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Playa del ingles - M.Aaltonen
Silloin tällöin Kanarialla törmää todella mystisiin asioihin, jotka
jäävät kummittelemaan mielen syövereihin. Itse koin tämän
kaltaisen tilanteen eilen, kun perheemme kauppakassiin oli
päätynyt mystinen kaksosbanaani.
Asia alkoi vaivata minua suuresti, sillä olin juuri lukenut filosofiaan
liittyvän teoksen, jossa pohdittiin luonnon ja ihmisen suhdetta.
Kaksonen käsitteenä liittyy pääsääntöisesti nisäkkäiden
lisääntymiseen, jonka varsinaista tapahtumaa nimitämme
synnytykseksi. Luonto taasen ei omassa läntisen maailman
käsitysnormistossamme synnytä, vaan tuottaa tai kasvattaa. Itse en
ole koskaan kuullut luonnon tuottaneen kasvattaneen kaksosia, joten
synnytys -termi on siis tulkittava nisäkkäille ominaiseksi ilmiöksi.
Koska pöydällämme kiistatta on kaksosbanaani, pitänee itseäni
viisaampien henkilöiden mahdollisesti tulevaisuudessa pohtia
luonnon ja nisäkkäiden suhdetta uudelleen.
En saanut asian johdosta unta, vaan pyörin sängyssä pitkälle yöhön.
Koska ”yöllinen pyörintä” saattaa ajoittain häiritä samassa sängyssä
olevia perheenjäseniä, päätin tehdä perheelleni palveluksen ja
lähdin Inglesin suomikortteliin pohtimaan edellä kertomaani asiaa.
Onneksi suomibaarit ovat auki myöhään ja tarjoavat myös
alkoholittomia juomavaihtoja, joka lämmittää kaltaiseni
”pepsimaxmiehen” mieltä suuresti.
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Näytin taannoin kuvaa banaanista paikalliselle ystävälleni Alvarolle,
sillä hän oli kiinnostunut Kanaria24 sivuston sisällöstä. En voinut
arvata, että yksittäinen banaanin kuva saattaakin olla Kanarialla
äärimmäisen vakava aihe, johon suhdautaan suurella vakavuudella.
Alvaron isoisä Alvaro Senior oli näet ollut Tenerifalla
banaanitukkurina, joten kaikki banaaneihin liittyvät aiheet olivatkin
Alvaron suvussa erittäin arvostettuja.
Kului pari päivää kun näin Alvaron seuraavaksi ja hän vaikutti
innostuneelta. Syyksi selvisi vanha kätköistä löytynyt sukuaarre,
jossa Alvaro senior poseeraa kolmoisbanaani kädessään.
Tekisi mieli nokittaa kyseinen banaanisuku neloisbanaanilla, mutta
ylenpalttinen keskittyminen banaanikuvien paremmuuteen saattaisi
vaarantaa objektiivisen otteen kanarian muihin hedelmiin. (Sekä
mahdollisesti tulevaisuudessa siintävän ehdokkuuden tietopulitzerin
voittajaksi...)
Tosin jos joku ystävällinen maanmies tai nainen onnistuu
löytäämään äärimmäisen erikoisen banaanin, ottaisin kuvan ehkä
sittenkin mielelläni vastaan nokittaakseni Alvaron isoisän
banaanikuvan.
Ja toisaalta, jos kaikki maailman miehisyyten liittyvät keskinäiset
välien selvittelyt ja nokkimisjärjestykset voitaisiin ratkaista hedelmiin
liittyvillä valokuvilla, olisi maailma kenties parempi paikka.
Kuvitelkaapa tilannetta jossa Trump nokittaa Putinin jättimäisellä
retiisin kuvalla, saatuaan aiemmin mailissa kuvan toisen johtajan
järisyttävän suuresta porkkanasta.
Edellä mainittu tilanne saattaa kuulostaa oudolle, mutta toisaalta jos
maailman johtajat voivat julkisesti kilpailla oman ydinasenappinsa
koosta julkisuudessa, kuka tietää mitä kuvia vaihdetaan julkisuudelta
piilossa maailman johtajien omissa "haippiringeissä"...

