asukki on pakotettu kävelemään pitkin Helsingin katuja
usein täysin rahattomana.
Nama Big Business -yr:ityk-

set puhuvat

fraseologiassaan

mielellaan Jeesuksesta ja ihmisrakkaudesta. Totlellisuudessa nämä sosiaalisesti varn-

mautuneiden riistäjät ja heidän ns. rehabilitoivat toirnen-

horn toteaa, että lisääntyvä itsemurha-alttius ja paheneva

al tämäntyyppisten asumisolosuhteitlen
vakioseurauksiin eli "mann isl,
was männ isst" - sitä on, milä
syö: sairas ympäristö synnyttää
sairasta käyttäytymistä.
Lähes jokainen tästä miesapaallisuus kuulur

ryhmäslä muuttaisi mita pi-

piteensä ovat hyvin konserualiivisia ja heijaslaval vahvasli
heidan nakemyksiaan sosiaalisen vämmautumisen taustasta.
Siksi jo muutäman kuukauden

1ääkylmässä Helsrngrssä lämä
joukko on sijoitettu jokaisessa

oleskelu Kalevankudun lapai-

asuntojonossa hannille.

sissa yömajaghetoissa vahvis-

jo

kimmin omaan yksiöön tai tukiasuntoon, mutta tämän päivän sosiaalipoliittisesti taysin

Monet

sosiaalisektorilla

aikaisemmin psyykkisesti ja fyysisesti sairaiden ih-

työskentelevät virkamiehet

misten yammautumista siinä

kunnallispolitiikassa mukana
olevia Iuulemaan, että sosiaalisesti vajaakuntoiset ovat täysin

taa

määrin, ettei heita enää koskaan voi kuntouttaa.
Kirjassaan "Asocial boendemiljö - asocial människa" Tukholman sosiologisen tutkimusIaitoksen johtaja Eckan Ktihl-

ovat jo vuosikausia aivopesseet

mukaan noin 60 prosenttia yömajojen miehistä oli ennen
vammautumistaan työskennellyt 25-30 vuotta satamissa, ra-

kennuksilla tai tehnyt jotakin
muuta hanttihommaa maksaen
samalla veronsa ja sitä kautta

oikeutensa

inhimilliseen

asuinympärist(iön.

Olisi suotavaa. että yksilyis-

ten Big Business

-ghettojen

valvonta otettaisiin mita pikimmin pois kauppa- la teollisuusministeriön alaisuudesta
ja siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen,
jotta edes jokin taho kontrolloisi sosiaalisesli vammautuneiden asunlopoliittista ja sosiaalista riistoa.
lhmisislä nimittäin on kysymys.

passiivinen ryhma, joka ei äänestä eikä ole kiinnostunut politiikasta. Tämä teoria on väära, silla erään tutkimuksen

JAAKKO PAASIO

JUOPON KAMMOTTAVUUS JA KAUNEUS

Tohtori Peter S. Murphy johtaa
Los Angelesin seudulla pientä
ja veloissaan pyöriskelevää
klinikkaa alkoholisteille. Se ei
ole kehuttavaa elämää.
Mielessään Murphy kutsuu
itseään nimilla, jotka ovat yhtä

inhottavia ja toivottomia kuin
se tuska, josta ne ovat syntyneet. Jim Thompson kirjoittaa:

"Senkinl Senkin

pallinaama

hernekeppi! Senkin hontelo,
pitkäveteinen paskal Senkin
luikku punapää imbesilli!"
Mutta eipä hanella ole pa-

evääkään en väräyttäisi. Ja tar-

koitan sitä mitä sanon, jumalauta! Vihaan joka helvetin pu-

liveivaria!"
Murphyn vihan tekee ymmärrettäväksi se henkilogalleria.jonka keskella hän päivänsä viettää. Potilaat ovat tulleet
klinikalle kokovuorokautiseen
hoitoon, mutta miten ollakaan:
he uskovat, etä ainoa asia, joka
voi heidat parantaa, on paukku. ensimmäinen ja tukeva jo
aamulla. Ammatillisuutta Murphyssä edustaa ainakin se, että

rempaa käsitystä potilaistaankaan. "Vaikka jokaikinen alkoholisti maailmassa kuolisi hel-

sille päälle sattuessaan hän

vetti

ten kuolevan käsiin,

huomispäivänä, niin

ATKOHOTIPOIITIIKKA
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annostelee potilaittensa viskia.

Ehka han pelkää heidän muuennen
401

kuin ovat ehtineet maksaa Iaskunsa, mutta tämä on oma tulkintani, ei Thompsonin.
OIen tarkoituksellisesti pan-

tännut tämän jutun kirjoittamista sen verrän, että lukukokemuksestani on kulunut viikko. Kuka klinikan juopoista on

nyt

elävimpänä mielessäni?
Varmaankin "vanha alma",

milla nimella Murphy hanta
kunnioittaa, uransa juonut entinen näyttelijätär Suzy Ken-

field. Kaiken lisäksi hän
raskaana ja synnyttääkin

on

klini-

kalla. sanoo lapselleen

pari
pyytää,
että tämä vietäisiin pois, minka
jalkeen hän sulkee silmänsä.

