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Esipuhe

Joitakin vuosia sitten kirjoitin omaelämäl<errallisen kirjan
nimeltä Sokeidm planeetta. Siinä kerroin, millaista oli elää
näl<övammaisen pojan elämää viisiltymmentäluvun lopulla ja kuusiltymmentäluvulla. Olin yksinäinen lapsi, ja
asuimme New Hampshiren maaseudulla, sitten Suomessa
ja viimein läntisessä New Yorkissa, paikoissa joissa sokeuden tuoma eristyneisyys entisestään korostui. Monien
muiden vammaisten lasten tapaan janosin pääsyä minua
ympäröivään maailmaan, ja pystyin kieltämään sokeuteni,
jos niin saatoin liittyä "normaalien" lasten jouldcoon. Painoin vain pääni kumaraan ja juoksin kohti valon ja varjon
kuvioita, joista ikioma näönmenetykseni muodostuu. Se
ei ehkä ollut paras mahdollinen ratkaisu, mutta ainalcin
sain lähteä ulos ilman kaitsijaa, toisin kuin useimmat vammaiset lapset siihen aikaan.
Onneksi en enää halua, että minua pidetään näl<evänä.
Viisikymmentävuotiaana olen oppin ut olemaan niin oma
itseni kuin mahdollista. Vammani hyväl<symisessä minua,
kuten monia muitakin sokeita, on omalta osaltaan autta-
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out kohdalleni satrunut suutenmoinen koira. Vuonna
1994, kun olin kolmekymmentäyhdeksänvuotias, menin
Guiding Eyes for me Blind -opaskoirakouluun, yhteen
alan johtavista laitoksista USA:ssa, ja sain siellä parikseni
ensimmäisen opaskoirani Corkyn, keltaisen labradorinnoutajan. Corky tiesi vaistomaisesti, miten maailmassa
eletään, ja sen vierellä kulkiessa nautin matkustamisesta
aivan uudella tavalla. Kaksin kävimme sadoissa kaupungeissa - "näkymättömissä kaupungeissa", kuten Italo Calvino sanoisi. Corlcy katseli liikennettä Milanossa, San
Franciscossa, New Orleansissa ja Venetsiassa, ja minä huolehdin kuuntelemisesta.
Tämän kirjan idea juolahti mieleeni, kun olimme
Corlcyn kanssa käymässä Bostonissa. Olin juuri pitänyt
sokeille esitelmän CartolI Centerissä, sikäläisessä nälrövammaisia tukevassa yhdistyksessä. Olin puhunut opaskoiran hyödyllisyydestä ja koiran kanssa kulkemisen iloista, Ija esitykseni jälkeen oli Icysymysten VUOto. Yleisöä oli
vajaat parilcymmentä henkeä, kaikki vasta sokeutuneita, ja
useimmat halusivat tietää, miten opaskoiraa haetaan tai
miten koiran kanssa käveleminen poikkeaa valkoisen kepin käyttämisestä. Äkkiä huoneen perällä puhkesi puhumaan nainen. Hänen sävynsä oli kiivas. "Mitä järkeä on
matkustella, jos ei näe?" hän kysyi. Hänen sanansa tunruivat 1kaikuvan huoneessa pitkään. Yrittäessäni päästä kiusallisesta tilanteesta kyseIin läl,emmin hänen asioistaan. Hän
oli puolivälissä kuudettalcymmentä, hän oli sokeurunut
diabeteksen vuoksi, hän oli vastilrään jäänyt leskeksi - hänen kysymyksensä oli monitahoinen ja se liittyi pitkälti
luottamultseen. Mitä tulevaisuus toisi tullessaan? Mitä järkeä oli jatkaa elämää? Eikö ihminen nälrökykynsä mukana

