä. Vessoissa kantautui kamala haju käytäville asti. Pojat ja tytöt oli eroteltu omiin
karsinoihinsa. Mehdin huoneessa oli viisi muutakin opiskelijaa. Mitä ihmettä? Ne opiskelee perjantai-iltana?
Yksi heistä rukoili.
”Mitä te yleensä teette viikonloppuisin?” kysyin Mehdiltä.
”Ei täällä voi oikein muuta tehdä kuin nukkua”, hän sanoi.
”Suomessa vedetään viinaa, seurustellaan, pidetään hauskaa, tehdään töitä, osallistutaan, biletetään, harrastetaan, juodaan lisää — nyt kun ajattelee niin eipä siellä paljoa opiskella”, virnistin.
”Voi täällä pelata biljardia tai surffata netissä. Mennäänkö?” se oli enemmänkin kehotus kuin kysymys.
Menimme Internet-kahvilaan.
Amelialta oli taas tullut viesti. Hän oli lähetellyt minulle viestejä tasaiseen tahtiin, kertoen aktiivisesta
opiskelijan ja lentopalloilijan elämästään Poznanissa. Hänellä oli tapana kertoa kuinka hän kaipaa minua ja
haaveilee mahdollisista yhteisistä matkoistamme tulevaisuudessa. Hän oli pyytänyt minut luokseen useampaan otteeseen, edellisen kerran syntymäpäivilleen, jotka olin tyystin unohtanut, ja nyt jouluksi. Olin ollut
niin silmittömästi rakastunut V:hen ja niin ARC-suunnitelman pauloissa, että olin jättänyt Amelian viestit
lähes täysin huomiotta. Jokainen viesti oli allekirjoitettu pusuin ja halauksin. Joka kerta hän sanoi rakastavansa minua. Nyt hän pyysi minua luokseen jouluksi. Hetkinen… Voisikohan se olla mahdollista? Hän oli

98

online-tilassa, joten avasin keskusteluikkunan:
R: Moi.
A: Moiiii Remmus Reverof!
R: Halusin pyytää anteeksi.
A: Mistä?
R: Minulla on ollut niin paljon muuta ajateltavaa, etten ole huomioinut viestejäsi.
A: Et olekaan (grr!). Mutta rakastan sinua silti.
R: Sitä ajattelinkin. Taidat tosiaan rakastaa minua, vai mitä?
A: Joo. Lähtiessä, ajattelin, että näemme vielä joku päivä. Asiat jäi vähän puolitiehen.
Tuijotin osoitinta, joka välkkyi ruudulla. Helvetti, miten minä en tajunnut tätä aikaisemmin? Se oli ilmiselvää: Amelia oli hullun rakastunut minuun. Hän halusi olla kanssani. Hän oli pyydellyt minua sinne…
Rakastin häntä myös! Ja mitä minä tein? En mitään.
R: Siitä joulusta…
A: Niin? Oletko tulossa?
R: Saattaisin olla…
A: Tule, tule, tule!
R: Voisinko lainata läppäriäsi kirjoittamiseen?
A: Tietysti.
R: Saisinko kokata sinulle joka päivä?
A: Olen unelmoinut siitä!
Alkoi olla selvää, että saisin kaiken mitä haluan: kirjoittaa, kokata, rakastaa ja katon pääni päälle. Mutta
oli vielä yksi asia, joka häiritsi minua. Nyt ei kannattanut saivarrella, joten päätin olla ronskin rehellinen.
R: Panisitko minua nyt?
A: Sitä tarkoitin kun sanoin, että asiat jäi puolitiehen. Emme koskaan rakastelleet.
R: Jaa… Voi, Amelia. Minäkin rakastan sinua!
A: Sen kun koputat ovelle.
R: Saatanpa tehdäkin sen.
A: Oikeasti?
R: Teen päätöksen tänään ennen nukkumaanmenoa.