hellaa herjasanaa

ja

Mitä se tarkoittaa, jää lukijan
tulkittavaksi.
Thompson on osannut valita
tyylilajinsa: hänen juoppojensa hullussa kohelluksessa ei
ole mitään varsinaisesti hauskaa. Sen sijaan Murphyn puheissa yllätys yllätys on joskus
jarkea, vaikka ei mitään tuoretta. Murphy yrittää esim. saada
entisen mainosmiehen Jeff Slo-

anin uskomaan, että tämä ei

pystl enää koskaan hallitsemaan juomistaan. Hän myös

pohtii sita, miten juopon, niin
kauan kuin hän pysyttelee työelämässä, on oltava ammalissaan aikaansaapa:

Ben on vain Ben, nuorehko
mies. Hän on ollut naimisissa
multa eronnul. lapsista ei mainita mitään. Hanella on ollut
kelpo työpaikka alalla, jota ei

banaalin sanonnan mukaan on
"yksi neon-helvetin huorista".
Serasta lukija saa tietää tasan
tarkkaan kaksi asiaa: hän on
muuttanut itärannikolta län-

myöskään mainita. Esimiehet
ovat pitäneet hänestä niin paljon, että kun heidän on vihdoin
pakko antaa hänelle potkut viinan vuoksi, he maksavat hänelle paljon suuremmat erorahat kuin olisi pakko.
Ben päättää juoda rahansa
samoin kuin sen. mitä hän saa

teen eikä hän ilotyttonä ole
alinla tasoa..jos ei ylintäkään.

mylmalla tai panltaamalla vähäisen omaisuutensa. Hänen
on annosteltava varansa. jolla
ne riittäisivät hänen elämänsä

tenöörinsä, multa ei ammaltiaan; eihän hanella muutakaan

Benin ja Seran välille syntyy
lämmin tunnesuhde ja Ben
viettää elämänsä viimeiset
vuorokaudet tytön asunnossa
säästääkseen motellihuoneen
hinnan.
Sera

jättää väkivaltaisen su-

ole. Seran

ja

Benin välinen

seksi on minimaalista, mutta se

"Alkoholistien oli pakko olla

viimeisen tavoitteen saavutta-

minimaalinenkin

hyvia. He hukkasivat aikaa
löissään. He syyllislyiväl in-

miseksi. Hän haluaa kuolla vii-

hellyyttä.

hottaviin ja mauttomiin tekoihin. Joten jos he aikoivat sel-

viytyä ammatissaan tai työssään. jos he halusivat että se
maailma jota he niin usein
Ioukkasivat sietaisi heita. heidan oli pakko työskennella ja
ajatella ankarammin kuin tavallisten ihmisten."
Eri asia on se vaihe, jolloin
juoppo on tipahtanut luuseriksi. Vai pystyykö enää koskaan
hyviin työsuorituksiin kiriaili-

ja, joka ilmaantuu klinikalle
teoksen viimeisilla sivuilla?
rjtilta haiseva. mielipuolisesti silmiaän pyorittava ihmisraunio, joka itki. Han oli nähY

nyt kollikissoja. "N-e perkeleet oli k-kymmenen m-metriä
korkeitaja... niillä oli kahdeksantoista häntää ja... ja... silmien paikalla osterit."

oli pulpin

Tavoitettaan Ben ei toki hyl-

lääkäri varmaan sanoisi. Hänella ei ole enää mitään tekemistä Los Angelesissa. jolen

kaa. Sen saavullamista edislää,

han ajaa Las Vegasiin.
Koko kirjan ajan Ben ei taida
kertaakaan ajaa autoaan selvänä, umpihumalassa kylla. Hyvällä onnella hän selviytyy ajomatkoistaan.

Ben ei varsinaisesti kohella

tämään kaikki tekstit, luonnoksista alkaen, silla joskus

niille vielä

annetaan suuri

aryo. hän uskoi. Ja oli oikeassa.

vat kattoa.

Näin kerrottuna tarina var-

juopot. Sen sijaan hän vapisee
niin, että on aamuja, jolloin
hän ei voi asioida pankissa.
koska ei kykene kirjoittamaan

luokan juopporomantiikalta,

nimeään.

jai hanen ainoaksi

Voisi ajatella Klaus Weck-

rothin lukeneen

John

O'Brienin romaanin, kun hän
teoriaansa alkoholismista. Käytännössä se kuitenkin on vähemmän todennäköistä, koska ro-

voisi ajatella O'Brienin tunteneen Weckrothin teorian, mutla luskinpa näin olil sen sijaan
hän tunsi oman elämänsä, hänella ei ollut tulevaisuutta.
Las Vegasissa Ben tutustuu
Seraan, joka takakansitekstin
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kolmannen

mutta luettuna ei.
O'Brien teki itsemurhan 33-

vuotiaana. Leaving Las Vegas
romaanik-

seen. Monelta raittiimmalta
kirjailijalta ei jaa mitaan yhta
arvokasta.

l9S0iuvulla kehitteli

västä vuonna 1990. Niin ikaan

lopulla vaimoaan sääs-

Miehen eloton ruumis jääh-

tyy vuoteella tietämättä Seran
suudelmasta. Sera katselee.
kuinka miehen silmäl luijotta-

maan vaikuttaa

kioskikirjallisuuden tekijana

mänsä

etlä hän ei Murphyn juoppojen
tapaan viikkoihin ole syönyt
juuri mitään.

niin kuin Murphyn klinikan

maani ilmestyi alkukielella

tavattoman tuottelias, kunnes
kuoli viinaan. Han pyysi ela-

tä)nnä

naan; alkoholimyrkytykseen,

eli

Thompson

on
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