menetä myös suuren osan minuudestaan? Miten voi elää
ilman riippumattomuutta tai nälltävyyksien katselun päivittäistä terapiaa?
Vastasin liian nopeasti. Sanoin, että saatoin kuunnella
barokIcimusiikkia Venetsiassa ja syödä pehmeälcuorisia rapuja Baltimoressa. Taisin myös mainita reippaan aamukävelyn kelpo endorfiinit. Mutta tilaisuuden päättyessä ymmärsin, että en ollut vastannut hänen kysymykseensä.
Pitkään sokeina eläneet tietävät, että nälltävyyksiä voi
katsella korvakuulolta, sillä me teemme sitä koko ajan. Yksin outojen hotellien auloissa me mittaiIemme ympäristöänJme ja kuulemme arkkitehruurin kaarien lukemattomat erikoisuudet. Kuulemme vieraiden ilimisten liilckeet,
kuulemme heidän naurunsa, kuulemme Hiltonin suihkulällteeseen heitetyt lantit, kengänkiillottajan harjan, sisään
lentäneen kyyhlcysen siiveniskut. Sokeat kuulevat sen kaiken etsiessään hissien heläl1televiä kelloja.
Sokeus johtaa usein kompensoivaan kuuntelemiseen
(niillä, joilla on onni elää kuulevaa elämää). Sokeiden plalIeetassa kerroin, miten koulupoikana kuuntelin opettajia
ja rakensin itselleni kuuloon perustuvan version siitä, mitä
ympärilläni tapahrui. Koska en näl1nyt taululle enkä pystynyt lultemaan tavallisia kirjoja, opin pakosta kuulemaan
sekä sisällön että ylöspanon.
Käytin äsken sanoja "kompensoiva kuunteleminen",
mutta voisin yhtä hyvin sanoa "luova kuunteleminen". Me
sokeat emme ole kuuntelijoina keitä tahansa sivullisia.
Meillä on omat menetelmämme. Asioiden tapahruessa
ympärillänJme me luomme uudelleen sen minkä kuulemme, kuin piirtäjät oilreussalissa kiivaasti luonnostellessaan.
Tavallaan olemme myös pilapiirtäjiä: meidänkin kuvam-
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ole lul,enur Sokeiden plalleettaa. Tärkein niistä saattaa olla

me ovat tarldwja, mutta harvoin realistisia. Minä olen
pohjimmiltani taitamaton maisemamaalari. Piirrän outoja
puita ja mekaanisia ihmisiä Max Ernstin tapaan. En pysty
oikeasti näkemään maailmaa korvakuulolta, pystyn vain
luomaan sen uudelleen omia tarpeitani varten. Mutta ehkäpä sen myöntäminen koituu vain onnekseni. Voin vapaasti haaveilla joko selvitäkseni hengissä tai pelkästään
huvin vuoksi. Jopa Manhattanin liikennettä kuunnellessani piirrän mielessäni omia kuviani New Yorkista - niissä
kaduilla tungeksii venäläisiä aaveita ja heidän joukossaan
vierii vaunuistaan irronneita pyöriä.
Bostonin-matkani tuloksena jäin miettimään, millainen olisi kirja, jossa kerrottaisiin elämästä ja matkailusta
korvakuulolta. Ymmärsin, että siihen ei luultavasti sisältyisi dran1aattista kehittelyä. Maailman tunteminen ja siitä
nauttiminen korvakuulolta on pohjimmiltaan impressionistinen aihe. Olisiko mmdollista kirjoittaa muistelmateos siitä, mitä korvani tietävät? Sellaisen kirjan pitäisi sisältää jotain - runoilija Wallace Stevel)sin sanoin - "pelkän joutilaan kuljeskel un nautinnoista" . Se olisi kokoelma
kuulokuvallisia postikortteja tai "sävelrunoja". Niin minä
löydän tieni maailmassa. Menen outoon ympäristöön,
kuuntelen kailån voimin ja löydän musiilån ituja siitä,
mitä ympärilläni tapalltuu. Miettiessäni sitä muistan, että
suomalainen säveltäjä Sibelius kirjoitti sävelrunoja orkesterille. Hän piti niitä musiilållisina maalaul<sina, "impressionistisina" tauluina, joiden tehtävänä oli muistuttaa
hänen maan miehilleen, kuinka salaperäinen ja kaunis
maailma oikeasti on.
Vaildca lyyrisellä tyylillä onlån ansionsa, on myös
asioita, jotka lulåja ehkä haluaa tietää, varsinkin jos hän ei

tapa, jolla sokeat "näkevät". Minun versioni sokeudesta on
nimeltään keskosen retinopatia. Keskosina syntyneiden
lasten verldcokalvor saattavat vioittua. Sellaiset sokeat näkevät usein maailman palasina ja pirstaleina. Heidän näkönsä on kuin lilånäköisellä, syöksäl1televällä piJdcukalalla. Sellainen näkeminen on sekä kaunista että pelottavaa.
Sitä voivat aiheuttaa myös monet muut sokeuden lajit. Ihmiset, joilla on mal{ularappeutuma, näkevät liildcuvia pimeyden saareldceita ja niiden seassa hypähteleviä selkeitä
auldcoja. Diabeettisen retinopatian seutaulcsena ihminen
elää sumealla valoisalla kentällä. Kail1i näyttää siltä kuin
olisi vaseliinia silmissä. Joka tapaulcsessa suurin osa sokeista näkee jonkinlaisen aavistulcsen ympäristöstään, joskin
epätarkasti. Sokeiden kyky nähdä edes joralån tulee kuitenlån usein ihmisille yllätyksenä.
Lulåjan on myös hyvä tietää, että häpesin vammaisuuttani koko lapsuuteni ajan, ja tätä onnetonta asianriJaa pa- '
hensi vielä tapa, jolla äitini järkkymättä låeltäytyi käyttämästä sanoja "sokea" ja "sokeus". Kuusilcymmentäluvun
alussa vammaiset lapset eivät voineet käydä tavallista koulua, ja äitini oli päättänyt, että minun oli käytävä kouluni
muiden lasten tapaan. Niinpä opin kieltämään sokeuteni
viimeiseen asti ja omistauduin elämään hermostlmeen itserudåskelun maailmassa. Liittovaltion Van1ffiaislainsäädäntÖ oli kolmenlrymmenen vuoden päässä, rudåmattomassa
tulevaisuudessa. Minun tehtäväni oli elää muiden joulcossa
ilman sanoja sille, mitä olin. Se ei ollut mitenl{ään ainutlaatuista, kuten monet vammaiset voivat kertoa.
Niinpä opin välttämättömyyden pakosta sulltautumaan maailmaan korvakuulolta. Tämän kirjan ensimmäi-
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nen osa käsittelee lapsuunani. Nyt ymmärrän, enä minulle oli suuri onni saada elää varhaiset vuoreni syrjäseuduilla.
Isäni oli professorina New Hampshiren yliopistossa, ja talomme oli metsän keskel1ä. Asuimme jonkin aikaa myös
Suomessa, Helsingin kauniissa ja omintakeisessa kaupungissa ennen kuin turistien joukot löysivät sen. Kuulin poronkel1oja ja ikivanhoja kansanlauluja kauan ennen kuin
sain kuulla rransistoriradion äänen.
Kirjan jälkimmäisessä osassa kerton matkoistani aikuisena, usein ensimmäisen opaskoirani Corkyn seurassa.
Kun Corky jäi eläkkeelle ja siitä tuli perheemme lemmilcki, sen paikan otti toinen keltainen labradorinnouraja, Vidal. Vi dalin tapaane muuramassa luvussa (eli kuulokuvallisessa postikorrissa) kirjan jälkimmäisessä osassa.
Ja viimeksi: koska tämä kirja kertoo yksinomaan
kuuntelemisen taidosta, on muutamia seildcoja, jotka lulujan on ehkä syytä tietää kertojasta. Asun nykyään Ohiossa
Columbusin kaupwlgissa ja opetan Ohion yliopiston englannin kielen laitoksella. Vaimoni on Connie Rurlloff, joka oli yli kalcsilcymmentä vuotta töissä Guiding Eyes for
me Blind -opaskoirakoulussa sekä opaskoirien koulunajana että hallintotehtävissä. Menimme naimisiin Jamaikalla
Bob Madeyn kotikulmilla vuonna 1998. Connie esiintyy
kirjan Venetsiaa käsinelevässä luvussa. Hän on väsymätön
vammaisten oilceulcsien puolestapullUja ja e1änläni suuri
ralclcaus. Hän aunaa yhä minua matkustamaan korvalmulolta. Hän on äskettäin suostunut opasjuolcsijakseni maratonille.
Aivan tämän esipuheen loppuun (ja yhä elämälcerran
puitteissa) haluan liittää osuvan sitaatin Igor Stravinskylta.
Hän sanoi kerran: "Kuunteleminen on työlästä, eikä pelk-

kä kuuleminen vielä ole minkään arvoista. Tavallinen ankkalun kuulee." Seuraavilla sivulla kerrotaan työläästi eletystä elämästä. Joskus olen onnelcseni löytänyt paildcoja,
joissa olen voinut tehdä työtä korvalmulolta ja pysähtyä
kokonaisilcsi heclulcsi naunimaan äänen ja tuntemusten
aarteista.
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