Mehdi oli lähdössä Internet-kahvilasta, joten minun piti mennä myös. En tiennyt saiko sydämeni ylivallan päästäni, pää sydämestä, vai meninkö vain sinne minne muna näyttää, mutta säteilin positiivisia viboja.
Ainakaan kuukauteen ei ollut tuntunut niin hyvältä.
Amelia oli kutsunut minua yhteiselle matkalle. Hänen kutsuhuutonsa oli kaikunut yli maiden, metsien ja
merien. En ollut kuullut huutoa oman sisäisen myrskyni yli, mutta nyt olin vihdoin saanut sen tyyntymään
ja pystyin ottamaan kutsun vastaan. Amelia oli matkakumppani, jonka silmistä heijastui se mikä Itsessä on
hyvää ja mitä Itsessä täytyy kehittää. Ja tämän kumppanin kanssa voisi matkalle mahtua muitakin mukaan.
Se oli hullu idea: liftata 4 000 kilometriä mantereelta toiselle, jättää taakseen jokseenkin lämmin paikka
ja tehdä taas hyppy tuntemattomaan. Mutta minulta ei mennyt viittä minuuttia päätöksentekoon: Menen!
Kun olin käymässä nukkumaan, epäilin vielä. Mietin kaikkia ”mitä jos” -skenaarioita. Mitä jos, joku tarjoaakin kyydin Etelä-Amerikkaan? Pidin itseni kanssa nopean palaverin. Mitä jos… Ei, se on päätetty: minä
menen. Todellako? Kyllä. Varmasti? 100-prosentttisesti!
Seuraavan päivän pyhitin valmisteluun. Mietin tämän nyt tosi tarkkaan. Se tarkoittaa 8-14 päivää tien päällä,
riippuen lautoista ja säkästä Etelä-Espanjassa. Puolassa on hitto miinusasteita. Tarvitsen vaatteita. Teen 2-3
pysähdystä, luultavasti yhden Lyonissa. Ehkä Thierryltä löytyy ylimääräisiä vaatteita… vaikka tuhosimme
hänen sombreronsa. Nyt Remmus, suunnittele, suunnittele, suunnittele… Paskat! Hyvä, että maltoin odottaa
pyykin kuivumista, että pääsisin matkaan.
Sain ensimmäisen kyydin tasan 34 ja puolen tunnin päästä siitä kun olin päättänyt lähteä. Ensimmäiset 600
kilometriä olivat helppoja. Kaikki meni niin hienosti, että aloin kutsumaan sitä ”vetovoimaksi” - rakkauden
vetovoimaksi, jota Amelia säteilee sieltä kaukaa. En ollut edes kertonut hänelle varmasti, että tulisin. Jätin sen
yllätykseksi. Mutta tunsin, että hän todella haluaa minut sinne. Ja minä halusin sinne, nopeasti!
Toinen päivä oli ehkä suurin haaste. Minun pitäisi liftata rekka, joka menee lauttaan — oikeastaan mihin
tahansa päin Eurooppaa menevään lauttaan. Suurin osa niistä meni Algecirasiin. Vaan tällä kertaa se ei
olisi niin yksinkertaista kuin kuukausi sitten Marokkoon tullessa. Ensinnäkin olin kuullut, että rekkakuskit
pelkäävät paska jäykkänä liftareiden olevan huumeiden salakuljettajia. Tein kyltin, jossa luki arabiaksi ”Ei
huumeita.” No, luultavasti se teki minusta vain entistä epäilyttävämmän. Toinen haaste oli se, että rekkojen
luo päästäkseni minun piti mennä uutuuttaan säihkyvän Tanger Med satamarakennuksen läpi, jossa tullilla
oli kunnon turvatoimet.
”Matkalippunne, sir”, oranssiliivinen tyyppi pysäytti minut kun olin menossa tullia kohti.
”Ei minulla ole sellaista. Olen liftari”, vastasin hymyillen.
”Ei ole? Mutta lautalle tarvitaan lippu”, hän vaati, ehkä hieman epäillen omia sanojaan, yrittäen vieläkin
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kaivella muistinsa sopukoista mitä liftari tarkoittaa.
