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Selaan kännykkää huoneessa, johon on alkanut paistaa
aurinko. En välitä siitä hetkeen, vaikka se tärvelee silmät ja
ylikuumentaa kännykän. Kun kännykkä on polttavan kuuma,
nousen. Kalenterissa on vain yksi merkintä tälle päivälle.
Pitäisi tappaa aikaa ainakin kuusi tuntia ja keksiä jotain
tekemistä päivälle. Höyryävä vesi huuhtoo hiukseni lattialle.
On liian kuuma, enkä tahtoisi liikkua.
Olen ensimmäiset minuutit hiljainen ja vaivaantunut, vaikka
seurassasi on aina mukavaa. Olet ehtinyt tehdä paljon
tänään, käynyt töissä ja kaupassa, vaikka heräsit
huomattavasti myöhemmin. Minä en saa aikaiseksi mitään,
kun odotan.
Pesen perunoita ja hymyilen. On ihanaa viettää aikaa
yhdessä tekemättä mitään. Tarvitsen ystäviä, joiden
seurassa ei tarvitse tehdä mitään. Tuntuu, että olen löytänyt
sellaisen.
Katsomme yöhön asti televisiota. On hämärää ja hiljaista,
kun lähden kotiin.
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Jos et olisi parisuhteessa, jos et pitäisi vain naisista, jos
pitäisit ihmisistä, jos tuntisimme, jos tämä ei olisi
asiakassuhde, jos pitäisit minusta, olisin ihastunut sinuun.
Se että toivon ihastuvani sinuun on kuulemma jo
ihastumista.

Luen romaania, jossa rakkautta kuvaillaan television
katsomisena ja ruuan tekemisenä yhdessä. Näinkö helppoa
se olisi? Sitä että yhdessä on kivaa ja katsotaan tv:tä?
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Miten katsoa hypnoottisen tylsistyttävää videota vierelläsi ja
olla päästämättä ajatuksia siihen, kuinka paljon haluan
suudella sinua?
Ahdistaa ajatella näin. Jos et tunne samoin, onko tämä
häirintää?
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Olen koko päivän jännittänyt kehoni jokaista lihasta,
huutanut äänihuulet rikki päästämättä ääntäkään. Jostain
syystä jännitän tänään normaalia enemmän. Näkeminen
tuntuu niin hyvältä, että uskon sinun vielä peruvan sen.
"Sori, tänään ei käykään."
Olen varma, että tämä oli viimeinen kontaktimme, etkä enää
ikinä halua nähdä minua. Minulla olikin seurassasi ihan liian
mukavaa.
Olen jokirannassa ja aavistan jonkin haluavan tappaa minut.
Piiloudun nopeasti pieneen vajaan. Pitääkö räpytellä silmiä
nopeasti vai kuolla? Kaivan esiin sähköjohdon, ja pyydän
tappajaa leikkaamaan sen irti, jos tuleekin tarve hirttäytyä.
Se kuorii ihoni aloittaen hiuksista. Kun se viiltää päänahkaa,
ajattelen, etteihän tämä edes satu. Kehoni viilletään
suikaleena pois, kuin olisin porkkana. Se kertoo, että kun
peukalostani leikkaa ihon niin kuolen.

Näemme seuraavalla viikolla. Syy perua olikin muussa kuin
minussa.

45
Makailen poikaystäväni kanssa sängyllä. Äiti katsoo toisella
puolella huonetta televisiota. Ajattelen, että onpa ihanaa,
että siinä on miespari. Alan pelätä, että toiselle heistä tai
molemmille käy huonosti. Niin kuin miespareille usein käy.
Eihän tässä sarjassa vain käy niin, ei kai ne vain kuole?
Tv:ssä oleva pari olemme me, sinä ja minä.
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Haluaisin ottaa sinusta kuvia, mutten uskalla. Haluaisin
todisteen siitä, että olet elämässäni, mutta pelkään tämän
loppuvan pian. Olet söpö, komea ja kaunis samaan aikaan.
Otan melkein kuvan selästäsi, mutta käännänkin kameran
maassa lojuvaan yksinäiseen kenkään. Sisällä otan kuvan
televisiostasi.
Toivon, että ottaisit minusta kuvan. Kerrotko edes ystävillesi,
että tunnemme? Olenko olemassa sinulle?
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"Mulla on sulle asiaa", kirjoitan ja upotan kynnet syvälle
kämmeniini. Teen niin aina kun hävettää. Tästä häpeästä en
pääse yli. Teen itseni jatkuvasti ihastuksilleni
naurunalaiseksi. Tämä saa olla viimeinen ihastuminen ikinä.
Leikkaan kynteni ja niistä alkaa vuotaa näkymätöntä verta.
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Rakkauskirjeitä kirjoitetaan vain ihmisille, jotka eivät vastaa
tunteisiin. Jostain pinnasta sen on singottava minuunkin.
Samalla tavalla kuin rakkauskirjeet on tunteiden
tunnustaminen viimeinen toivo siitä, että ehkä ihastuksen
kohde pitäisikin minusta. Rakkauskirjeitä ei pitäisi lähettää
eikä tunteistaan kertoa. Ne ovat täysin turhia.
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Emme ole nähneet vähään aikaan, mutta nyt katsomme
läppäriltäni tv:tä. En tajua ihmisiä, jotka väittävät, etteivät
katso televisiota, mutta katsovat Ruutua, Areenaa,
Katsomoa... Sinä et kai ole sellainen, vaikka huomautat, että
tarvitsisin myös television.
Nauran seurassasi usein niin, että tottumattomat
kasvolihakseni ovat kipeänä seuraavana päivänä. Nauran
kyllä joskus myös hermostuksissani. Rakastan sitä, kun
miehet nauravat korkealta ja vapautuneesti.
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Taas yksi näistä päivistä, jolloin yritän keksiä tekemistä
ennen kuin näemme. Lähden kävelylle, kun en keksi
muutakaan. Alkaa olla kylmä ja ulos mennessä palelen,
mutta pienen ajan päästä kävely ei ole niin kankeaa.
Kiipeän puuhun ja katson sisälle viereiseen taloon. Siellä on
rumat kirkkaansiniset tapetit. Alkaa heikottaa ja kaikki näkyy
vähän huonosti. Yritän kävellä kotiin. Tällaistako on, kun ei
näe kunnolla? Kotona katson videota, jossa tubettaja kertoo
samanlaisista oireista. Ne johtuvat ilmeisesti hampaista.
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Olen päättänyt olla menemättä Tinderiin, vaikka mikä olisi.
En halua olla vapaaehtoisesti ja jatkuvasti muiden
hylättävänä. Otan pakit mieluusti vastaan, kun olen
päättänyt milloin ja missä ne haluan. Voin käydä suihkussa
ja laittautua. Haluanko pakit kotona, kahvilassa vai
kävelyllä? Voin ottaa illan vapaaksi ja varata aikaa itselleni.
Mutta kuulemma olisi hyvä etsiä seuraa netistä, koska
minun kaltaisistani pitäviä ihmisiä ei tule vastaan helposti.
Tinder bio 1: etsin seuraa tosissani. olen
elämänasenteeltani perusnegatiivinen. kiinnostuksen
kohteisiin kuuluu gore, sähköjohdot ja buck-tick. haluan
kultamussukan, joka kusee päälleni tai antaa kusta
päälleen :3 sen jälkeen katsotaan yhdessä
huutokauppakeisaria.
Tinder bio 2: Olispa perseessä muutakin kuin paskaa ;).
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Kerron sinulle, että olen Tinderissä ja sen, että olen
oikeastaan saanut jonkin verran tykkäyksiä. Matchejä
harvemmin, koska kriteerini ovat korkeat. (Lue: olen haluttu,
mutta haluan vain sinut. Vaikka tiedämme molemmat, etten
ole kovin haluttava.)
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Vitsailin viimeksi minun luonani, että voisit joskus tehdä
minulle lettuja. Tänään olit käynyt kahdessa kaupassa, jotta
saisit kaikki niihin tarvittavat ainekset. Teet letut tarkasti
reseptin mukaan ja laitat niiden päälle kuohukerman, johon

tulee appelsiininkuorta. On lähellä, etten pillahda itkuun
keittiössäsi. Minulla on niin välitetty olo, kun muistat sen,
mitä olen höpöttänyt.
Yöllä kävelemme minun luokseni käsi kädessä, ja
kaupungin jokaisesta kaiuttimesta kuuluu Jenni Vartiaisen
Ihmisten edessä. Hirveää ja noloa. Kädestä pitäminen on
sitä paitsi epäkätevää. Kerrot siitä, että ketään ei kiinnosta
enää fiktio, koska on mahdollista saada aitoa kontenttia
toisten elämästä ja jokaisen elämällä on soundtrack, kuin
elokuvissa.
Jäät luokseni nukkumaan. Herään yöllä siihen, että jalkasi
on päälläni, vaikka nukumme eri peittojen alla. En pysty
enää nukkumaan ja jalkani puutuu, mutta en tahdo herättää
sinua.
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Pelkään miehiä, mutta sinua en ole koskaan pelännyt sen
enempää kuin normaalisti pelkään ketä tahansa ihmistä.
Minä taas olin kuulemma aluksi hieman pelottava. Tiedän
sen ja siksi aloin muutama kuukausi sitten ostaa värikkäitä
kukkakuvioisia vaatteita.
En ole koskaan tuntenut yhtä vahvaa tunnesidettä toiseen
mieheen. Vaikka olen jo niin ihastunut sinuun, etten mieti
enää mitä sukupuolta olet, minkä näköinen olet tai muuta
hirveän oleellista, mutta turhaa.
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Tv:stä tulee Vain Elämää. En ole jaksanut seurata tätä
kautta.

Ajattelen liikaa sinua, tää ei oo enää normaalia.... Ja jos
ei meistä mitään tuu, ehkä siihen turtuu
Rakkauslaulu, joka ei ole vain erolaulu. Erosta kertovat
laulut saavat minut surulliseksi, koska sanoittajalla on ollut
rakkautta, josta on satuttu eroamaan. Haluan kuulla niistä,
jotka eivät voi turvautua eron hetkellä siihen ajatukseen, että
toinen on edes joskus hetken tuntenut samoin. Tunnut niin
merkitykselliseltä, että voisin kirjottaa sinusta biisin tai kirjan,
mutta samalla tiedän itse olevani sinulle vain ihan kivaa
seuraa.
Erobiisit kertovat siitä, mitä tehtiin yhdessä ja kuinka sitä nyt
ikävöidään. Voisiko pakkibiisi kertoa siitä, mitä minä tein
päässäni kanssasi, missä kaikkialla olimme unissani ja
kuinka pahalta tuntuu, kun se ei ollutkaan totta. Kaikki
samat asiat ehtivät tapahtua kuitenkin.
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Selaamme ystäväni kanssa Tinderiä pimeässä huoneessa.
"Ei sieltä rakkautta etsitä, vaan itsetunnon kohotusta."
Minulla on kuitenkin olo, että olen osallistunut johonkin
normaaliin. Minäkin olen normaali ihminen, joka etsii seuraa
netistä, koska voi ja haluaa. Minunkin itsetuntoni riittää
tähän. Ei sen takia, että kukaan ei halua minua ja olen
valmis ottamaan vastaan pienenkin murusen, joka tarjotaan.
Lopetan selaamisen, kun vastaan tulee entinen ihastus, joka
sanoi pakeilla pitävänsä vain naisista. En halua painaa
rastia enkä sydäntä.

23
Milloin alan olla niin epätoivoinen, että se näkyy kaikessa
mitä teen kaikille ihmisille ympärilläni? Joko kaikki säälivät ja
häpeävät minua? Haluavatko he sanoa minulle, että nyt olisi
hyvä unohtaa rakkauden etsiminen? ”Sinussa on jokin vika.
Olisi hyvä, jos et etsisi jotain mitä et tule löytämään.”
Haluanko edes parisuhdetta? Jos minut onkin vain huijattu
haluamaan romanttista rakkautta ja siihen liittyviä normeja.
Sitä, että voisi pariskuntana tehdä asioita, joita parisuhteissa
tehdään. Sitä, että muut ympärillä näkisivät minut ihmisenä,
joka pystyy olemaan parisuhteessa ja jonka kanssa joku
haluaa olla. Olisi helpompaa sanoa, ettei edes kaipaa sitä.
Jos uskottelisin itselleni, että minut on huijattu haluamaan
rakkautta ja parisuhdetta.
Hetken ajattelen, että ehkä tykkäätkin minusta. Pelästyn ja
omat tunteeni päättyvät melkein kuin seinään. Eihän se
sopisi identiteettiini.
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Kun uskaltaudun ottamaan kuvia sinusta, otan ne filmille.
Kuvista tulee liian pimeitä ja mähmäisiä, eikä niistä pysty
mitenkään tunnistamaan sinua tai muutenkaan mitään. Vain
minä tiedän, missä niistä mustista kuvista sinä olet.

