
Anna Kirvesniemi

Iholla

Elämä aikana, jona tunteellisuus on heikkoutta, vilpittömyys tulkitaan ironiaksi, media
lakkaa olemasta luotettava ja suklaan ostaminen on mitä suurimmassa määrin 
terveydellinen ja eettinen kysymys.

LAPSUUS

eli aika, jolloin mustelmia syntyy, haavoja tulee ja kaikki saapuva kipu on 
ohimenevää. Iho on elinvoimainen, kokematon kuori, jonka sisällä kaikki oleellinen 
tapahtuu. Harva jälki on jäädäkseen ja silloinkin on vielä elinikä aikaa tottua 
haalistuviin arpiin ja muistoihin.

osa I

Syntymä on pitkä, inhottava, raju, parku sitäkin raikuvampi, kun solisluu napsahtaa 
poikki kuivan oksan tavoin. Hoitaja antaa kymmenen pistettä kokonaisuudesta, 
laittaa kantositeen, mutta väärin se luutuu, liian alas nimittäin. V:n toinen sakara jää 
voimakkaammin pistämään ihon alta esiin.

osa II

Istun lääkärinpöydällä jäykistyneenä ja tuĳotan auki repsottavaa kaapinovea, jonka 
ylle lääkäri on kumartunut ottaakseen esille kiiltävän megaveitsen. En aio sanoa 
etten tahdo, sillä olen urhea, mutta terä - jota tuskin edes näen tänne asti - tuntuu jo 
käsivarressa riistävänä voimana, joka vie minulta käsityksen oikeasta ja 
vasemmasta. Suuri luomi on aina ollut oikean käden merkki.

osa III

Elokuva pyörii, vieraita kylässä. Lapsilla lienee hauskaa, hypin äidin uudella sängyllä
vielä vähän korkeammalle. Se on jenkkisänky, varmaan siis hieno, hyvä ainakin 
pomppimistarkoitukseen.

Lennän ylös, alas, ylös, alas, ylös,
alaviistoon.

Kasvot lattialla, kipu ei tule vielä. Kummi hakee pihalta muovipussiin lunta, 
seuraavana päivänä sitä sataa tähtinä taivaalta, sataa kauttaaltaan rosoisille 
kasvoille, sulaa sykkivälle iholle.

osa VI "äiti"

Äiti on sellainen kuin minun äitini on. Minun äitini on paǉon poissa ja mummo opettaa
meidät lukemaan ja kysyy kuka on kaunein ja viisain. Minun äitini lupaa lopettaa 
polttamisen, mutta kolme vuotta myöhemmin takapihalla grillatessa istun syliin, 
heilautan kättä, saan kämmeneen palovamman. Minun äitini lupaa paǉon, mutta 
tekee vähän, suuttuu herkästi, vaikka sanon tuskin mitään.



Minun äitini on maailman ihanin äiti.

osa V

Ihmismassa on eläin, jonka solujen sekaan en uskalla joutua. Jos täällä olisikin vain 
hetken ja sitten lähtisi takaisin sinne, missä on tilaa eikä niin tiivistä määrätietoisuutta
ja risteileviä suuntia. Minne pitää mennä, miten löydän sinne, löydänkö takaisin 
tänne?

Jumalan käsi nykäisee minut liikkeelle. Tahti on määrätty, tahti on tämä, ja se tahti 
on nopea. Käsi puristaa käskevästi koko matkan halki suuren Messukeskuksen. 
Kädelle ei sanota ei.

osa VI pt1 "Kuoleman vuodet"

Sitä tapaa jonkun, joka tekee halauksesta intiimiä ja jännittävää, saa selkärankaa 
pitkin juoksemaan uudenlaisia kipinöitä. Sitä repii toista lähelle ja unohtaa itsensä, 
riitelee ja riuhtoo päästäkseen irti palatakseen lähemmäs. Jäǉelle jää vain mieletön, 
toinen käsi vielä kuristusotteessa nahkaansa kuoppaa tynkäkynsillään raastava 
raakile, kaikista muista kuin johtotähdestään etääntynyt, kasvunsa virrat ehdyttänyt 
vaiheiden ja esiin pyrkivien luiden ilotulitus.

osa VI pt2

Kaksi ihmistä tarvitsevat jonkun ja löytävät toisensa. He hengittävät toisiaan, ovat 
toistensa välttämättömyys, kunnes vain toiselle toinen on välttämättömyys.

Istun kirkossa ja itken kolmen nenäliinapaketin verran. Viestiin satuilen, että 
rakastan, en vain enää samalla liekillä. Hän kertoo ymmärtäneensä, mitä rakkaus 
on, muuttuvansa vuokseni aivan toiseksi tai sitten tuhkaksi ja muuta humpuukia.

Tiedämme ettemme puhu totuuksia, mutta sinä tahtoisit valehdella minunkin 
puolestani.

Hukkumasta minut pelastaa ystävän liukuva kämmenselkä olkavarttani pitkin.

NUORUUS

eli aika, jolloin iho tuskin muusta ymmärtää kuin toisesta huokosiaan vasten, vain 
hikeä välissä. Iho on samaa kaikkialla, sitä jumaloi varsinkin paǉaana tai 
luonnonvalossa, hehkuvaa nuorta ihoa, tuskin näppylöistään selvinnyttä. Kun 
uskaltaa kantaa punaisen vaatteen ja jättää ylimmän napin auki, muttei tee sitä 
yleisen tavan tai miellyttämishalun vuoksi vaan omaksi ilokseen, istuakseen ihoonsa.

osa l "äiti"

Äiti voi olla mitä vaan käärmeestä keittiön tuoksuun, diktaattorista lapsensa 
sylkykuppiin tai suojelusenkeliin. Minun äitini on kaikki se, mutta hänen keittiönsä 
haisee tupakalta. Minun äitini nukkuu melkein aina kotona ollessaan. Minun äitini 
antaa minulle hienon huulipunansa lainaan, enkä palauta sitä. Minun äitini tulee 
huoneeseeni illalla, tahtoo silittää poninhäntääni, mutta käsken hänen mennä. Vain 
kerran annan hänen letittää hiukseni.



Minun äitini inhoaa homoja ja maahanmuuttajia, mutta hän on minun äitini.

osa II "tekisin sinut uudelleen" pt 1

Tuskin muistan, mutta tahdon ajatella sinun ensin vetäneen minut lähemmäs, 
suudelleenkin hetken. Muuten tunsin sinut etäältä, vaikka olit niin lähellä että 
seuraavanakin yönä tahdoin vierellesi, niin iholla, että aamulla löydän olkavarrestani 
rivin sormenpäänkokoisia mustelmia.

VANHUUS

eli aika, jolloin ihoa tuntuu olevan liikaa kehoon nähden, se laskostuu kämmenselkiin
ja silmäkulmiin nauraessa, silkittyy ja täyttyy poimuistaan. Uudet jäǉet eivät vanhasta
ihosta häviä.

osa I

Tarkastelen peilikuvaani aamukahvi kädessä huomaten otsan rypyt niin kuin eläimen
tummat juovat, poskien lukuisat pienet luomet. Eivät juonteet haittaa, vaan niiden 
heittämät varjot, eivätkä luomet kasvoja vanhenna, vaan sameat huokoset niiden 
alustana.

Ei kai kenenkään iho ikuisesti nuoruuttaan hehku.

osa II

Millaista ruokaa ostaa yksinasuva vanhus ikkunasta avautuvan ulapan ja 
ranskalaisen parvekkeen unelmahuoneistoon, jossa on aina yksi asukas liian vähän 
ja toisaalta yksi liikaa? Suhteellisen edulliseksi asunto tuli aikanaan, merituuli meni 
muodista käytännöllisten kampausten mukana, mutta olen aina rakastanut merta, 
sen melkein kasvoille yltäviä aaltoja ja pisaroita, joista aina muutama uskaltautuu 
iholle aamuyön hetkinä, kun kukaan ei tunnu jaksavan enää valvoa eikä toisaalta 
vielä herätäkään.

Minulla oli kerran ystävä, jonka kanssa saatoimme olla unettomia yhdessä. Me 
harvoin halasimme, mutta kerran hän tyrkkäsi käteeni ruusun. En ollut eläissäni 
saanut kukkaa soitostani, sanoin sen ääneen, muistan. Ehkä oli jo aikakin, hän 
tokaisi.

Osa III

Tummansininen satiinileninki on kummallisen elegantti leidin yllä. Olen 
valmistautunut tunteja taustasinfoniana Mahlerin yhdeksäs, sormet vapisten 
verhonnut kädet hansikkailla, tehnyt arkipäivän siedettävästä melko miellyttävää. Iho
muistaa hienon kankaan tunnun, mieli muistaa mansikantuoksuisen ystävän, kädet 
pojan vyötäisillä, kevytmoottoripyörän tärinän nuorten reisien välissä.

osa IV

Raavin kylkeä tarmokkaasti ontuessani New Delhin kalanhajuisia öisiä katujia. Aina 
sama kestämätön iho, arka ja ärtyisä. Toisaalta ei Intiankaan hajumaisemaltaan 



ainakaan muutu, vaan pysyy omana ellottavana itsenään, siksi palaankin aina 
uudelleen ostamaan vielä yhden postikortin.

Autoa en näe, se tulee muutenkin niin hiǉaa ja vikkelään, lasejakaan en ole tainnut 
vuosiin vaihtaa, en sitten sen päivän kun minulle kerrottiin ettei lempikehyksiäni enää
valmisteta. On niin paǉon miellyttävämpää nähdä sievänä vähän kuin tarkasti kaikki.

Jälkiä, jotka jäivät

Valkoisen satiiniyöpaitani säilön viikoiksi muovikassiin. Jos vetäisin sen ylleni, olisi 
hetken kuin tuoksusi tulisi iholleni tervehtimään.

Osa II pt2 "tekisin sinut silti uudelleen"

Minä jätän sinut kesken. Toivoisin, että mustelmat voisi kuitenkin säilyttää.

osa III

Lava väreilee rönsyilevästä onnesta, vedän takin hiuksilleni, ja oi, sille on suotu 
kahden ylioppilaan edestä kunniaa! Meidän päämme, mummoni ja minun, ovat ehkä 
hieman samanlaiset. Samasta kielestä viehättyneet, samaa oppimiseǌanoa ja 
sittemmin valkolakkia kantaneet.

osa IV "valokuvia" pt1

Joka ikinen nahkani verhoama lihas värisee jännittyneenä, kellun silmät kiinni 
aalloilla, aurinko kelluu taivaalla, paistaa luomien läpi muttei lämmitä. Avaan katseeni
taivaalle, hän ottaa vielä muutaman, minä luon kärsimykseeni harmonian, aurinko 
kultaa kasvoille ajautuneet hiukset. Puristan kättä nyrkkiin, tynkäkynnet painavat 
nahkaa, tuleeko hyviä kuvia, tuleehan.

osa IV "valokuvia" pt 2

Hän juoksuttaa ihollani hoikkia, virtaviivaisia vesipisaroita, ne ovat kylmiä, minä 
vihaan kylmää, mutta tulee vaihdettua niin intiimiä lämpöä hohkaavia katseita, että 
se ei haittaa. Hän maalaa kylkeeni puun, sen juuret laskevat reittäni pitkin. Hän 
silittää selkääni, juoksuttaa kylmiä väreitä selkärankaa pitkin ja sitten ammattilaisen 
ottein hakee paikan ja ottaa kuvan, toisen, viidennenkin, ihan hiǉaa.

osa V "äiti"

Äiti voi olla viltti tai yhden henkilön asuttama kolmio, viimeinen vaihtoehto, 
vohvelimestari, kannustaja, pakkomielteisen normaali äiti tai millainen vaan, hyvä tai 
huono, sellainen kuin haluaa. Minun äitini ei ole enää mitään. Minun äitini ei polttanut
reikää käteeni tai letittänyt hiuksiani kolmeenkymmeneen vuoteen.

Minun äidistäni tulee multaa niin kuin mummosta seitsemäntoista syksyä sitten. 
Minustakin vielä joskus, ehkä jonkun yhdentekevän kevään korvalla, ehkä 
hienostelevan punaista huulipunaa huulilla, ehkä rakastettuna tai rakastajattarena, 
ehkä vielä jotain sanottavaa, ehkä.

osa VI



Tarkastelen peilikuvaani aamukahvi kädessä miettien, missä ovat raskausarvet ja 
roikkuvat rinnat.
Muistan, ettei minulla ole lasta.

eli viimeinen kuva.

Vatsa ja kylki ruhjeista, karua kalliomaisemaa, muotonsa menettänyttä nahkaa ja 
murtuneita luita.
Mustelmarykelmiä siellä täällä, muttei ihmisen jättämiä, vaan koneen ja asfaltin.

Oikeassa käsivarressa kyynärtaipeen alapuolella ellipsin muotoinen alue ohueksi 
venynyttä, tavallistakin läpikuultavampaa ihoa pieleen menneestä luomenpoistosta. 
Kahdessa viikossa arpi häviää, hoitajat sanoivat, mutta sen he sanoivatkin 
kymmenkesäiselle, siinä se törröttää
seitsemänkymmenenkuuden vuoden jälkeenkin. Merkin nähdessään hän miettisi 
oikeaa ja väärää suuntaa, jos enää miettisi.

Paǉonkäytetyn näköiset jalat, niin kuin niillä olisi yhä uudelleen seisottu, juostu, 
tanssittu, levähdetty hetki ja juostu taas, mutta silti varsin hyvin hoidetut, kuten ne 
puhki kuluneet lempikengät, joita ei vaan raaski heittää menemään. Isovarpaasta 
roikkuu pieni lappu, vähän niin kuin tuotemerkki, joita oikein kalliista vaatteista joskus
vielä saattaa löytää.

Kasvoilla koominen ilme, johon hauskuuden tuo tosin vain katsojan silmä.

Halkeilleet, ohuet huulet, miten kovasti niillä onkaan maailmaa hapuiltu, suudeltu, 
maistettu. Ihan tavalliset huulet ne ovat, niin kuin on tavallinen ihmisen ruumiskin, 
hieman läpikuultava, mutta tavattoman miellyttävän matkan kulkenut.

Mistä jää jälki, sitä on rakastanut muuta enemmän. Tässä kulunut kohta kaulan 
kaarella vasemmalla puolella, lempeä pieni hankauma olkatuen karhean tekstuurin 
jäǉiltä. Naurettavan lyhyet kynnet. Sormeǌälkiä kuluttaneet ja sittemmin niihin 
kuuluneet uurteet, viulunkielten painamat.



Selina Ukkonen

Arkunkantaja

Stadin ylle on käpertynyt ikuinen pilvien harso, jonka läpi tunkeutuva kalsea valo 
paǉastaa jokaisen jalankulkĳan väsyneet ja turvonneet silmänaluset. Hän kävelee 
harmaudessaan ja tietää, että voisi yrittää enemmän, käyttää värejä ja olla enemmän
äänessä, mutta on samalla mieltynyt hennosti rosoiseen ulkomuotoonsa ja 
ailahtelevaisiin päiviinsä. Hän on usein tuppisuinen tarkkailĳa, mutta arvaa, että 
siihen olen tosiasiassa juuri tykästynyt. Kun vähän yrittää kurkistaa hänen kuorensa 
alle, kiertää hänen kanssaan rööperin puistikoista merihaan betonipihojen kautta 
alati liikkuvaan kurviin, alkaa hän puhua jo kokonaisia lauseita, eikä tyydy vain 
myötäilemään lausahduksiani sään vaihteluista. Jos hän on seikkailunhaluisella 
tuulella, saattaa hän temmata minut mukaansa pois mereltä puhaltavan tuulen alta ja
viedä pysähtyneelle sivukadulle, jonka kivĳaloissa on katselukoppeja ja aikuisten 
lelukauppoja kuin sinne unohtuneina. Arkipäivisin hän matkustaa lähinnä 
vihreänkeltaisilla ratikoilla – ainoastaan korkeilla, vanhemmilla malleilla – ja toisinaan
pari asemanväliä kaksihaaraisella metrolla, mutta sunnuntaisin  hän kulkee aina 
jalan. Kun tuolloin jaksan nousta sängystäni, hän ottaa minut mukaansa tuuliseen 
eiran rantaan, joka on onnekkaasti auringon raitojen juovittama, ja tarjoaa kahvit 
mattolaiturin viereisellä kompassi -kiskalla. Tai halutessaan näyttäytyä 
kekseliäämpänä, hän pyytää minut pyöränsä tarakalle ja polkee kalasataman 
autioille rakennustyömaille ja jätepaikalle. Joskus en kuule hänestä päiviin, kunnes 
joku kertoo nähneensä hänen toistuvasti matelevan aleksis kiven- ja helsinginkadun 
väliä koluten kaikki roskaisimmat baarit ja kuppilat tarinoivien, ikihumalaisten miesten
seurassa. Lopulta löydän hänet vallilasta, sytyttämässä tupakkaa meiran 
kahvipaahtimon edessä ja väsynein silmin hän värjöttelee pakkasessa kahvin ja 
tupakansavun yhteistä tuoksua haistellen. Hän sipaisee kylmällä kädellään punaista 
poskeani ja pyytää jurottaen anteeksi, luvaten, että kun kevät saapuu hän vie minut 
arabianrantaan ja katsomme yhdessä vanhan tehtaan vesiputousta, josta valo 
sinkoutuu erivärisinä säikeinä mullantuoksuiseen ilmaan. Ja kun en näytä vielä 
leppyneen, jatkaa hän lupauksiaan ja sanoo tarjoavansa munkkipossun töölöntorilla 
ja että kävelemme töölönlahdelle ihailemaan rakennuksia monien vuosikymmenten 
edestä samalla silmäyksellä. Olen tietysti jo heltynyt, sillä tiedän ettei hän syö 
sanojaan tai lausu julki turhia. Kevät tulee ja lintujen moninaiset laulut täyttävät 
hietaniemen hautuumaan ja lokkien pilkkaavat huudot kaikuvat toreilta paǉastaen 
turistien varomattomuuden, kun lihapasteĳat viedään lennossa heidän käsistään. 
Uspenskin sipulit hohkaavat ylivalottuneessa päivässä, kun istun dumarin ylimmällä 
portaalla ja ihailen hänen soreaa siluettiaan, kun hän yrittää etsiä minua alhaalla 
mukulakivien peittämällä aukiolla. Heinäkuussa kohtaamme lauttasaaren sillalla ja 
kuikuilemme pihlajasaareen päin toivoen näkevämme ulapalta saapuvia suuria 
risteilyaluksia ja mies vieressämme heittää vieheensä veteen nojaten samalla 
kalastuskieltokylttiin. Ampaiset juoksuun kertomaan mihin suuntaat ja seuraan sinua 
empimättä yli ruoholahden kanaalin kohti jätkäsaaren kärkeä. Kun saavumme 
keskeneräisten ja autioiden teiden kautta asfalttilaiturille risteilyaluksen viereen hän 
on hiǉainen ja omiin ajatuksiinsa vaipunut. Katselemme aluksen hidasta lähtöä ja 
ihailemme lokkien liitoa laivan perässä niiden saalistaessa moottorin pintaan 
nostattamia kaloja. Vilkutan ihmisille laivan kannella ja hän katsoo kättäni 
silmäkulmastaan,yritän turhaa arvuutella mitä hän miettii. Aurinko alkaa vaipua 
itämeren alle ja hän kietoutuu tiukemmin kuluneeseen takkiinsa. Lampsimme 



hiǉaisuudessa kaapelitehdasta kohden, kun hänen kasvoilleen kohoaa harvinainen 
virne, johon sisältyy kutkuttava ehdotus. Kuten aina seuraan häntä ja pysähdyn, kun 
hän riisuu itsensä alasti ja sukeltaa syrjäisiltä portailta terävään aallokkoon. 
Siniharmaa meri päättyy toisella puolella purjelaivojen satamaan ja ilman epärointiä 
sukellan hänen jälkeensä. Vesi on pinnasta päivän lämmittämää, mutta syvemmällä 
jalkateriä koskee jääkylmä, loputtoman tuntuinen syvyys. Silti oloni on turvallinen, 
sillä hän ui lähemmäksi ja painaa nenänsä vasten omaani. Hetkeksi tavoitan hänen 
harmaat silmänsä, kunnes parin aallon jälkeen ne ovat yllättäen etäiset ja hän on 
harhautunut tuttuun alemmuudentuntoonsa. Mieleeni muistuu hetki viime talvelta, 
jolloin tarvoin hänen seurassaan aution keskustan läpi mikonkatua pitkin steissille 
lumen narskuessa askeltemme alla, ja kun kohotin katseeni nenään asti vedetyn 
huivini yli yrittäen tavoittaa hänen silmiään, säikähdin niiden kovaa, turtunutta 
kylmyyttä. Hänen koko olemuksensa oli niin tyystin toisenlainen ja torjuva, että tunsin
miltei inhoa. Ja taas tuo sama kalseus hänen silmissään, kun ajelehdimme kesäillan 
aallokossa, joka kuin ohimennen myönsi minulle, ettei se osa hänestä tule ikinä 
lähtemään kokonaan pois.  
Sateiden lisääntyessä ja ratikoiden täyttyessä viimasta värisevistä ensiluokkalaisista,
minä lähdin hänen luotaan tietämättä palaisinko. Seisoimme bussipysäkillä 
erillämme muista ja lähellä toisiamme, kun sanoin hänelle heihei ja samalla 
hengenvedolla lupasin kutsua häntä aina nimellä stadi, kuten tähänkin asti. Hän 
hymyili minulle haikeasti, ilman surua ja jäi vastalauseita esittämättä pysäkille 
seisomaan seuraten kädet syvällä taskuissaan, kun nousin dösään.



Suvi Hiltunen

Ruskealla ruunalla, valkealla varsalla

30-luvun loppupuolella ennen talvisodan alkamista sain usein viettää 
lapsuudenaurinkoisia ja turvallisia päiviä enoni Arvo Ylpön luona Kaivopuistossa. 
Äitini vei minut usein päivähoitoon hänen luokseen, ja siellä oli aina hauskaa. Arvo-
enon lapset Heikki ja Kaisa, minun Serkkuni, olivat usein yhtä innokkaita leikkimään 
piilosta kuin minäkin. Päästyäni iltaisin takaisin kotiin aloin heti kärsimättömänä 
odottaa seuraavaa kertaa,seuraavaa hauskaa päivää, seuraavaa mahdollisuutta 
tutkia suurentuvaa maailmaani.

Arvo-eno oli todella lapsirakas ja lempeä. Hän huolehti aina kaikista, opetti uusia
taitoja ja kertoi ihmeellisiä tarinoita nuoruutensa seikkailuista ja jännittävistä 
matkoista. Lapset olivat Arvolle kaikki kaikessa. Hän halusi myös auttaa äitejä 
selviämään vastasyntyneiden ensimmäisistä kuukausista ja vuosista, joten hän oli 
aiemmin perustanut asuntonsa läheisyyteen lasten lääkäriaseman ja samalla 
muodostanut Suomeen neuvolajärjestelmän. Arvo-eno työskenteli myös 
Lastenlinnan lastensairaalassa Meilahdessa, joka hänen ansiostaan oli vihdoin saatu
rakenettua. Arvolla todella oli lempeä sydän.

Päivähoidossa ollessani tykkäsin usein juoksennella Arvon suuressa 
asunnossa,piiloutua massiivisten tummanruskeiden puupöytien taakse ja melkein 
eksyäkin eri huoneiden välillä. Tutkin jokaisen kolon ja raon yrittäessäni etsiä 
sopivaa piilopaikkaa,kun leikin Heikin ja Kaisan kanssa. Korkeiden huoneiden 
seinillä roikkui mitä erilaisempia tauluja, lipastojen päällä oli valokuvia ja 
kunniamerkkejä Arvo-enon hienoista saavutuksista. Ikkunat päästivät suuren määrän
valoa sisään ja leveillä ikkunalaudoilla oli mukavaa istuskella katsomassa kaunista 
näkymää aurinkoiseen,sateiseen tai lumiseen Helsinkiin. Hieman raollaan olevasta 
avatusta ikkunasta tuoksui meri, pehmeänä ja suolaisena.

Kaivopuiston puistoalue sĳaitsi juuri Arvon asunnon ulkopuolella ja ilokseni sain 
käydä siellä usein tutkimassa maailmaa lehtikasoissa möyrien ja puissa kiipeillen. 
Puistoalueen vieressä olevat talot kylpivät kesäisin kirkkaassa 
auringonvalossa,rappaukset seinissä kuumentuivat niin, ettei niihin melkein voinut 
koskea. Syksyllä puut verhoutuivat ruskan kaikkiin väreihin, mutta harmaantuivat 
taas talveksi, odottamaan kevättä ja uutta alkua.

Jännittävin huone Arvon luona oli ilman epäilyksen häivääkään iso sali. Sen 
lattialla makasi kaksi valkoturkkista jääkarhua, jotka Arvo oli joskus saanut lahjaksi 
tärkeältä henkilöltä. Jääkarhujen merkittävin ominaisuus oli niiden jäǉellä olevat 
arvokkaat päät, terävine hampaineen ja ammottavine suineen. Minulla oli tapana 
tutkia taǉoja varovaisesti ja miettiä, purevatko ne, jos pistän käteni suun sisään. 
Päätin olla rohkea ja työntää käteni jättimäiseen suuhun, mutta vetää sen kuitenkin 
äkkiä pois, ettei mitään vahinkoa varmasti tapahtuisi.

Yhtenä päivänä leikkiessäni jääkarhujen taǉojen vieressä kuulin ovikellon soivan 
ja Arvon nousevan olohuoneensa nojatuolista. Ripeiden askelien jälkeen ovi aukesi 
ja sisään astui minulle tuntematon mies. Arvo sulki oven, joka tömähti raskaasti ja 
varmasti olisi nostanut pölypalloja ilmaan, jos asunnossa ei olisi siivottu niin usein.

Eteisestä kantautui korviini hiǉaista puhetta enkä saanut selvää muista sanoista 
kuin tervehdyksistä. Saapasparin määrätietoisen kopinan lähestyessä minua alkoi 
pelottaa. Kuka oli tuo vieras ja miten hän noin vain uskaltaa tulla käymään?
Salin avautuvalle ovelle ilmestyi mies ja katsoessani varovasti häntä kohti huomasin 
vain parin polvia, joiden alapuolelta alkoivat mustat saappaat kultaisilla soǉilla 
koristeltuna. Kesti kauan, ennen kuin sain nostettua katseeni tarpeeksi korkealle 



nähdäkseni miehen kasvot. Niska melkein meni sĳoiltaan. Kasvoihin asti päästyäni 
näin hymyilevän suun ja silmät. Tuon miehen oli pakko olla vähintään kaksi kertaa 
niin pitkä kuin Arvo. Olin niin tottunut Arvon lyhyyteen, että hämmästyin suuresti 
nähdessäni heidän, kuin majakan ja perävaunun, seisovan vierekkäin saman katon 
alla.
Kuulin Arvo-enon esittelevän käsittämättömän pitkän miehen setä Mannerheimiksi. 
Silloin en hänestä mitään tiennyt, mutta kasvaessani sain selville Arvon ja 
Mannerheimin olleen hyviä ystäviä. He asuivat lähellä toisiaan ja tapasivat usein, 
joskus jopa päivittäin. Mannerheim ja Arvo jakoivat yhteisen kiinnostuksen lapsien 
auttamiseen. Työasioiden lomassa heistä muodostui luottamuksen ja kunnioituksen 
avulla läheiset ystävät.
"Kukas se siellä jääkarhujen kanssa leikkii?" kysyi Mannerheim ja jatkoi: "Itse kävin 
niiden kanssa kyllä aikamoisen taistelun. Nyt ne ovat onneksi täällä turvassa."
"Hon är Liisa, min syster Helkas dotter. Hon är här för att leka med isbjörnar", Arvo 
vastasi vaihtaen ruotsin kieleen, jota minun isänikin puhui. Sain tietää myöhemmin, 
että vaikka Mannerheim aloittikin kohteliaasti aina Ylpön äidinkielellä suomeksi, Arvo
siirsi keskustelun välittömästi Mannerheimin äidinkielelle ruotsiksi."Oj, hon är väldigt 
modig", naurahti Mannerheim. Hän istui oven vieressä olevalle tuolille ja kutsui minut
luokseen. Kävelin varovasti hänen eteensä kysyvä ilme kasvoillani. 
"Leikittäisiinkö pieni leikki, rohkea Liisa?" Mannerheim kysyi katsoen minua 
naururyppylsillä silmillään. Kaksi valtavaa kämmentä nosti minut setä Mannerheimin 
polvelle ja niin me köröttelimme menemään.

Körö-körö kirkkoon
papinmuorin penkkiin

ruskealla ruunalla
valkealla varsalla
kirjavalla kissalla
kolipäällä koiralla

kopsis kopsis kopsis kops



Alli Antila

Vaaleanpunaisessa talossamme tuoksuu kynttilät, makeat juomat ja jokin pataruoka.
Se pataruoka maistuu kamalalta, mutta tuoksuu hyvältä. Kävelen ympäri keittiötä ja 
käyn joka toinen minuutti tuĳottamassa Rudolfia. Rudolf on musta, vihainen ja vanha 
kani. Sillä on isot silmät ja pieni suu, jolla se on purrut minua kerran, paĳaan sitä silti.
Nyt se syö kuivaa rakeista ruokaansa liikuttamatta katsettaan minusta.  

Myös kaninruoka maistuu kamalalta, maistoin sitä kerran. Tai kaksi.

Lähden taas seilaamaan olohuoneeseen, minusta on kivaa kun meillä käy paǉon 
vieraita. Ihmiset ovat aina iloisia ja leikkivät kanssani päättömillä barbeilla ja 
nauravat jutuilleni, sillä olen todella hauska. Vaikka minulla on päiväkodissa ja 
naapurissa paǉon kavereita, äidin ja isän kaverit ovat paǉon jännittävämpiä. He 
jaksavat nostella ja heitellä minua kun nauran taukoamatta. Lempitemppuni on se, 
kun äiti ja Nipu pistävät kädet ristiin niin, että minä seison käsilläni niiden välissä. 
Sitten he suoristavat kädet ja minä pyörähdän tolkuttomalla vauhdilla jaloilleni ja 
Karoli ottaa vähän vastaan kun meinaan horjahtaa. Teemme sen varmaan 
kymmenen kertaa ja se on joka kerta yhtä hauskaa. Äiti ja Nipu väsyvät aivan liian 
nopeasti, minä jaksaisin vielä vaikka kuinka monta kertaa.

He palaavat punaisen makkaramaton päälle juttelemaan. Musiikki ei soi. En pidä 
siitä kun se ei soi, joten nyin äidin mekon hihaa.

Äiti menee CD-soittimen luo, ja minä tiedän minkä hän laittaa. Paranoidin. 
Kuuntelemme sen joka ikinen kerta ja minä heilutan hiuksiani ja pyörin 
liekkihameessani. Discopallo hyrrää, mutta minä menen kovempaa. Kaikki katsovat 
ja tanssivat istualtaan, lopuksi he taputtavat kun voin jo pahoin kolmen minuutin 
pyörimisen jälkeen.  

Haluan kuunnella vielä yhden kappaleen ennen nukkumaan menemistä. Sen nimi on
englanniksi enkä tiedä miten se sanotaan, saatika kirjoitetaan, mutta siinä lauletaan 
nätisti ja soitetaan hiǉaa kitaraa. Osaan tunnistaa tosi monta soitinta kappaleista, se 
on minun erityistaitoni. Ja osaan myös nimetä kaikki sisäelimet isän lääkärikirjasta ja 
sukeltaa varmaan kilometrin. Tai ainakin niin pitkälle kuin uimahallin allasta riittää.

Äiti laittaa sen kivan laulun kun kaikki menevät terassille. Minä en saa mennä 
mukaan, mutta tiedän että he polttavat tupakkaa. Isä sanoo heille "hyhhyh" ja niin 
sanon minäkin ja yritän näyttää vihaiselta.

Juuri nyt olen iloinen, en ikinä haluaisi minkään muunlaista perhettä.  Olin kerran 
naapurinpojan, Aleksin, luona. Heillä on kotona virkattuja koristeita ja eriparisia 
lusikoita ja haarukoita. Hänen äitinsä pukeutuu vaaleanpunaiseen verkka-asuun ja 
hänen isällään on hapsottava pukinparta. Minua nolottaa Aleksin vanhemmat. Mutta 
minun äidilläni on punainen tukka ja hän maalaa isoja tauluja, ja isä soittaa kitaraa ja
antaa minun valvoa tosi myöhään. Isona minäkin haluan pitkän punaisen tukan ja 
sähkökitaran. Toivottavasti mahdun silloin vielä liekkihameeseeni. 

Ovi käy ja kaikki siirtyvät hitaasti takaisin paikoilleen, makaan melkein hengittämättä 
ruskean pöydän alla. He eivät huomaa minua.

Kuulen hauskaa puheensolinaa ja epävireistä naurua. Se kuuluu kumeasti kun 



makaan pöydän alla.  Kuulen hengitykseni muuttuvan tuhinaksi. Suǉen silmäni ja 
tiedän herääväni aamulla omasta sängystä minne ikinä nukahtaisinkaan.

Vielä hetken tunnustelen kädelläni mattoa ja sen punaisia kangasmakkaroita. Ne 
ovat edelleen paikallaan. 



Ilona Rania

Medusa oli ärsyyntynyt. Ei, hän oli raivostunut. Hän sytytti tupakan toisensa 
jälkeen kunnes oli kylvänyt tumppipuutarhan jalkojensa juureen, mutta silmiä 
peittävä valkoinen raivo ei kadonnut. Yö laskeutui kuten päivä toisensa jälkeen mutta
Medusalla ei ollut paikkaa minne mennä. Viime viikolla tai jopa eilen hän olisi 
lähtenyt tanssimaan, heilauttanut hiuksiaan jollekin miekkoselle, saanut tämän 
tarjoamaan valkovenäläisen toisensa jälkeen ja lopulta lämpimän yöpaikan mutta nyt
se oli mahdotonta. Vain koska Pallas Athene oli katkera, kostonhimoinen ämmä.

24h McDonaldsin kultaiset kaaret hohtivat lämmintä valoa viileään yöhön mutta 
Medusa ei uskaltanut enää mennä sisälle. Ei ollut kolikon kolikkoa, jolla ostaa edes 
yksi musta kahvi johon kaataa vahvistusta taskumatista. Jo aiemmin työntekĳät olivat
kylmästi heittäneet Medusan ulos, kun hän oli uskaltautunut lepuuttamaan päätä "n 
sinisessä valossa kylpevässä vessassa, ja hän oli nykyään varsin mieleenpainuvan 
näköine . Medusa lysähti porttikongiin kostealle asfaltille eikä suostunut itkemään. 
Hän ei vuodattaisi yhtään katkeraa kyyneltä. Hän kostaisi.

Vuorokausi sitten Medusa oli harjannut hiuksensa, rajannut silmänsä 
huoltoaseman vessassa ja hymyillyt - ei, virnistänyt - hurmaavasti miehelle, joka oli 
luvannut tarjota kyydin keskustaan. Kyllä naiset tietää mitä ne miehet tahtoo, 
Medusa ajatteli, mutta maksuksi mies saisi tyytyä pelkkään juottolaan katoavaan 
kylmään selkään. Kymmenen kilometrin päästä tapahtui niin kuin Medusa oli 
ennustanutkin, mutta tuntemattoman miehen huudoista huolimatta hän vain kohotti 
keskisormensa korkealle kylmään tuuleen ja katosi baarin ulko-oven taakse.

Baari oli niitä tavallisimpia tanssipaikkoja, jossa naiset hetkuttivat takapuoltaan 
eivätkä miehet edes yrittäneet salata suunpielistä tippuvia kuolapisaroita. Medusa 
käveli suoraan tiskille, veti reisiä ylös hiipinyttä mekkoa alas ja odotti väistämätöntä. 
Kuinka ollakaan, pian taas yhden miehen käsi oli kiertynyt hänen vyötärölleen ja 
tämä oli kuiskannut Medusan korvaan kuinka uskomattoman paǉon hän halusi tarjota
Medusalle jotain juotavaa. Medusa tarttunut miehen, tänä iltana ilmeisesti 
Poseidonin, tarjoukseen vastustelematta. Pian he olivat kovassa nousuhumalassa ja
naureskelivat jollekin ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvälle anekdootille, Medusa 
teeskennellen tyttömäistä kikatusta ja kuunnellen Poseidonin ilmeisen aitoa syvältä 
kumpuavaa miehistä naurua. Tämä oli taas niin tätä. Medusa tiesi asemansa, tiesi 
paikkansa, ja siksi tiesi myös/ettei hänen edes kuulunut vastustella. Siksi hän otti 
roolinsa vakavasti ja antoi Poseidonin esittää sitä miehistä miestä, joka tämä 
ilmeisesti tahtoi kipeästi olla.

"Mihin olet menossa myöhemmin", kysyi Poseidon suu kiinni Medusan korvassa 
huulet odotuksen suloisesta syǉestä märkinä, ja Medusa tiesi minkä vastauksen 
tämä halusi.

“Teille tietenkin”, Medusa heilautti taas hiuksiaan, jotka tuoksuivat motellista 
varastetulle shampoolle ja hohtivat kultaa strobovaloissa. Poseidon oli varis, himoitsi 
kiiltäviä esineitä ja siksi oli valmis maksamaan kaiken, juomat ja lopulta taksin, 
saadakseen tämän kiiltävän esineen itselleen.

Yö oli kuin kaikki muutkin. Medusa oli tottunut esittämään rooliaan niin, ettei 
joskus tiennyt mistä hän alkoi ja mihin roolihahmo loppui. Silloin hän muisteli Dafnea 
ja tämän kohtaloa kieltävän vastauksen jälkeen. Oli helppoa muistaa miesvihansa ja 
mistä kaikki tämä raivo kumpusi. Hän muisteli lähiöräkälää, kokonaista pulloa halpaa
viskiä ja Kirkeä. "Kulta, miehet ovat sikoja", ja räkäinen nauru päälle. Medusa pysty 
siten irrottamaan itsensä kehostaan ja tekemään mitä hänen tarvitsi tehdä.

Medusa valvoi Poseidonin valkoisissa lakanoissa aamuun asti ja yritti olla 
tarkemmin analysoimatta sitä ironiaa, mitä valkoisiin lakanoihin ja häneen 
mahdollisesti liittyi. Auringon heĳastuessa paǉaaseen makuuhuoneen ikkunaan 



Medusa keräsi vaatteensa ja lähti. Hetken hän mietti, pitäisikö jättää taakseen jokin 
lappu, Poseidon oli ollut kuitenkin ihan mukava. Sitten Medusa raapusti 
postiluukusta pudonneen sanomalehden nurkkaan “kiitos - m", ja hävisi ulko-ovesta.

Sen jälkeen kaikki menikin vulgaaristi ilmaisten päin persettä.  Kahdeltatoista se 
hirmumyrsky naamioituneena naiseksi, tunnettiin myös Pallas Athenena, ryntäsi 
sisään Medusan arkipäivien kantakapakkaan ja nappasi hänet tiukkaan 
niskaotteeseen.

"Mitä helvettiä", Medusa ehti huutaa ennen kuin Pallas Athene, ystäville vain 
Athene, vetäisi kangaskassin Medusan pään yli ja raahasi tämän ulkona odottavaan 
autoon. Medusan kantakapakan baarimikko vain kohautti olkiaan perään tuĳottaville 
elämänkolhimille juopoille, jotka sen jälkeen jatkoivat juomistaan kuin mitään ei olisi 
tapahtunut.  

Kahden tuskaisen tunnin sisällä, joiden aikana Medusalle tuli varsin selväksi, 
että hän oli nyt tehnyt jotain Pahaa isolla P:llä, Medusa luotiin uudestaan. Se Paha 
isolla P:llä, jota Medusa oli tehnyt, oli ilmeisesti Poseidon, Athenen asunnossa. 
Medusa yritti kertoa ettei tiennyt, että yritti vain selvitä, mutta Athene, Medusan 
sanoin "psykoottinen akka”, ei välittänyt, vaan kylmästi tarttui parranajokoneeseen. 

Kun Medusa uudestaan viskattiin auton kyydistä ulos, oli hänellä kokonaan ajeltu
pää ja keskelle takaraivoa tyylikkäästi tatuoitu "huora", isoin kirjaimin. Hetkeen 
Medusa ei kyennyt edes liikkumaan, vaan purskahti lohduttomiin kyyneliin siinä, 
Shellin parkkipaikalla. Sen jälkeen hän käveli sisään Shellille, varasti ensimmäisen 
pipon joka silmiin osui ja meni istumaan hiǉaa naistenhuoneeseen. Siellä hän 
meikkasi ja vaihtoi vaatteensa näyttääkseen taas itseltään, valmiilta tappamaan.

Mutta hänellä ei ollut enää vahvinta asettaan, hiuksiaan. Kauniita, pitkiä, 
kullanhohtoisia hiuksia, joita heilauttamalla Medusa oli napannut monta miestä, 
ostattanut heidän luottokorteillaan itselleen hotelliöitä ja uusia vaatteita. Hänellä ei 
enää ollut elämänsä keskipistettä, tulojensa lähdettä. Piti keksiä jotain uutta.

Jotain uutta sisälsi suunnitelman. Suunnitelmaan kuului peruukki, jonka hän 
varasti afrikkalaisesta kampaamosta. Tavanomainen vaivihkaisuus ei käynyt nyt 
päinsä, oli vain juostava niin lujaa kuin laihoista jaloista lähti. Suunnitelmaan kuului 
uusi roolihahmo, uusi kuori.

Medusa ei pysähtyisi. Hänestä tulisi vahva, voimakas, hänestä tulisi lumoojatar, 
hän muuttaisi sisimpänsä kiveksi ja kaiken mitä haluaisi kullaksi. Mitä hän ei 
halunnut muuttaa kullaksi olivat hänen uhrinsa. Miehet, ne siat, joita Athene oli 
ilmeisesti niin halunnut varjella, muuttuisivat kiveksi hänen katseensa alla, kylmäksi 
kuin peruskallio ja yhtä liikkumattomaksi. Hän hurmaisi ja tuhoaisi kaiken tieltään, 
eikä ikinä tuntisi yhtään mitään, vähiten katumusta. Sitten kun hän saisi hiuksensa 
takaisin, hän olisi pysäyttämätön, tuhoava voima. Annan teille kaiken paitsi itseni, 
hän tuumasi, nousi porttikongista ja korot kopisten käveli alas tietä. 



Suvi Tiisala

Krokettia syntymäpäivillä

Pieni tyttö makaa tummanvihreissä kärryissä vanhan ladon vieressä, kukkivien 
juhannusruusujen katveessa. Hänellä on päällään hieno violettiruudullinen mekko, 
jossa on ruskeita ketsuppitahroja ja röyhelöä hihansuissa. Onhan nyt sentään hänen
syntymäpäivänsä. Tyttö makaa hievahtamatta ja tuĳottaa puoliympyrän muotoista 
taivaankaistaletta, joka näkyy kärryjen kuomun alta. Hänen suunsa on unohtunut 
auki. Taivas on tänään epätavallisen kirkas. Niin kirkas, että jos siihen katsoo liian 
pitkään, pienet punaiset pallot alkavat tanssia näkökentän laitamilla. Vähän matkan 
päästä kuuluu iloista rupattelua ja haarukoiden kilinää lautasia vasten. Sihahduksia 
kun pulloja avataan.

Lähempääkin kuuluu sihahdus. Ja toinen. Tyttö katsoo sivulleen. Käärme 
kurkistaa kärryjen laidan takaa. Aivan kuin se katselisi hetken tytön suuntaan ennen 
kuin se kiipeää sulavasti kärryihin.

Käärmeen vartalo on vaaleanharmaa, melkein valkoinen ja mustat suomut 
raidoittavat sen päätä. Sen silmät ovat täydellisen pyöreät. Pupillit ovat pystysuorat, 
melkein kuin kissalla ja niiden ympärillä silmien väri taittaa oranssiin. Kaulassa 
vaaleat suomut erottuvat yksittäisinä, pehmeäkulmaisina neliöinä, ja niitä ympäröi 
kapea musta kehys. Selässä käärmeellä on musta salmiakkikuvio, joka aaltoilee sen 
liikkeiden mukana. Kyy etenee varovasti peittojen päällä ja kiertyy kerälle aivan tytön
viereen.

Tyttö katselee käärmettä. Se on niin lähellä että vain etusormea nostamalla hän 
voisi koskettaa sen kiiltäviä suomuja. Hän näkee, miten käärmeen kyǉet laajenevat 
sen hengityksen tahdissa. Se lepuuttaa päätään kerällä päällimmäisenä, ja välillä 
sen kieli käväisee ulkona maistamassa ilmaa. Iltapäivän aurinko on lämmittänyt 
kärryjen tumman, muovisen kankaan kuumaksi, ja se hohkaa lämpöä kärryjen 
sisään. Tyttöä alkaa vihdoinkin väsyttää. Hänen silmänsä alkavat painua kiinni ja 
hän nukahtaa kyykäärme kainalossaan.

On aika leikata kakku. Kynttilät on jo sytytetty, ne väreilevät melkein 
tuulettomassa ilmassa. Vaaleanpunainen steariini valuu pitkin kynttilöitä 
puhaltamiselle alkaa olla kiire. Isommat lapset virittelevät krokettipeliä nurmikolle. He
koettavat päättää, miten portit sĳoitettaisiin niin, että pelistä tulisi mahdollisimman 
vaikea. Muutama lapsi kinastelee siitä, kumpi saa vihreän mailan ja pallon. Äiti 
lähtee herättämään päivänsankaria uniltaan. Hänen askeleensa rapisevat soratiellä.

Tyttö herää siihen, että käärme liikkuu taas. Tällä kertaa sillä on kiire, jotain 
tapahtuu. Äidin kasvot ilmaantuvat tytön yläpuolelle, ja hän siirtelee peittoja pois 
hänen päältään. Äiti ei huomaa käärmettä. Se on kiireesti luikerrellut ulos rattaista ja 
pudottautuu nyt soralle kärryjen alla. Silloin äitikin huomaa sen.

Ja hän huutaa. Lapsi kärryissä alkaa itkeä, äidin huuto säröilee ja katkeaa. 
Pienen hetken, vain lyhyen henkäyksen ajan, kaikki ovat hiǉaa, odottavat, että joku 
tekisi jotain. Äiti kaappaa lapsen rattaista syliinsä ja silloin muutkin aikuiset 
havahtuvat. Yksi miehistä nappaa lapsen kädestä vihreän krokettimailan ja juoksee 
kärryjen luo.

Lapset kerääntyvät katsomaan, kun mies lyö käärmettä. Kerran, kahdesti. 
Käärmeen ruumis painuu kasaan lyöntien alla, kuin vappupallo joka ajan myötä 
hitaasti tyhjenee ja kurtistuu. Suomujen väleistä alkaa tihkua tummaa verta ja toinen 
silmä puhkeaa. Käärmeen pää heiluu irvokkaasti puolelta toiselle iskujen tahdissa.

Vihdoin mieskin tulkitsee käärmeen kuolleeksi, ja huitaisee ruumiin 
krokettimailalla ruusupensaaseen. Se jää roikkumaan piikikkäästä oksanhaarasta 



valkoisten ruusujen keskelle. Muutama lapsista jää hetkeksi tökkimään raatoa 
oksantyngällä. Silmään osumisesta saa tuplapisteet. Kakku alkaa kuitenkin pian 
houkutella enemmän, ja lapset juoksevat juhlapöytään.

Kermavaahdolle on valunut vaaleanpunaista steariinia, mutta muuten kakku on 
hyvää. Kakun jälkeen on krokettiottelun vuoro. Isä käy ensin vain pesemässä veren 
pois vihreästä mailasta.



Juuso Pikkarainen

Viiime aikoina minulta on viety kaikenlaista. Seinän  toiselle puolelle muutti uusi 
naapuri. Ehdotin hänen muuttoviikonloppunaan Armakselle, että leivotaan jotain ja 
viedään hänelle. Sitä ei koskaan tapahtunut.

Maanantaina Armas kuunteli jotain idioottimaista elektroaan" - jotäin junnaavaa 
belgialaista sivistymätöntä apinaa, joka luuppaa oikeilta artisteilta varastamiaan  
pätkiä - ja seinään koputettiin. Vittu.

Armas törmäsi myöhemmin samana päivänä naiseen rappukäytävässä. "Te 
soitatte musiikkia häiritsevän kovaa." (Kohtelias naapuri, kun kerrran kuuli sellaista 
paskaa olohuoneeseensa ja kutsui sitä musiikiksi.) Armas tietenkin pelokkaana pikku
mulkkuna rupesi heti anelemaan, ettei nainen soittaisi poliiseja. Poliiseja ei soitettu 
eikä sen jälkeen juuri musiikkiakaan. Tai "musiikkia".

Jonkin aikaa kului, ja olimme kolmistaan sen kanssa partsilla röökillä. Viereiseltä 
parvekkeelta ilmestyi tylsän naisennaama. Sellaisen naisen, että jos häntä nuolaisisi,
se maistuisi varmasti kukkakaalilta. Tai Eviralta. Tai kondomilta. "Ette kai te polta 
tupakkaa?"

Nainen osoittautui olemaan aktiivinen tuulettaja-amatööri, sillä kun me 
kielloistansa huolimatta jatkettiin röökaamista parvekkeella, hän sai meidät aina siitä 
kiinni. "Minulla on astma, enkä siksi siedä lainkaan tupakanhajua." Vittuakos se 
siihen liittyy? Yritin selittää Armakselle et hei nyt saatana, ainoa syy miksi me 
muutettiin tänne kusiseen Kulosaareen näiden ilottomien hedelmättömien harmaiden
säälittävien ihmisten seuraan oli että tässä kämpässä oli parveke ja siinä saa 
röökata. Olin kuitenkin myöhässä. Armaksen kivekset olivat jo vetäytyneet hänen 
virtsarakkonsa taakse hänen kehoonsa sisään.

Ja elämä jatkui, ennen jatsin ja tupakansavun täytteinen elämä, väänneltynä nyt 
ulkona tupakoivaksi ja korvanapeilla diskanteista lähinnä selvää saaden 
kuuntelevaksi elämän irvikuvaksi. Ihan kuin elämä olisi tullut ottaa mukaan 
ylioppilaskirjoituksiin ja siitä olisi pitänyt teipata kaikki teksti pois. Elämä jatkui, 
lopetimme päivittäisen päihteiden käytön ja rupesimme katsomaan telkkaria. 
Elämämme oli surkea tekosyy elämälle, elämä kytkettynä ihmisen kokoiseen 
hengityskoneeseen.

Sitten tuli tämä kohtalokas päivä, tämä saatanan päivä, joka tavallaan alkoi 
ihanpositiivisissa merkeissä, meidän iǉettää extra goudajuustomme, "gouda"-
juustomme", oli loppunut. Vielä illalla kotiin tullessani juusto oli loppu ja sitä oli 
haettava kaupasta. Armas oli vinkunut aamulla autoaan käyttöönsä, jotta voisi hakea
jostain Haagasta pillifarkuilleen ja hipsterviiteilleen vaaterekin. Hän halusi heittää 
minut kauppaan lähtiessään hakemaan rekkiä. Sanoin, että minulla on tässä yksi 
homma kesken mutta voin mennä Sandran autolla kauppaan sitten kun olin valmis. 
Armas leväytti naamalleni Hesarin kulttuurisivujen kannen: "Naomi Kleinin ratkaisu 
ilmastonmuutokseen" ja kysyi ivallisella äänellä: "Mikä on Sinun ratkaisusi 
ilmastonmuutokseen?" Menin siis kauppaan Armaksen kyydillä.

Menin Herttoniemen Lidliin, ja vaikka minua vitutti, vitutti niin kuin yläasteen 
ruotsinopettajaa vituttaa hänen elämänsä, yritin etsiä kaunpáreissuitani jotain 
merkkiä siitä, miksi olin tehnyt oikein. Yritin jotain, mikä ansaitsisi tulla pelastetuksi, 
Kävelin vihannesosaston läpi. Mies pudotti geenimanipuloidum silikonitissi-
tomaattinsa kaupan lattialle. Nostin hänelle yhden ja hymyili, hän sanoi kiitos ja pisti 
sen takaisin hyllyyn muiden tomaattien joukkoon, jätti muut tiputtamansa tomaatinsa 
maahan ja rupesi keraamaan hyllystä pussiinsa parhaan näköisiä tomaatteja. 

Keräsin ostokset, yritin etsiä mahdoläisen kuitupitoista leipää, jotta Armaskin 
suostuisi syömään sitä, mahdollisimman väkevää ja erikoista sekä samalla 
mahdollisimman helpon makuista juustoa,jotta sekä Armas että Sandra suostuisivat 



syömään sitä, kävelin kassajonoon jä rupesin odottamaan.
Lihava, hikinen, munintakautensa ohittaneelta kanalta näyttävä nainen tutki 

kassojen vieressä seisovaa kylmäkaappia, sellaista, jossa myydään juotavia 
jugurtteja ja kana-caesar-kolmioleipiä, ja tiputti sinisen muovilistan hyllyn kärjestä, 
sen mihin hintalaput laitetaan. Jätin ostokseni jonoon,ja harppasin pari askelta 
naiseen päin kun hän ei selvästikään aikonut nostaa listaa, nostin listan ja sanoin: 
"mä voin pistää tän takas kun sä et kerran pistä" johon hän vastasi lakonisesti "ai - 
kiitti" ja sitten hän lyllersi paikalleni kassajonoon. Ei kaihän voinut kuvitella minun 
olevan myyjä? Ei kai hän voinut kjvitella Lidlin myyjien käyttävän töissä punaista 
fleeceä jossa on koirakuvioinnit? Vai oliko hän samanlainen keskikertainen, 
piittaamaton pikku paska kuin kaikki muutkin, joka pakkasi keskinkertaiset 
ostoksensa muovikassiin, pujoittaisi tylsän luottokorttinsa tylsään Hurghadan 
turistikojusta ostamaansa lompakkoon, kävelisi tylsää kävelyään tylsään 
harmaaseen Kia Cee'diinsä, laittaisi ostokset takakonttiin, hengästyisi hieman 
painaessaan kontin kiinni, sulloisi itsensä rumaan autoonsa ja lähtisi ajamaan 
tylsään kotiinsa keskivartalolihavan miehensä ja lahjattomien, liikalihavien 
peliriippuvaisten koulukiusattujen lukihäiriöisten lastensa luokse katsomaan jonkin 
vitun tylsän maan Huutokauppakeisareita? Ai saatana, Lidl asiakkaineen ei 
todellakaan vaikuttanut pelastamisen arvoiselta osalta maailmaa. 

Ostin ostokseni ja käärin sätkän ja painelin ulos vitunmoiseen viimaan ja rupesin 
rämpimään Itäväylän yli kohti metroasemaa. Seuraavaan bussin oli tietenkin 14 
minuuttia ja kävelin metron tunneliin. Istuin penkillä ja odotin metroa ja katselin 
ympärilleni, Joku oli tajunnut kuinkai ällöttävältä Sinaran mainoslause "vähemmän 
olkkaria, enemmän telkkaria" kuulostaa, ja kuinka ällöttävästi se kuvaakaan meidän 
surkeaa elämäämme aamutelevisiosta Netflixin luonuaspätkän kautta illan 
primetimen komediaputkeen tapahtuvaa askellusta, ja speeĳannut päälle oman 
elämän katsomuksensa kulmakiven, hopealle ja mustalla; "kullii".

Eteeni asteli kolme ehkä 25-vuotiasta Herttoniemen lasta, kaksi jäbää ja yksi 
muĳa. Jäbät selkeästi kilpailivat muĳasta, jäbistä toinen oli selvästi nipari ja kokenut 
katutappelĳa ja menettänyt toisen korvansa, ja toinen suruunsa halpoja viinikumeja 
syövä, vahvasti likinäköinen, änkyttävä poika, jolla oli oranssi, vesilelumuovista tehty 
kurpitsalyhtyä esittävä lippis päässään, Muĳa oli kaskaana, ehkä kolmatta 
kuukauttaan, nipari varasteli kaverinsa lätkää; tyttö nauroi viinikumeja syövälle ilman 
lippistä hieman ihmiseksi puetulle rotalle näyttävälle simolle "luuserii", joskin melko 
ärrävikaisesti ja sössöttäen, metro tuo, Herttoniemen kolme komeinta musketööriä 
kompuroivat sisään, huomasin tytön juovan mexicana-lonkeroa, kadotin kaiken 
toivon, aivan kaiken, ja yhtäkkiä tajusin täysin miksi me kaikki vain katsomme 
telkkaria.



TARINA

Herään tärähdykseen. Kuulen tavaroiden tipahtelevan lattialle. Jotain kaatuu.
"Mikä se oli?" joku naisista kysyy, muut mumisevat unisesti: "En tiedä."
"Minä ajattelin ensin, että se on maaǌäristys", kuiskaan ja ne, jotka ovat 

tarpeeksi hereillä ymmärtääkseen vitsin nauravat. Maaǌäristys keskellä Atlantin 
valtamerta!

Omituinen tärähdys pitää minut hetken hereillä. Yritän kuiskutella yläpedissä 
nukkuvalle Marialle, mutta joku vanhemmista rouvista ärähtää haluavansa nukkua. 
Kääntyilen hetken kyǉeltä toiselle ja nukahdan.

---

Maria ravistelee minut hereille.
"Pue lämpimästi päälle mutta jätä tavarat tänne. Laiva on osunut jäävuoreen."
Nousen ylös vaikka en aivan ymmärrä hänen sanojaan. Joku on sytyttänyt 

kynttilän, jonka hennossa valossa vedämme villapuserot ja takit yömekkojemme 
päälle. Käytävästä kuuluu melua. Lahtisen rouva sulloo matkalaukustaan 
arvotavaroita pieneen pussukkaan.

"Tulkaa jo", hoputamme häntä.
Kapeissa käytävissä on tungosta, kun kaikki kolmannen luokan matkustajat, 

miehet, naiset, näiden käsistä roikkuvat lapset, pyrkivät kohti portaita.
Ajaudun erilleni hyttitovereistani mutta kuulen suomea huudettavan vielä jossain 

edessäni, sitten sekin ääni katoaa. Minua tönitään ja välillä pelkään liiskaantuvani 
pakokauhuisten ihmisten väliin.

---

Kannella tilanne on vielä pahempaa kaaosta. Oletteko nähneet vaimoani, 
oletteko nähneet lastani, oletteko nähneet tätä ja tätä, huutavat ihmiset. Minulla ei 
ole ketään. Olen yksin enkä tiedä mitä tapahtuu, yritän kysyä sitä ympärilläni olevilta 
huonolla englannilla mutta vastaukset ovat epäselviä.

Naiset ja lapset pääsevät ensimmäisenä pelastusveneisiin, joku osaa kertoa ja 
ohjaa minut jonoon. Seison siinä itkeviä pienokaisiaan lohduttavien äitien joukossa, 
vapisen kylmästä ja rukoilen, että kaikki voisi kääntyä parhain päin. Anna meidän 
selvitä tästä. Miten tämä voi edes olla mahdollista maailman uǉaimmassa 
matkustajalaivassa?

Miehistön jäsenet auttavat naisia lapsineen pelastusveneeseen. Aivan poissa 
tolaltaan oleva nuorimies menee jonon ohi ja alkaa riitelemään miehistön kanssa. 
Pelastusvene on jo miltei täynnä, mutta yksi miehistä viittoo vielä minua tulemaan. 
Olen juuri astumaisillani pelastusveneeseen, kun se jonossa ohitellut nuorukainen 
tarttuu takkini selkämykseen ja

Minä putoan. Läsähdys vedenpintaan sattuu ja sitten ympärilläni on pelkkää 
pimeää, jumalattoman kylmää vettä, joka saa koko kehon hetkeksi shokkiin. Kauhon 
vettä mutta pinta ei tunnu tulevan koskaan. Vedän vettä henkeen, jatkan kauhomista
siitä huolimatta ja sitten yhtäkkiä olen pinnassa, yskin ja tunnen oloni elävämmäksi 
kuin koskaan. Huudan apua. Aallot ovat korkeita ja suolaista. Kukaan ei vastaa. On 
niin kylmä. Ei tämän näin pitänyt mennä.
---

On sunnuntaipäivä.
Ovella seisoo tuntematon keski-ikäinen mies siistissä puvussa. Hän kysyy jotain 

vieraalla kielellä ja oven avannut rouva huutaa paikalle poikansa. Mies joutuu 
toistamaan kysymyksensä moneen kertaan, ennen kuin poika saa takellultua että 



kyllä sir, täällä asuu se perhe jota etsitte. Vanhemmat eivät osaa englantia mutta 
kuullessaan Annan nimen hekin käsittävät, että tässä on nyt jostain tärkeästä kyse.

Lapset lähetetään hakemaan tulkiksi naapuri, joka on käynyt vaikka mitä kouluja 
ja osaa näin ollen myös kieliä. Rouva ohjaa sillä aikaa muukalaisen kahvipöytään. 
Hänen henkensä haiskahtaa aavistuksen viinalta ja kasvot ovat niin kalpeat että hän 
näyttää sairaalta, mutta varmasti hän on hyvin tärkeä mies.

Paikalle saapunut naapuri puristaa muukalaisen hikoavaa kättä ja aikuiset 
istuvat alas. Lapset komennetaan pihalle leikkimään. He eivät tiedä Annasta, onhan 
siitä yli kaksikymmentä vuotta aikaa. Eivätkä sellaiset asiat kuulu lasten korville. 

Muukalainen ei koske kahviinsa vaan sanoo: "Olen tehnytjotain aivan kamalaa.
Tulkki kääntää sen ja muukalainen on pitkään hiǉaa, tuĳottelee vaan käsiään. 

Kukaan ei uskalla sanoa mitään.
"Olen niin pahoillani. Minä tönäisin Annan yli laidan ja otin hänen paikkansa 

pelastusveneessä. Kaikki huusivat että hirviö, miten sinä saatoit tehdä noin, mutta 
sanoin että jos he yrittävät ottaa minut pois niin alan keikuttaa pelastusvenettä niin 
että se kaatuu nurin ja me kaikki kuolemme."

Rouva henkäisee, hänen miehensä kädet puristuvat nyrkkiin mutta kukaan ei 
sano mitään.

"Mietitte varmaan, miksi kerron tämän teille. Halusin tulla pyytämään anteeksi. 
En pystynyt enää elämään tämän syyllisyyden kanssa", muukalainen sanoo. Hän 
nousee koskemattomasta kahvipöydästä ja lähtee.

lsäntäväki ja naapuri jäävät istumaan hiǉaisuudessa. Ulkoa kantautuu lasten 
huuto ja nauru.



Helmi Donner

Yusurin syntymäpäivä

Syntymäpäiville meneminen on aina yhtä hirveää. Toisten kodeissa on 
epämukavaa, huoneet ovat vieraita, useilla on rumat räikeät lakanat ja tarroja 
sänkynsä päädyssä. Äidit tulevat kyselemään haluanko lisää kakkua tai limua. En 
välttämättä halua. Olen suurimman osan ajasta hiǉaa. Ihan hiǉaa kun polvet kolisevat
lattiaa vasten ja nilkat puutuvat, ihan hiǉaa kun sukkahousut rullautuvat alaspäin ja 
hameen vetoketju hiertää vyötäröllä. Ihan hiǉaa kun riidat leikkieläimistä alkavat.

Tänään on Yusurin syntymäpäivä ja taitamme äidin kanssa pientä matkaa tuulen
piiskatessa kasvoja ja sääriä. Yusurin äiti on tupakalla niiden parvekkeella, äidit 
heilauttavat käsiä toisilleen. Tulemme sisään, sitten kolmanteen kerrokseen ja 
ovelle. Katselen lattian mustia pilkkuja vasten valkoista, ja kiikutan muovisen 
lahjakassini rappukäytävän tympeästä hajusta asunnon eksoottiseen tuoksuun. 
Yusurin isosiskoilla ja äidillä on päässä mustat huivit ja niiden lastenhuoneessa on 
puinen kerrossänky. Leluja on joka paikassa, vähän kuin meillä. Syömme kakun, 
karkit ja sipsit keittiön pöydän ääressä.

Sitten istutaan juuri niiden puutuvien polvien ja nilkkojen päällä valtavalla 
pehmeällä matolla ja katsotaan lahjojen avaamista. Yusur saa kaikenlaista, kaikkea 
mitä kaikki muutkin saavat syntymäpäivillään. Kyniä joissa on pehmopampulat 
päässä, piirustusvihkoja, kumeja, jotain pieniä pehmoeläimiä. Mutta viimeiseksi 
Yusurin äiti tuo sen, mitä hän on toivonut kovimmin. Vaaleansävyinen 
prinsessasuklaakalenteri jonka kuvassa tanssii Disneyn Tuhkimo autuas hymy 
kasvoillaan. Yusur kääntelee ja katselee, panen merkille huulilla karehtivan yhä 
kasvavan hymyn. Hän katsoo äitiään, sitten suklaakalenteria ja lopuksi kaikkia 
vieraita, ringissä kalenterin ympärillä. Jostain syystä tämä tuntuu jännittävältä, 
liu'utan tahmeaksi hikoavaa kättäni maton pintaa vasten.

Sitten Yusur aloittaa, hän avaa joka ikisen luukun ja syö joka ikisen 
suklaanpalan. Sormet liikkuvat järjestelmällisesti pahvisella pinnalla ja napsauttavat 
auki aina uuden kolon. Joulu ei ole vielä moneen luukkuun, mutta paras 
tarhakaverini vähät välittää, sulattaa suussaan 24 palaa pahaa suklaata ja hyppää 
seisomaan. Me kaikki menemme leikkimään ja kaikki haetaan kotiin muutaman 
tunnin päästä, mutta luulen että jokainen ajattelee sitä suklaakalenteria joka ei 
koskaan edes käynyt seinällä tai yöpöydällä, jonka Yusurin äiti luultavasti heittää jo 
tänään roskiin siivotessaan juhlien jälkiä.



Nimimerkki Mango-Meloni 1. palkinto

Hei!

Pappavaari on joutunut sairaalaan. Isäsi on yrittänyt soittaa sinulle. Soitatko sille, 
kun luet tämän viestin. Mennään nyt saunaan, ollaan siellä noin tunnin ajan.

Voi paska, voi paska. Puhelin, missä mun puhelin. Katseeni kiertää pitkin hämyistä 
pöytää. Kynttilät luovat pelkkiä varjoja pöydälle, takkakin valaisee ainoastaan pöydän
oikean puolen. Viskaan kädessäni olleen puhelimen takaisin Marjalle ja sytytän 
otsalampun. Nousen pirttipöydästä ja könyän laverille. Nostelen raivoisasti 
makuupussiani, kalenteri lentää, mutta puhelintani en löydä. ”Hei mikä tuli? Etiksä 
jotain?” Jos vastaisin, en pystyisi pidätellä lamaannuttavaa laavaa. ”Hei oikeesti, 
mikä tuli?” Käännyn Marjaan, enkä voi enää pidätellä itkua. ”Missä mun puhelin? 
Mun täytyy saada se nyt.”

Mummi soittaa P5 ovikelloa. Se on kirjoitettu paksuun lasioveen liian kirkkailla 
väreillä, pinkkiä ja keltaista. ”Tämä taitaa olla rakennettu joskus kaksyt- tai kolkyt-
luvulla. Katso nyt kalustuskin on ihan sitä.” Tuĳotan suuresta ikkunasta ulos ja yritän 
etsiä isän autoa katseellani. ”Aino hei, älä sitten ihmettele jos pappavaari on 
pyörätuolissa, tai ei turmista ketään. Se voi myös puhua täysin sekavia”, en pysty 
katsomaan isään päin, vaan nyökkään tummalle heĳastukselle ikkunassa.

En edes tajunnut ennen, että tämä on näin vakavaa. En ottanut tosissaan kun 
äiti aikaisemmin mietti ja diagnosoi. Pidin sitä oikeastaan aika törkeänä, hyvä kun äiti
edes koskaan oli nähnyt pappavaaria. Nyt vasta tajuan pahoittaneeni mieleni, koska 
äiti oli oikeassa. Tai oikeastaan olen surullinen koska juuri niin tapahtui tietylle 
pappavaarille.

”Hei, tulkaa sisälle vaan. Veĳo teitä odotteleekin tuolla televisiohuoneessa”, 
siniasuisen naisen herättää liikkeelle. Astun isän perässä Valkoiselle käytävälle. 
Oikealla puolella on valkoisten suurten kaltereiden peittämät ikkunat, ulkona on 
pimeää, vaikka kello on vasta hieman yli kolme. Koko tila haisee imelälle, käyneelle 
virtsalle, vanhuudelle ja käsidesille. Mummin askeleet kolahtelevat seinästä toiseen 
ja kauempaa kuuluu innostuneen hiihtoselostajan karjunta. Kävelen kahden 
käytävän penkillä istuvan naisen ohi. Toisella on lyhyt tumma tukka ja silmälasit. Hän
tuĳottaa suoraan eteenpäin, eikä edes räpäytä silmiään  astuessani ohi. Toinen 
nainen taasen örähtää ja kurottaa kädellään mummin takkia. ”Voi Ritva, pidäpäs ne 
sormesi kurissa”, siniasuinen nainen ojentaa.

Televisiohuoneessa istuu meihin selin valkotukkainen kyyryssä oleva mies. 
Miehellä on ruskea froteinen asu ja hänen luiset jalkansa ovat koukussa penkin alla. 
Mummi menee miehen luo ja laskee kätensä hänen olkapäilleen. ”Hei kulta, me 
tultiin käymään”, mies kääntyy mummiin, nojaa päänsä hänen rinnukselleen ja 
purskahtaa toivottomaan itkuun. On kamalaa nähdä pappavaari itkemässä, en ole 
ennen nähnyt ja nyt tuntuu kuin menettäisi palan itseään. Itku tuntuu väärältä, 
epäreilulta. Olen paha koska en voi auttaa, en voi auttaa läheistä ihmistä, joka kärsii 
silmittömästi. Pappavaari tuntuu avuttomalta eliöltä, haluaisin kääriä hänet kaikkeen 
hyvään mitä maailmasta löytyy. ”Katos me tultiin katsomaan sinua, Asko, minä ja 
Teĳa”, mummi silittää papan uurteista poskea. ”Viekää minut täältä pois, minä 
haluan kotiin, täällä kukaan ei ymmärrä ja lääkärikin on niin nuori juippi, ettei minua 
kuuntele kun hänelle selitän. Meillä on kuusikin laittamatta ja ostin sen kuuseǌalan 
missä on ne tapit, mistä pitää pyörittää. Minä haluan kotiin, minulle ollaan täällä niin 
perkeleen ilkeitä, ei kukaan ymmärrä”, pappavaari itkee. Isä kyykistyy viereen ja 
taputtaa hellästi pappaa selkään. ”Tässä on Teĳa, kai sinä Teĳan muistat?” Rintani 
puristuu, kun ajattelen, ettei pappavaari muistaisi minua. ”No totta kai minä Teĳan 



muistan, on tunnettu jostain tämän kokoisesta asti”, pappa näyttää käsillään 
heĳaavan pientä vauvaa. Pieni hymy kirii kasvoilleni.

Siniasuinen nainen tulee luoksemme. ”Jos te vaikka haluaisitte mennä tuonne 
Veĳon huoneen puolelle? Saisitte siellä rauhassa jutskailla.” Isä nousee ja auttaa 
pappavaarin nousemaan tuolilta. "Eikö Veĳo enää tarvitse pyörätuolia? Eilen kun 
täällä kävin, hän istui siinä vielä”, mummi kysyy huolestuneena. ”Joo, ei tarvitse 
enää, ilmeisesti kipulääkkeet ovat alkaneet tehota”, vastaa nainen sinisessä 
asussaan. Tarkennan katseeni naisen rintamukseen, jossa lukee Roosa. Hän 
näyttää nuoreksi ihmiseksi väsyneeltä. Vasemmassa nimettömässä hänellä on 
kultainen rengas, onkohan hänellä lapsia? Lapset ja tällainen työ ja mies, onhan se 
varmasti rankkaa.