”Ei, en tarvitse lippua. Menen rekalla. Niillä voi kuskin lisäksi olla yksi matkustaja”, selitin tietävästi. Hän
näytti pöllämystyneeltä.
”Rekalla? Sinulla on rekka?” hän oli ymmällään.
”Menen läpi tullista, alas satama-alueelle, ja juttelen kuskien kanssa. Menen rekkaan, joka menee lauttaan.
Niin minä tulin tännekin päin. Katso”, näytin hänelle passissani olevaa tuloleimaa. Toivoin, ettei hän selailisi
passin muita sivuja, koska en pystyisi millään selittämään Agadirissa hylättyä poistumisleimaa.
”Mhin olet menossa?” hän kysyi.
”Ensiksi Espanjaan ja lopulta Puolaan”, vastasin vaikuttaen oikein itsevarmalta mieheltä.
”Okei”, hän sanoi. Ok? Ihanko totta? Olin onnistunut vakuuttamaan hänet. Aurinkoliftari oli juuri ottanut
yhden askeleen enemmän pois auringosta. Nyt minun piti vain täyttää maihinnousukortti ja päästä läpi tullista.
”Sir! Vielä yksi kysymys”, hän pysäytti minut taas. Voi vittu. Mitä nyt? ”Miksi olet menossa Puolaan?” hän
kysyi. Suupieleni kääntyivät ylöspäin.
”Siellä on oikein erityinen nainen, tiedäthän”, vastasin leveästi hymyillen.
”Ok, paljon onnea rekkojen kanssa!” hän heilutti ja nauroi kannustavasti. Rakkaus. Se on tarttuva tunne.
Tullissa rukoilin taas ettei passiani tutkittaisi turhan tarkkaan. Mitä minä sanon jos se kysyy miksi leima on
mitätöity tai miksi se ritisee ja ratisee? Tyyppi selaili passia sivu sivulta. Sitten hän pysähtyi ja tuijotti minua
muutaman sekunnin liian pitkään. Paska. Vilkaisin passia. Ei, hän vain vertasi lasin takana näkemäänsä
naamaa passissa olevaan kuvaan. Kaikki kunnossa. Ei kun matkaan.
Siirryin läpivalaisuun. He tarkastivat kassini erittäin huolellisesti. Haha! Oma vika! Virnistin, kun likapyykkini haju sai heidät kuvotuksen partaalle.
”Mikä tämä on?” tyyppi pyöritteli käsissään ruokaa, jonka olin saanut kuskilta.
”No, jos en nyt ihan väärässä ole, se vaikuttaa olevan tonnikalapurkki”, vastasin sarkastisesti.
”Meidän pitää tarkastaa tonnikalasi”, kaveri sanoi hiukan robottimaiseen sävyyn. Siitä vaan. Pidä hauskaa.
Hän pyöritteli purkkia kädessään aikansa ja päästi minut sitten menemään.
Menin satama-alueelle ja aloin häiritä rekkakuskeja. Yksi toisensa jälkeen pudisti päätänsä. Useimmilla
oli jo apukuski. Ne, joilla ei ollut, olivat espanjalaisia. Toisin sanoen: mulkkuja. Minulta meni siihen useampi
tunti, mutta lopulta vanha marokkolainen kuski lupautui ottamaan minut kyytiin. Parasta siinä oli se, että sain
sellaisen ”ilmainen lounas” kortin. Olin yllättynyt, että lautalla oli oikeasti hyvää ruokaa, ja voi taivas, kaljaakin!
Tarvitsin kaiken mahdollisen energian, koska Algecirasissa olin taas Etelä-Espanjassa. Aloin kävelemään
päättäväisesti. Tiesin, että kunnollisen bensa-aseman löytämiseen menisi ikuisuus, joten jaoin matkan pienempiin palasiin mielessäni. Seuraava tienhaara 500 metriä. Pelkkä kaninloikka. Kävelin eteenpäin. Via de
servicio 750 metriä. Kaninloikka… isompi jänis. Kävelin lisää. Huono paikka. Kävelin. Kävelin. Kävelin. Voi
Andy kun olisit näkemässä. Lopulta saavuin jokseenkin kuolleelle huoltoasemalle, mutta siellä oli kaveri,
joka vei minut Malagaan. Ja sieltä tuli jättipotti! Sain kyydin suoraan Burgosiin, Pohjois-Espanjaan, lähelle
Ranskan rajaa. Voila!
Koko kroppaani särki, koska nukuin autossa tosi omituisessa asennossa, mutta en välittänyt siitä. Tunsin
vetovoiman. Mitä lähemmäs Ranskaa tultiin, sitä kylmempää oli. Minun piti pukea päälle lähes kaikki mitä
repusta löytyi. Kolmannen päivän iltana olin jo täysin rikki. Bilbaon lähellä jumituin huoltsikalle ja luulin
onneni jo kääntyneen. Jokaisessa rekisterikilvessä luki ”E”. Universumi kiltti… Anna minulle jotain hyvää
nyt. Anna jotain muuta kuin E.
Noin 15 minuutin päästä valkoinen Volkswagen-paku pysähtyi diesel-tankille. Silmäni kiiluivat onnesta
kun näin rekisterikilven: ”F” eli Ranska. ”Bonsoir monsieur! Enchante!” tervehdin hölmistynyttä kuljettajaa
käsi ojossa. Hän ei puhunutkaan ranskaa vaan oli turkkilainen kaveri Zürichistä, joka oli elänyt Euroopassa,
lähinnä Saksassa, Kreikassa ja Sveitsissä viimeiset 26 vuotta. Tämän eläköityneen automekaanikon nimi oli
Aydin. Terävät silmät, kalju pää ja retkeilyvarustus saivat hänet näyttämään John Lockelta — ei siltä filosofilta
vaan siltä hahmolta Lost TV-sarjasta. Hän tarjosi kyytiä oikein mielellään.
Kävi ilmi, että hän on poiminut yli 200 liftaria elämänsä aikana. Hän aidosti halusi auttaa. Hän tarjoili
minulle ruisleipää, salamia ja sveitsiläistä juustoa. Taivaallista! Universumi oli jälleen kerran kuunnellut. Ja
hienointa oli se, ettei minun pariin yöhön tarvinnut murehtia yöpaikasta. Pakusta tuli ilmainen hotellini
ajaessamme koko Ranskan läpi.
Tuntui kuin olisin matkustanut kesästä syksyyn. Vaikka tiesin miltä syksyn värit näyttävät, muutos oli
nyt niin nopea, että näkymä oli henkeäsalpaavan kaunis. Puut näyttivät upeilta kaikissa punaisen, keltaisen,
oranssin, ruskean ja pakenevan vihreän sävyissä. Mutta se ei ollut mitään verrattuna lumen näkemiseen.
Muutos Ranskan syksystä Saksan talveen teki minut sanattomaksi. Se oli lumoavaa. Vain muutama päivä sit
ten olin ollut Saharan autiomaassa ja nyt talven ihmemaassa. Hymyilin syvästi luontoa kunnioittaen. Olihan
täällä helvetillisen kylmää ja tuulista, mutta voi että miten kaunista!
Aydinin jätettyä minut huoltoasemalle sain suoran kyydin melkein Berliiniin asti. Olin nukkunut kolme
yötä autoissa ja lihaksiani särki. Viimeisenä yönä en saanut silmäystäkään unta, koska Puolassa, puolitoista
tuntia päämäärästäni, koin liftausurani pisimmän odotuksen: kymmenen tuntia jumissa bensiksellä. Niin
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lähellä, mutta niin kaukana…
Kuten aina, kaikki tapahtuu tarkoituksesta. En kesävaatteissani pystynyt olemaan ulkona viittä minuuttia
kauempaa. Oli aikaa itsereflektioon. Aydin oli ollut oikeassa. En ollut vielä päivittynyt Remmuksen vitosver
sioksi. Mutta ymmärsin sen olevan lähellä — ja tiesin kuka auttaisi minua kasvamaan.
Itsepintaisuus ja kärsivällisyys, kovan luokan liftarin ominaisuudet, veivät minut lopulta Poznaniin.
Kumma etten ole aikaisemmin käyttänyt näitä ominaisuuksia rakkaussuhteisiin. Kuusi päivää, 19 kyytiä, 4
000 kilometriä ja nolla euroa myöhemmin, tulin tielle, jossa kohtaisin Amelian.
En enää välittänyt jäätävästä talvesta, koska kohta tuntisin lämmön, joka ei vaadi aurinkoa taivaalla.
Aurinkoliftari saapui kotiin. Tai niin hän luuli.
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Kirjoittajalta

Aurinkoliftarin kirjoitusprosessi oli vähintäänkin yhtä omalaatuinen kuin itse tarina. Materiaali on
kerätty liftaamalla — ei suoria linjoja nopeasti kulkien vaan ristiin rastiin, edes takaisin, pitkin poikin Eurooppaa poukkoillen, välillä viipyen, välillä kiihdyttäen, antaen nenän näyttää suunnan ja tien päättää tapahtumat.
Kirjoittamiseen on käytetty noin 50 eri tietokonetta noin 30 maassa. Se vaati noin 90 000 kilometriä ja noin
tuhat yksittäistä kyytiä. Ja kyllä, kokonaiset nolla euroa.
Kun materiaali oli jotakuinkin valmis laitoin sen ihmisten saataville ja kommentoitavaksi. Ihmiset ympäri
maailmaa antoivat ideoita ja palautetta, käyttäen allekirjoittanutta tarinan muokkaamiseen ja viimeistelyyn.
On mahdotonta kiittää kaikkia auttaneita yksitellen, mutta yritetään: Aaron, Anastasia, Ali, Alicia, Andre,
Ania, Cay, Chansonnier, Cyprian, Danielle, Devika, Eero, Elisabeth, Francesca, Jaakko, Jaana, Jenni, Julez,
Katarina, Kit, Marita, Matt, Mike, Milton, Oskari, Petar, Petteri, Pippi, Päivi, Roni, Saara, Sara, Santeri, Sema,
Solange, Tatu, Toni, Tuomo ja muut… kiitos!
Moni mehukas tarina piti jättää pois, moni vaipui unholaan. Lukemattomat ihmiset ovat toimineet inspiraationa kirjan sisällölle, tietäen tai tietämättään. Sekoitus todellisten ihmisten tarinoita toimii lähtökohtana
kirjan henkilöille ja tapahtumille.
Monet ovat olleet pettyneitä kuullessaan, että tarina on puoliksi fiktiota; että he olisivat halunneet huutaa
ystävilleen, tuttavilleen, työtovereilleen ja perhelleen: ”Katsokaa mitä kaikkea ilman rahaa voi tehdä!” — ja
että nyt he eivät tiedä mikä on totta ja mikä ei.
Mikään lukemasi ei ole totta sinällään. Kaikki mikä suodattuu rajoittuneiden aivojemme läpi on vain
tulkinta todellisuudesta. Et koskaan näe koko kuvaa. Se, mitä koet, on sinun totuutesi. Tämä koettu tieto on
paljon tärkeämpää kuin mikään uskomus, ismi, dogma tai kirja.
Mene ja anna maailman viedä, karista vanhan yhteiskunnan taakka, koe elämä sellaisena kuin se on ja
kirjoita oma tarinasi. Mikäli teet sen kunnolla, huomaat jälkikäteen ettei se olekaan sinun tarinasi. Se on
meidän tarina.
Jos olet ymmärtänyt Remmus Reverofin merkityksen, ymmärrät että totuus löytyy sisältä. Summer Forever!
Berliinissä 17. tammikuuta 2012,
Tomi Astikainen