53
Tänäänkin päivittäinen kosketus ASMR-videoista sekä
keskustelu itsepalvelukassan kanssa.

3
Väkivaltaa ja nahkaa. Ei välittämistä, toisen sanojen
muistamista, nauramista niin että on syljettävä mehu pois
suusta, "sano vaan jos haluut et mä lähden jo", kun
molemmat tietävät, että katsotaan koko sarja loppuun aamu
kuuteen tai "nyt on sun vuoro päättää mitä katotaan".

25
"Onko teidän välillä tapahtunut jotain ikävää?"
"Ei, se on liian ymmärtäväinen ja mukava ja se haluaa vielä
nähdä mua. Miten mä voisin muka olla olematta ihastunut
siihen."
Yritän rationalisoida, miksen pitäisi sinusta. Mutten keksi
syitä. Yritän ajatella, että on parempi niin etten seurustele
kanssasi, koska olisin kuitenkin huonoksi sinulle. Mutten
oikeasti usko siihen. Me olisimme hyvä pari.
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Avaan tietokoneen, mutta näyttö sekoaa ja muuttaa kaikki
välilehdet habbo hotelliksi. Yritän katsoa koneelta kelloa,
meneekö se eteenpäin normaalisti. Kello on 0:36 ja pian
0:40, eli menee. Ikkunastani näkyy festarialue. Katoilla istuu
porukkaa katsomassa Lauri Tähkää. Tästä pitää saada
video. Katson ulos ovisilmästä ja joku istuu lumisessa
portaikossa. Se väreilee. Kun katson ovisilmästä uudestaan,
naapuri katsoo takaisin minuun ja puhuu.
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Terveyskeskuslääkäri pyytää minua laskemaan housuni
uudestaan ja teen sen mielelläni. Onhan tästä maksettu.
Jokainen kosketus on plussaa. Hän pyytää ottamaan
paidankin uudestaan pois. Alkaa tuntua siltä, kuin olisin
harvinainen ihmiskoe.
Ensin maksoin 20,60 € siitä, lääkäri koskisi minuun,
vaikkakin veitsellä. Puoli vuotta myöhemmin maksan 12,15kertaisen hinnan tunnista Miehen kanssa. Tällä kertaa
kosketus tapahtuu neuloilla ja piiskalla. Pelkään kohta
ihmisiä niin paljon, etten pysty koskemaan keneenkään
koko loppuelämäni aikana. Mutta voisiko joku joskus koskea
ilmaiseksi ilman jotain terävää kädessään?
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Ensimmäinen meemi aamulla: “PLEASE GOD MY
CHARACTER IS DEVELOPED ENOUGH. REALLY JUST
NEED LOVE NOW. ”
Viimeinen meemi illalla: "Your crush is having RAW sex with
someone else and you're still checking to see if they saw
your Instagram story. LMAO "
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Olen taas hetken kunnossa, kunnes muistan kaikki ihmiset,
joihin olet ihastunut ja tulet ihastumaan. Enkä minä ole
kukaan niistä. Toivottavasti ne ovat nopeita suhteita ja
nopeammin sammuvia ihastuksia. Meidän ystävyytemme
taas kestää ikuisesti.

Kerrot entisestä poikaystävästäsi tai säädöstä vai oliko se
vain pano. Toivon, että olisin edes jotain näistä. Olisinpa
edes sinun känninen räpellyspanosi, jota sen jälkeen
välttelet kadulla. Mitä tahansa muuta kuin ok tyyppi.
Kai minä oikeasti olen mieluummin ystäväsi, vaikka pelkään
jatkuvasti sitä, että pian et vastaa viesteihini enää koskaan.
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Kaverini ja hänen poikaystävänsä yhteinen sarja oli 90
päivää morsiamena. Poikaystävä meni kuitenkin katsomaan
toisen kanssa sitä ohjelmaa. Tämähän on pahempaa kuin
pettäminen panemalla.

35
Homoudesta vitsailevilla heteromiehilläkin on enemmän
kokemusta miesten välisestä rakkaudesta kuin minulla. Millä
oikeudella kutsun itseäni edes homoksi?
Irtisanoudun seksuaalisuudestani. Poistan kaikki kuvat
miehistä seiniltäni. Ensimmäisenä lähtee keittiön seinältä
kuva kahdesta miehestä suutelemassa. Tulen vain
surulliseksi siitä. Seuraavaksi siirrän pois kirjahyllystä kaikki
seksuaalisuuteen liittyvät kirjat. Käyn läpi tietokoneeni ja
poistan kauniit eroottiset vintage-kuvat.
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Olemme yhdessä kirpputorilla. Löydän vaaleanpunaisen
kameran, jossa on vielä vanhoja kuvia. Edellinen omistaja
on ottanut kuvia verisistä miehistä ja kuvannut pornoa, jonka
pääosassa on transmies.

Menen miesten vessaan, jonka yläpuolella on toinen
miesten vessa. Katosta valuu kusta päälleni. Paskon
sisäelimeni ja sullon ne takaisin sisään.
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Ostan vahingossa kirjan, joka kertoo seksistä miesten
välillä. Se maksaa ihan liikaa ja nenästäni valuu kahden
sentin pituinen jääpuikko. Luen kirjan päivässä.
Penis, kulli, molo, siitin, kyrpä, fallos, mela, muna, kalu, elin,
siemenjohdin, mulkku, kikkeli, sperma, siemenneste, mälli,
kermainen elinneste.
Voiko olla homo, jos ei ole (imenyt, pannut, nuollut,
runkannut, koskenut, palvonut, nähnyt) penistä?
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Taas baarissa, illanistujaisissa, kavereilla, sukulaisilla
puhutaan vain omista tai toisten parisuhteista.
Rakastetaanhan me sua, sanovat ihmiset jotka saavat
kosketusta, ihailua, seksiä ja rakkautta. Jos kukaan enää
kommentoi rakkaudettomuuttani näin alentuvasti, olen
valmis katkaisemaan välit.
Otan käyttäjätilini pois Tinderistä ja lopetan etsimisen. Joku
sanoo, että se on hienoa ja että on hyvä osata olla yksin.
Mutta ei yksin oleminen ole ongelma, vaan se että kohta
viihdyn niin hyvin yksin, että olen yksin ikuisesti.
Elin pitkään niin, että kaikki lähimmät ystäväni ja
perheenjäseneni seurustelivat. Olen nyt iloinen, kun moni

heistä on eronnut. Seuraavaksi toivon, ettei kukaan heistä
saa vastakaikua tunteisiinsa vuosiin.
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Silloin kun vanhempani eivät olleet vielä eronneet, heiltä
kysyttiin joskus, miten he pysyvät yhdessä. Heidän
vastauksensa oli television katsominen yhdessä sen
jälkeen, kun lapset ovat menneet nukkumaan.
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Puheen tuottaminen tuntuu vaikealta, sanani puuroutuvat ja
Lunta tuntuu olevan niin paljon, että valoa on kuin
kesäyössä. En näe unta sinusta.

52
Ohikulkija katsoo ikkunasta sisään nähdäkseen minun ison
85-tuumaisen seinässä kiinni olevan televisioni. Suljen
sälekaihtimet ja laitan verhot kiinni. Se rikkoo ikkunan, tulee
sisälle ja viiltää kämmeneni auki paperin palalla.
Näetkö usein painajaisia, Mies kysyy. Hän koskettelee
minun harvenevia ja huomattavan likaisia hiuksiani. Kerron
hänelle, että selaan painajaisten jälkeen aina kännykkää. Se
helpottaa pääsemään takaisin kiinni t̶̬̂ͅ ơ̷̯̋ d̴̹̎ ë̸̜͈ ļ̷̔ l̶͚̑̓͜ isu̶͖͐ ŭ̴̟ t̸̥́̾ ḙ̴̃̋ ḙ̴̃̋ n̶͇̰͊ . Hän
sivelee reisiäni, minä jatkan monologiani. Tuntuu
helpommalta kuluttaa tv-sarjoja, elokuvia, YouTubea ja
kirjoja kuin elää oikeasti. Joskus haluaisin kokeilla elää
elämääni. Hän nyökkäilee ja jatkaa vielä hetken hivellen
käsiäni. Tunti kuluu nopeasti.

000
Maailmaltani putoaa pohja, et ihastu minuun ja BBkin
loppuu.

000
Reiteni ovat yli kaksi viikkoa mustelmilla. Olen löytänyt
rakkauden.