Pappavaarin lähtee isän ja mummin avustuksella tassuttelemaan käytävää. 
Askelet ovat kuin kävelemään opettelevan lapsen, epävarmempia vain. Lapsi luottaa
ja olettaa elämän kantavan, vanhana ihminen ei ole enää yhtä varma. Kantaakohan 
askel? Milloin se on se viimeinen askel? Katsellessani papan hoippuvaa askellusta, 
en ole itsekään varma onko viimeinen askel kovinkaan kaukana. Ajatus on kamala, 
totta kai hänellä on vielä monia vuosia edessä.

Saavumme pieneen huoneeseen, missä on kaksi sänkyä. Huoneen seinät ovat 
Vaaleansiniset, eikä niissä roiku mitään. Katseeni kiertää koko huoneen, mutten 
löydä yhtään henkilökohtaista esinettä, mikä kertoisi sen olevan asutettu. Pappavaari
istuu sängylle, jään seisomaan kauemmaksi. En uskalla mennä lähemmäksi. Tuntuu 
kuin rikkoisin näkymättömän kuplan, jos astuisin eteenpäin.

En ole koskaan tarkastellut pappavaaria näin tarkasti ja tuntuu kuin eläisin hänen
elämänsä tärkeimmät hetket tässä ja nyt, kun seuraan kasvojen syviä, upottavia 
uurteita. Vaaleansiniset silmät eivät enää täysin tarkenna kohteeseen, ne näyttävät 
laiskoilta, väsyneiltä. Hänen pukunsa on täynnä tahroja ja sukatkin ovat erilaiset kuin
kotona. ”TEĲA VARO!” pappavaari nousee yhtäkkiä sängyltä ja kompuroi minua 
kohti. ”ET TEE SILLE MITÄÄN SENKIN SAATANA!” Peruutan ikkunalaudalle päin ja 
nostan käteni suojaksi. Isä on noussut sängyltä ja tarttuu pappaa käsistä. ”Ihan 
rauhassa isä, ei ole mitään hätää”, isä kaappaa pappavaarin takaisin sängylle. ”Ei 
siellä mitään ole, ihan rauhassa vaan. Teĳa, tules vähän lähemmäksi istumaan, niin 
helpompi nähdä kuka siinä on.” Nostan tärisevillä käsillä tuolin huoneen oikeasta 
nurkasta. "Tiedätkös pappa, me saatiin sellainen pieni etukäteiskuusi. Valkoinen, 
missä on sellaiset jouluvalot. Hankitaan sitten lähempänä joulua aito kuusi, johon se 
sinun ostama jalka saadaan. Katsos, tuotiin sinulle suklaarasia”, mummi yrittää 
saada pappavaarin ajatukset muualle. Pappa avaa suklaarasian ja tarjoaa meille 
ennen kuin ottaa yhtään konvehtia itse: Mummi vilkaisee meihin ja jatkaa: ”Tällaista 
se oli ennen sairaalaan lähtöä, mustia hahmoja, tappajia, ampiaisia. Se alkoi niistä 
uuden asunnon suurista peileistä. Sitten tumma mattokin oli pelottava, niin kuin 
myös olohuoneen nojatuolit. Lopulta oli pakko soittaa ambulanssi, kun löysin sen 
tuolta sohvaa uhkailemasta puukko kädessä. Eihän siinä muuta vaihtoehtoa tainnut 
olla”, mummi näyttää lohduttomalta ja puristan kynsilläni kämmenen ihoa rikki, jotten 
ala itkemään. Pappavaari nousee istumaan. ”Riitta rakas, rakas vaimoni.” Mummi 
nostaa kätensä jälleen papan poskelle ja huomaa sormuksen omassa sormessaan: 
"katsokaas, pappa tämän minulle osti. Eikö olekin upea?” Hymy vilahtaa poskellani. 
”Niin taisin ostaa sen omalle rakkaalleni. Kuinka me käveltiin Hämeentiellä silloin 
aikoinaan ja haettiin Sormukset. Sormeen minäkin sain, mutta sitten hävitin”, pappa 
näyttää pettyneeltä. ”Muistatkos miten se sitten löytyikään? Kehtasit vihdoin 
muutaman kymmenen vuoden päästä myöntää hävittäneesi sen ja koko ajan se oli 
minulla ollut tuolla korurasiassa tallessa”, mummi kihertää.

Tunnen suolan huulellani, tuntuu epäreilulta. Pian heillä ei välttämättä ole mitään
tästä jäǉellä. Kaksi toisistaan suunnattomasti välittävää ihmistä saattavat menettää 



tämän kaiken. Tuntuu tuskalliselta nähdä mummin silmät vettyneinä miehensä 
vieressä pitämässä itseään kasassa, samalla kun hän yrittää pitää puolisonsa 
järjissään.

Sinipukuinen Roosa astuu sisään. ”Meillä alkaisi täällä nyt päivällinen ja Veĳon 
pitäisi nyt tulla syömään.” Pappavaari nostaa katseensa ja osoittaa puoliksi tyhjää 
suklaarasiaa. Isä nousee ylös ja auttaa papan sängyltä. ”Noin, me viedään sinut 
tuonne olotilaan, niin sieltä pääset sitten syömään.” Nousen tuolilta lähden 
kävelemään ensimmäisenä yhteistilaa kohti. Roosa lähtee perääni. "Hei, sähän oot 
Teĳa? Tuo Veĳo on sinusta puhunut ja sekoittanut meitä nuorempia hoitajia sinuksi. 
Kyllä sinä olet hänelle tärkeä, jostain viimevuoden joulukortistasikin puhui ja muisti 
tarkalleen minkälainen se oli ollut.” Nyökkään Roosalle ja katseen lattiaan. Kuinka 
sattuukaan.

Rutistan pappavaaria. ”Tulet sitten jouluksi kotiin niin päästään koristelemaan 
kuusi”, kuiskaan papalle. Hän hymyilee ja taputtaa selkääni. Lähden kävelemään 
kohti P5 ovea. Kahdesta käytävällä istuneesta naisesta enää vain toinen istuu 
penkillä. Nainen tuĳottaa edelleen suoraan eteensä, heilautan kättäni naisen silmien 
edessä. Ei elettäkään. 



Nimimerkki Taloyhtiön kokouksen tarjoiluvastaava

Toisin

Olemme kutsuneet koolle hätäkokouksen noin niin kuin iltaa ajatellen. Juomme 
Pirkka-teetä. Mirva laittaa huulipunaa. Banaanikärpäset nolostuttavat.

Toisin suklaata. 

Ei, sanoo Mirva.

Silloin ystävä hyvä, toisit mielikuvituksettomia kaloreita. Suorapuheista kaksoisleuan 
fyllinkiä, vyötärölle kietaistavan nakkipötkön, tryffelikohmelon, kahmalokaupalla 
irtokarkkikauhalla äyskäröityä syyllisyyttä. Toisit laktoosi-intolerantikon mielipahan. 
Toisit liǌa-auton liikkein pöytää kiertävän konvehtirasian. Konvehtirasiassa 
piehtaroivan päätöksenteon vaikeuden ja konvehtien tapittavat katseet, jotka 
kysyvät, eikö karpalomarmeladitäyte kelpaakaan? Toisit kansantaloutta alentavan 
masennusrasian, jonka nurkassa vaitonaisena nyhjöttäviä, paskantärkeitä, 
mihinkään kelpaamattomia jämäkonvehteja katsellessaan taloyhtiön kokouksen 
huppariaikuiset ja päärynävartaloiset eläkeiän vartojat tajuaisivat, että tämähän on 
meidän peilikuva. Se näkyisi tilastoissa se.

Sano minun sanoneen, tee toisin.

Nyökkään. Totta tosin, toimin toisin.

Toisin leipomuksia.

Ei, sanoo Mirva.

Silloin, ystävä hyvä, toisit pellillisen kiireessä leivottua, stressillä strösselöityä 
pipariksi mennyttä paakelsia. 

Toisin sanoen: nää nyt on vähä tämmösiä?

Toisin sanoen pahoitellen?

Toisit huonosti kohotettua löhöryhtistä puhditonta pullaa, toisit salmonellaa ja ihan 
turhaan uhraisit hyvät vapaan kanan kananmunat, jotka kanaparka ajan kanssa 
pyöräytti. Toisit palaneita, tarkoituksettomasti pettuleivän isänmaallista irvistystä 
naamalle kaivertavaa känttyä. Toisit karsinogeeneja ja syöpädiaknooseja. Tai sitten 
toisit mukiinmeneviä, kauralastuja, jotka ovat niin mieleenpainumattomia, että ne 
unohtaa jo pureskellessaan.

Sano minun sanoneen, tee toisin.

Nyökkään. Totta tosin, toimin toisin.

Toisin juotavaa

Toisitko?



Toisin. Toivoisin, että voisin. Ei, sanoo Mirva.

Silloin, ystävä hyvä, toisit keskeytyksiä, naistenvessaruuhkan ja budjetin ylittävän 
käsipaperivajeen. Toisit virtsarakon reviiriä kasvattavaa, aivojen jo muutenkin 
rajattua territoriota torpedoivaa päätöksenteon vääjäämätöntä vaikeuttajaa. Toisit 
kahvia, mukiin tiristettyä tiivistettyä arkea ja öǉyonnettomuuden mustanpuhuvalla 
katseella kairattua syyllisyyttä kotona odottavasta pyykkivuoresta ja yksinäisestä 
ranskan bulldoggista. Toisit glögiä, pöhnäisiä rusinoita ja raakalankuista kehitys-
maissa veistettyjä niin kutsuttuja manteleita, toisit paperimukin perivihollisen. Toisit 
viiniä, toisit Alkon kassin ovesta sisään ja löyhäyttäisit juorut alkoholiongelmistasi 
ovesta ulos. Toisit muille impotenssin, rasvamaksan ja kakkostyypin diabeteksen. 
Toisit veronmaksajille lisää vieroitushoidon vetelyksiä kolikkopinoilla pystyasentoon 
tuettaviksi.

Nyökkään. Totta tosin, toimin toisin.

Toivoisin, että olisi toisin. Että maailma olisi yksinkertaisempi ja toisin mitä tosisin.



Nimimerkki Rellu

Lasi peittyy valkoiseen huuruun. Kuuma vesi hakkaa selkääni täyttäen 
kylpyhuoneen hönkäyksillään. Katson punaisia jalkojani, verisuonet ovat koholla kuin
poksahtaisivat ja vesi ryöppyää pääni yli. