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Kohti queerimpaa narratiivia

Sana queer on muodonmuuttaja. Sen merkitys on muuttunut minun elinaikanani 4 kertaa:

Queer – loukkaus, joka edelsi nyrkkiä tai sukupuolista väkivaltaa
Queer – lyhyt nimitys radikaalille homoseksuaalille, käytössä etenkin 1990-luvun
länsimaisessa kulttuurissa
Queer – yhteinen sana erilaisille seksuaali- ja sukupuoli-identiteeteille
& nyt
Queer – koodisana, jonka päämääränä on disruptio

Haluan tänään puhua kaikista näistä merkityksistä, koska ne kaikki ovat olemassa rivien
välissä.

Vuonna 1983 tulin kaikessa hiljaisuudessa ulos kaapista itselleni sekä lesbona että
runoilijana. Minulle nämä kaksi identiteettiä olivat erottamattomat. Minua onnisti siinä, että
olin syntynyt aikaan, jolloin Britanniassa oli runsaasti lesbojen ja homomiesten kirjoittamaa
kirjallisuutta: romaaneja, runokokoelmia, monistettuja fanzineita ja ulkomaisia lehtiä. Ne
olivat vastarintamme siemenet yhä homofobisemmaksi käyvässä Britanniassa.
AIDS-pandemiasta oikeistolainen establismentti sai aseet, joiden nojalla se saattoi säätää
lakeja estääkseen homoseksuaalisuuden edistämisen. Meidän suumme tukittiin. Lain nimi oli
säädös 28 ja sen kumoaminen vaati 15 vuoden kovan työn. “Edistämisellä” tarkoitettiin, että
meidän pitäisi olla hiljaa, meidän pitäisi hävetä ja meidät olisi vangittava, miehet vankiloihin
ja naiset mielisairaaloihin. Monien kimppuun käytiin fyysisesti, eikä pelkästään kadulla vaan,
mikä surullisempaa, myös omassa kodissamme. Minä pelkäsin nuorena omaa perhettäni.

Mutta kuten kaikki tänne kokoontuneet tietävät, luovuus kukoistaa usein juuri sorron ja
ahdistuksen aikoina. Ja niinpä me kirjoitimme. Me kirjoitimme itsemme maailmaan. Me
kirjoitimme rakkaustarinoita, me kirjoitimme pamfletteja, me kirjoitimme runoja, joissa meidän
kuviteltiin kuuluvan joukkoon. Jokainen aikaansaatu kirja oli pieni vallankumous tämän
pienen queerin lapsen sydämessä. Ne kirjat olivat kieltotavaraa, ja niitä lukeakseni lintsasin
koulusta tai yritin saada niiden tekstistä selvää yöllä pimeässä huoneessani. Queerius tiesi
erottamista perheestä. Queerius tiesi potkuja koulusta. Queerius tiesi eroon joutumista jopa
omasta ruumiistamme. Me emme “tulleet kaapista”. Me pääsimme kaapista. Queer on sana,
joka välttelee omaa merkitystään, joka solvaa jopa niitä, jotka käyttävät sitä meistä. Kuinka
outoa, että vapautemme on peräisin siitä, miten meitä aikoinaan sorrettiin.

Queer keho ei ole mies- eikä naispuolinen, se on kaikki eikä mitään, valloitettu kaupunki,
hiljaista vastarintaa tekevä maa. Se on lankeava varjo.

Mutta voima asuu rivien välissä. Siellä asuu hiljaisuus, josta syntyvät melu ja kaaos. Ja
maailma on syntynyt kaaoksesta - siitä olemme syntyneet me kaikki.

Rivien välissä on kaappi. Kaapista saamme valepuvun. Valepuvusta opimme keksimään.
Keksimisestä saimme campin. Ja campista opimme selviämään. Selviämisestä saimme
kirjallisuuden.



Mutta maanpakolaisuudessa meillä on ehkä myös tilaisuus kuvitella maailma uudeksi.
Kirjoittajana tiesin vaistomaisesti, että minun pitäisi kirjoittaa kirjoja, joista tulisi peilejä niille,
jotka varttuisivat samanlaisiksi kuin minä. Kaikki kirjat ovat peilejä, mutta usein peiliin
katsoessani näin vanhan valkoisen heteromiehen tuijottavan takaisin. Pidän siitä, että
lukeminen voi tarjota erilaisia kokemuksia. Omien kasvojeni ymmärtäminen on kuitenkin
vienyt minulta monta vuotta. Sellaista kirjaa ei yksinkertaisesti ollut. Niinpä minä kirjoitan
sen.

Mutta queer ei ole pelkästään sisältöä. Se on myös muoto.

Oletetaanpa, että perinteinen kerronta noudattaa miespuolista morfologiaa, miehen
ruumista. Silloin tarina olisi lineaarinen, se seuraisi miespuolista sukupuolikokemusta:
esileikki, kiihottuminen, katarsis. Sillä olisi selvä päämäärä. Jos hetken verran oletamme,
että asia on niin, millaista silloin olisi naispuolisen morfologian ympärille laadittu kerronta?
Se olisi syklinen, monihuippuinen, ja se kietoisi monta kertomusta yhteen, jos otamme
huomioon suvunjatkamisen mahdollisuuden. Tarina ei päättyisi, se vain jatkaisi sukuaan.

Käytin tätä ajatusta viimeisimmässä kirjassani Cunto & Othered Poems, kokoelmassa, joka
käsitteli lesbojen queer-vastakulttuuria 1990-luvun Britanniassa. Tuntui tärkeältä, että muoto
toistaisi sisältöä. Ja vein tämän ajatuksen vieläkin pidemmälle. Halusin luoda kirjan, joka olisi
olemassa tässä queer-tilassa, rivien välissä, jossakin ei-kenenkään-maalla julkaistun ja
puhutun, musteen ja hengityksen välissä.

Jotta sivusta saisi queerimman, se on joskus hylättävä. Minä loin urani lavalla. Rakensin itse
lavan, jolla esiinnyin – joskus aivan kirjaimellisesti. Se oli ainoa keino, jolla
työväenluokkainen queer butch saattoi ohittaa kirjallisuuden portinvartijat. Suljettuina pois
korkeakulttuurin piiristä me loimme oman kielemme. Se oli yhteisön, fyysisyyden ja
tapahtuman kieli. Runomme asuivat meidän ruumissamme, ne muuttuivat meidän
ruumiiksemme. Veden tapaan runous ottaa astiansa muodon, joten minun oli luotava muoto,
joka jotenkin tutkisi sitä; muoto, joka toimii yhtä hyvin sivulla kuin ilmassa, mutta muuttuu
kulkiessaan niiden välillä, on erilainen eri ympäristöissä.

Live-runous on elävää runoutta. Se on syntyjään queeria. Pelkään, että akateeminen runous
ja kirjallisuustiede ovat historiantutkimusta. Missä te olette? Miksi ette ole meidän
underground-klubeillamme, missä uudet muodot ja uudet narratiivit puskevat esiin maasta.
Runous tapahtuu nyt. Se on elossa, se vastustaa muotoja, horjuttaa vallitsevia ideologioita,
puhuu keholla siinä kuin mielellä. On kolmas runo, joka murtautuu esiin esiintyjän ja yleisön
välistä, ja sellainen dynamiikka luo perustavaa poetiikkaa, joka vastustaa sivun pysyvyyttä.
Se on perhonen, joka vapauttaa itsensä neulasta.

Kirjoittaessani olen sukupuoleton, mutta julkaistessani minulla on sukupuoli. Kirjahyllyllä olen
nainen. Lavalla olen queer. Vaatteistani ja kampauksestani huolimatta en ole
transsukupuolinen. Mutta vaikka en ole sukupuolen eli genderin osalta trans, olen sitä
varmasti genren osalta.

(trauma: ooppera)



ja sinä, kultaseni / sinä hurskastelevan pornografian ylipapitar / runouden sutenööri / sinä saat
nussia pyhää Sohon-pinkkiä sydäntäni // tahdon kirjoittaa kirjan, jossa elän / tarinan, jossa
tyttö ja tyttö löytävät toisensa / ja tyttö on itse / romaani, johon palaan / vain nähdäkseni
kuusivuotiaan lapsen avaavan makuuhuoneen oven / ja haulikko, älä tee noin/ ooppera seis /
opittavaa on vielä paljon / mutta miten minä kirjoitan/ että jos sota on Jumalan keino opettaa
amerikkalaisille maantietoa / ehkä sitten tämä ‘tämä’/ 0-jumala/ salainen vankityrmä/  on
Jumalan keino opettaa lesboille historiaa/ miten voin pyytää häntä kiristämään ihoa/
järjestämään tomua / pitämään yötä loitolla / suorittamaan kaivauksia/ liimaamaan// Tiedän,
että / jos painat korvasi simpukankuortani vasten / kuulet Bangkokin/ minun Khao San
Roadini / tai Moss Siden jalkakäytävien kutkan / huutelevat katupojat / jotka löntystävät
mehiläisiä suussaan // tänä iltana saat kuulla poroja Rotherhamin yllä / lapsia / äitini
hautajaisnaurun /  saat kuulla mustia naisia / opettamassa / raapustamassa liidulla ääriviivoja
taulunmustalle iholle / ratkomassa akronyymejä kynttilänvalossa / kuoressani laulavat
Sindžarin vuoriston seireenit / lauluni viettelee sotaa / kuuntele / kuuletko lapsen tikittävän /
luiden tanssivan hitaita Phnom Penhin bordellien vierellä / pudonnut astiani / kintsugipilluni
/; peitä kaikki arvet halpisglitterillä, girl // ovatko kaikki naiset / toisten naisten sisällä?// &
miten minä kirjoitan / että sinäkin olet siellä / sievä roskistyttö / käpertyneenä syvälle luolaan
täynnä huomattavia kauhuja / itsesi sisällä / ouroboros / hymyilet että ei / panet kuulokkeet
korvillesi / tuijotat käsiäsi / vedät nyrkkisi pois // joka kerta kun / avaat suusi / valkoinen mies
pongahtaa esiin / ja syö sinut // jos sota on Jumalan keino opettaa amerikkalaisille
maantietoa / kenties raiskaus on Jumalan keino opettaa naisia / Naista // miten minä sen
kirjoitan / säärieni vakavanlaatuisessa kohtauspaikassa on hauta / & kukaan ei käy siellä
pimeän tultua / paitsi verkkokalastajat jotka jahtaavat kauniita kummituksia / niittaavat ne
romaaneihin / nypityt sivut / häikäisevä häpy// miten minä kirjoitan Stone// ja siitä puheen
ollen / miten minun tulisi kirjoittaa että / sain kaikki kummitusvauvasi. Ne asuvat
metsänreunassa yhdessä / eivätkä enää kirjoita kotiin.

kiitos kun kuuntelit. laske seppele sinne, missä nuo kaksi tietä nivoutuvat yhteen. ota
valokopio valokuvastani. palaa luokseni kerran vuodessa. kerro niille tarina.

puhalla minuun henki.


