
Ainoassa suhteessani kävi niin etten ollut valmiiksi
ihastunut kyseiseen poikaan eikä hän minuun. Hän

kuitenkin alkoi huvikseen juttelemaan facessa ja
meillä vaan synkkas ja molemmat ihastu. Sitte

nähtiin parin viikon päästä ja siitä meni viikko että
alettiin seurustelemaan. Rakastuttiin, rakastettiin ja

erottiin. Oltiin yhdessä yli vuosi ja 4kk.

Ehkä paras tapa aloittaa suhde ettei ole kauaa
ehtinyt märehtiä asiaa eikä luulla tuntevansa toista

valmiiksi. Helpointa kun tietää saavansa
vastakaikua, niin ei tarvi sitä pähkäillä.

Muut ihastukseni ovatkin olleet enemmän ja
vähemmän epätoivoisia... Nyt päätin unohtaa pojat

kunnes löydän jonkun sen arvoisen.
Mustasukkaisuus ja epätoivoinen yrittäminen
huonontaa elämänlaatuani. Tämä päätös olisi

kannattanut tehdä yli 11 vuotta sitten



Tapasin joskus vuonna 2000 aivan ihanan miehen, johon
rakastuin todella. Aloimme seurustelemaan. Hän asui

lastensa kanssa ja minä omieni. Tapailimme
säännöllisesti. Neljän vuoden kuluttua menimme

kihloihin, emme kuitenkaan muuttaneet yhteen. Kun
yhteisiä vuosia oli kertynyt kahdeksan, aloin kyselemään,
että josko laittaisimme kimpsumme ja kampsumme yhteen.

Asiasta tuli pieni sanasota, hän lähti kotiinsa. Ei enää
tullut mitään yhteydenottoa. Minä soitin hänelle ja hän

kysyi, oltaisiinko vain kavereita. Kahdeksan vuoden
seurustelu ja neljän vuoden kihlaus lopahti näin vain

puhelimessa.

 Tästä tapauksesta on kulunut jo viisi vuotta, enkä
vieläkään tiedä, miksi... Olen kysynyt häneltä sitä monesti,

mutta vastausta en ole saanut. Jos vastaus hänen
tekoonsa olisi tullut tietooni, olisin varmaankin selvinnyt

tästä minua suuresti loukanneesta tapahtumasta
paremmin ja nopeammin. Tällainen tapa hoitaa asioita
on todella ... en osaa sanoakaan, kuinka ala-arvoista se on.



Olin asunut poikaystäväni kanssa yhdessä lähes neljä vuotta. Sitten
eräänä iltana, kun olimme menossa nukkumaan hän kertoi, ettei ole
oikein onnellinen. Kysyin häneltä, tietääkö hän siihen mitään syytä.

Hän kierteli ja kiemurteli vastauksen kanssa aikansa, kunnes sai
sanottua, että: "Luulen, etten enää rakasta sinua". Siitä alkoi useamman

kuukauden mittainen rasittava taival kohti eroa. Itse olin valmis
taistelemaan suhteemme puolesta ja niin mieskin vakuutti olevansa.

 Kuitenkin ajan kuluessa hän ei tehnyt oikeastaan mitään asian
muuttamiseksi tai edes selittääkseen minulle, mistä mahdollinen
tunteiden muutos saattaisi johtua. Lopulta itkun ja hampaiden
kiristelyn jälkeen hän totesi, ettei tästä tule enää mitään ja siinä

vaiheessa olin itsekin samaa mieltä. Niinpä erosimme ja muutin pois
asunnostamme toiselle paikkakunnalle. Tämänkin jälkeen mies lähetteli
minulle usein tekstiviestejä ja kyseli kuulumisiani, viimein väsyin tähän

niin, että kerroin, etten tahdo kuulla hänestä enää koskaan enempää.
Minulle on myöhemmin selvinnyt, että todennäköisesti eromme syynä oli
toinen nainen, mutta miehellä ei ollut selkärankaa myöntää tätä asiaa

minulle, vaan hän mieluummin jätti minut ilman selitystä ja
keittymään omissa liemissäni ja syyttelemään itseäni. 

Nyt olen jopa onnellinen siitä, että erosimme, sillä olen päässyt
elämässäni eteen päin nopeammin kuin olisin päässyt hänen kanssaan.
Olen myös uskaltanut ottaa sellaisia riskejä, joita hänen kanssaan en

olisi ottanut.



Kun olimme jo päättäneet mennä
naimisiin, ei Anna saanut pitkään

aikaan mahdollisuutta muuttaa luokseni.
Odottaminen sopi kyllä minulle, olinhan

odottanut Annaa koko ikäni, mutta
hänelle se oli raskasta. Ja sitten kun
Anna pääsi tänne, ei sekään ollut

ongelmatonta. Ihan kuin olisi pitänyt
kaikille todistaa, että olemme tosissamme
perustamassa perhettä. Nyt me voimme

jo nauraakin kaikelle tapahtuneelle,
mutta silloin se ei naurattanut. 

