Kári Tulinius

Maailmanlopun pornoura
Suomentanut Tapio Koivukari

Ystäväni Micah josta en ole kuullut risaustakaan reiluun kymmeneen vuoteen
kertoi kerran katsoneensa pornofilmiä 70-luvulta
joskus oli muodissa pitää 70-lukulaisia pornofilmejä parhaina
ja eräässä draamakohtauksessa suurkaupungin kadulla kulki ohi koiraa taluttava mies
Micah tuumi itsekseen: ”Tuo koira on varmaan nyt jo kuollut”
sitten hän ajatteli: ”Sen omistajakin voi olla kuollut”
seuraavan pornokohtauksen alkaessa hän ajatteli: ”Nuo kaikki kahdeksan alastonta ihmistä voivat hekin olla jo kuolleet”
hän ei koskaan sen jälkeen kyennyt katsomaan pornoa mutta siveellisemmissä elokuvissa tämä ei häntä vaivannut
siellä on maski huolellisempaa liha kätketympää ja siten ihmisten kulissien ulkopuolinen olemassaolo kätketty
kuolema ei ole vallitseva olotila vaan fiktio mielikuvitus
kuten nuoruudessa jolloin kaikki aistihavaintojen ulkopuolinen oli vain kuvitelmaa
menneisyys tulevaisuus aistien ulkopuolinen maailma syyt seuraukset yhteiskunta
maailmankaikkeus vain ajatus tähdet ja tähtisumut vain pisteitä yön pimeydessä
alussa oli yksi piste enkä tiedä miten kaikki päättyy silloin olen jo aikaa sitten kuollut
kuollut ihminen on kalmo
kuollut eläin on raato
minä olen eläin ja monet eläimet ovat ystäviäni miksi söisin ystäviäni
ystäviäni joista en ole kuullut risaustakaan reiluun kymmeneen vuoteen olin maalla kolmetoistavuotiaana
miksi eläinten pitäisi kärsiä ajattelemattomuudestani paimensin lehmiä ne luottivat minuun ja tunsivat minut
kauan lehmipäivieni jälkeen olin tunnontarkka ja kunniallinen, mutta niin nuori että kaikki oli fiktiota
minä ja tyttöystäväni, sittemmin vaimoni, sittemmin eksäni ja nyttemmin matemaatikon vaimo
matematiikassa ei mikään kuole, sekä eläimet että ihmiset kuolevat mutta ikuisuus on matemaattinen käsite
meillä oli ystävätär yhtä nuori kuin mekin ja hän haaveili kuvaavansa kotonaan pornokuvia
hän pyysi meitä tulemaan kotiinsa ottaakseen valokuvia, ei sentään elokuvaa
kun minä ja tyttöystäväni rakastelisimme vaikka tässä yhteydessä lienee parempi sanoa naisimme
eläimet naivat
ihmiset rakastelevat
olemassaolossa joka on fiktiota on luonnollista sanoa totta kai ja kysyä milloin meidän pitää tulla
meillä oli myös paljon kavereita jotka tekivät pornokuvia vapaahetkinään ja nauttivat hyvästä fiktiosta
joten mehän lähdimme kun vastaus kuului ”Tulkaa heti ei ole syytä odottaa”
ulkona oli kylmää, vähän yli parikymppisiä ja reilusti pakkasen puolella ja pornouramme alkamaisillaan
kun olimme viiden minuutin päässä siitä että naisimme rakastelisimme dokumentoidusti
tyttöystäväni liukastui jäisellä kulkutiellä, mursi häntäluunsa ja siihen päättyi meidän pornouramme
nyt olemme eronneet emmekä ole puheväleissä mutta hän on naimisissa hänellä on lapsi ja minä onnellisessa suhteessa
joten kaikki päättyi hyvin vaikka kaikki eläimet kuolevat enkä ole kuullut Micahista risaustakaan reiluun kymmeneen vuoteen
enkä tiedä ajatteleeko hän enää kuolemaa ajatellessaan pornoa
tai tekeekö hän eroa ihmisen tai eläimen kuoleman välillä
tai tapaammeko ennen kuin maailmankaikkeus loppuu jos se loppuu mutta kaikki fiktio loppuu