Toisaalta…. minulla on tallennettuna
kaikki sähköpostit joita kirjoitimme silloin

toisillemme päivittäin.



Kaikki alkoi hieman uuden vuoden jälkeen. Läheisen ystäväni bestiksellä oli
ilmeisesti ollut todella tylsää ja onnistunut jollain keinolla nappaamaan

puhelinnumeroni. Vietin iltaa normaalisti, ja vedin viikonloppuiseen tapaani The
Big Bang Theory-maratonia, kun puhelimeni alkoi piipittämään tekstiviestin

merkiksi. Tuntematon numero, kysyi multa tuttavallisesti, mitä kuuluu. Luulin
että viesti oli mennyt väärään numeroon, ja kysyin, että kuka mysteeriviestittelijä
oli. Kului muutama minuutti, ja vastaus. Pyysi arvaamaan. Kysyin, tunnenko
hänet. Hän tiesi myös sukunimeni. Hänen siis ei pitänyt ainakaan tietääkseni

ihan ventovieras; numeroni kun ei ole puhelinluettelossa. Tämän kaltaista
arvausleikkiä jatkui tammikuun puoleen väliin asti, jolloin uteliaisuuteni voitti, ja
halusin varmistaa, oliko kyseessä todellakin se sama henkilö, jota ajattelin, sama
jonka kanssa olin edellisenä kesänä viestitellyt facessa (hän ystäväni tunnuksilla

selän rakana). Laitoin hänen numeronsa numerotiedusteluun. Oliko se todella hän?
Tarkistin ystävältäni hänen sukunimensä, ja paljastui, että hän oli kuin olikin se

sama henkilö, jonka uskoin... Ei, jonka halusin hänen olevan.

Ystäväni oppilasvaihdon alun lähestyessä pyysin häntä tapaamaan minut
pikaisesti. Minulla oli ystävälleni lahja, ja halusin hänen mielipidettään. Siihen
asti olimme pääasiassa keskustelleet tekstarien ja facen välityksellä. Totta puhuen

itseäni jännitti todella paljon. En totta puhuen tiedä kumpi hermostutti mua
enemmän: hänen tapaamisensa vai ajatus siitä, mitä ystäväni ajattelee lahjastani.

Hieman mua harmitti, että en pystynyt antamaan sitä käytännön syistä itse,
(lahjan luonne oli sellainen, että siitä tulee parempi, mitä enemmän välikäsiä siinä
on) mutta luotin häneen kuin omaan puolisooni. Hetkinen, tajusin juuri, että taisin

olla ihastunut. Hän joutui lähtemään, oli sopinut ystäväni kanssa tapaamisen.
Halasimme hyvästiksi, joka oli multa todella epätavallista: normaalisti kun en

halannut muuten kuin lähimpiä ystäviäni.

Hieman ystäväni lähdön jälkeen pyysin häntä ulos, ja... Tässä sitä nyt ollaan.



Voin kertoa tilanteita, joista olis voinut tulla alkuja, mutta joista ei tullut.

-Se kymmenen vuotta vanhempi, joka huomioi jonka tapasin tosi nuorena,
joka oli uskomaton mies. En tajunnut olevani lapsi, kuvittelin olevani oikein
nainenkin kun toinen kohteli upeasti. Sehän löysi pitkän sinkkuuden jälkeen

heti itselleen naisen, melkein heti tutustuttuamme.

-Se seuraava, joka sattui samaan kaveripiiriin, kolme vuotta pelaili tunteilla,
roikotti, antoi ymmärtää ja vedätti täysin päin näköä, kunnes katosi

hiljaisuuteen vikiteltyään ensin parasta kaveriani.

-Se seuraava, jonka tapasin opiskelun kautta, joka olisi ollut heti valmis
kaikkeen mahdolliseen, josta ahdistuin, koska itsetunto oli noiden edellisten
nollajuttujen jälkeen aivan maassa, enkä edes tajunnut toisen olevan ehkä

tosissaan, koska ei tullut mieleenkään edellisen perusteella, koska en tajunnut
ihmissuhteista yhtään mitään. Joka lähti myös.

-Seuraava tapaus, jonka kanssa sujui jo tosi mukavasti, kunnes yhtäkkiä alkoi
seurustella kauniin anorektisen blondin kanssa.

-Vai seuraava, jonka kanssa oltiin vain kaverit, mitään ei koskaan ollutkaan,
mutta joka ei kuitenkaan pitäytynyt kaveruudessa vaan käyttäytyi välillä

monen naisen kanssa kuin seurustelisi ja sitten alkoi selvittää kaverivälejään
usean naisen kanssa niin, että kenenkään kanssa ei ollut mitään. Naiset

kummasteli tätä keskenään ja kaveriuskin väljähtyi. Ja taas mies pyörittää
omaa pikku piiriään.

-Vai sekö, joka olisi kiinnostunut, mutta ei voi mitään, koska asuu puolen
Suomen takana ja on sitonut elämänsä työpaikkaansa, eikä pyst

seurustelemaan siksi.



Oikeastaan meidän tapaaminen oli kaverini ansiota.
Olimme pari vuotta sitten kesällä viettämässä iltaa

kaverini kanssa töiden jälkeen grillaamisen
merkeissä. Rauha kuitenkin rikkoutui kun läheiseltä
niemenkärjeltä alkoi kuulua puhetta ja metelöintiä.

Lopulta aloimme huudella porukalle, he huuteli
takaisin. Aikamme siinä "juteltiin" ja kaveri ilmoitti
meidän menevämme käymää niemenkärjessä. Minä
kuitenkin ujona likkana aluksi kieltäydyin, mutta

kaverini sain houkuteltua mukaan lähes
pakottamalla. 

Siinä hetki hengailtiin ja lähdettiin kaverin kanssa
kotio päi. Seuraavana päivänä sitten tulikin

yhteydenotto netin kautta :) siitä eteenpäin lähinnä
koneen välityksellä juteltiin, välimatkaa oli kuitenkin
jonkin verran ja varmasti ujoudellakin ja muulla oli
osansa, mutta nähtiin satunnaisesti kun samoissa
piireissä pyörittiin. Pari kuukautta tapaamisesta
hän sitten pyysi treffeille, ja tässä sitä nytten sitten

ollaan :)



Oltiin samassa työpaikassa ja kerran työpaikan
saunaillassa juttu alkoi luistamaan (yllättäen
heh, kun oli alkoholia tarjolla). Mä kuitenkin
seurustelin vielä entisen poikaystäväni kanssa,
mutta ihastuttiin nykyisen kanssa toisiimme
kovasti. Erosin pian sen jälkeen, en kuitenkaan
nykyiseni takia, mutten halunnut aloittaa vielä
uutta suhdetta vaikka edelleen olin ihastunut.

Nykyisellänikin oli jotain epäselvyyksiä eksänsä
kanssa. Puoli vuotta säädettiin todella sekavissa
merkeissä ja poitsu oli useana viikonloppuna
mun luona yötä (perus känni-illan jälkeen).

Jokin mukava ilta päätettiin sitten että
seurustellaan ja kolme ja puoli vuotta siitäkin on

jo vierähtänyt aikaa :3



Ihan ensiksi sanoin etten mä enää pyst
seurustelemaan sen kanssa ja että mä haluan
erota. Siinä sitten itkua tuhersin ja puhuttiin

kaikesta mahdollisesta. Loppujen lopuksi eksäkin
oli sitä mieltä, että parempi vain erota. 

Olin vielä sen loppu päivän siellä ja käytiin
asioita läpi. Mä en oikein tiiä, tuliko se eksälle
ihan puskasta, mutta kyllä se vielä kysy että

haluanko ihan varmasti päättää meidän
suhteen

. Ja ollaan nykyään kavereita ja eksä tiedostaa
vasta nyt mitä kaikkea se teki väärin mua

kohtaan, vaikka tottakai minäkin tein väärin
asioita mutta minä sentään myönsin ne heti ja

pyysin anteeksi.



Parisuhde oli pitkä, ja olin todella ajatellut, että
olisimme yhdessä elämämme loppuun saakka. Mies
kuitenkin ilmoitti viime vuoden puolella, ettei enää
halunnut olla suhteessa. Hajosin ihan kappaleiksi,
vietin viikon osastolla selvitellen ajatuksiani. Puoli

vuotta meni niin että itkin joka päivä ikävääni.
Alkukesästä mies halusi palata takaisin yhteen

kanssani. Kaikki tuntui palautuneen ennalleen, ja
olin taas onnellinen. Jokin aika sitten mies kuitenkin
pudotti pommin: hän on ihastunut toiseen naiseen,

eikä halua enää jatkaa. Kauhea tunne, kun johonkin
luottaa ihan tosissaan ja sitten vedetään matto

jalkojen alta, vielä useamman kerran :/
Itsekin halusin kuolla, todella todella kovasti, päästä
pois, että tämä tuska ja suru vain loppuisi. Olen nyt

tässä sinnitellyt päivä kerrallaan ja vähitellen
(tosin hyyvin hitaasti), energiaa alkaa olla jo
muuhunkin kuin sängyssä makaamiseen ja

itkemiseen. En oikein vielä osaa ajatella
tulevaisuutta, mutta ehkä se pikkuhiljaa selkenee.


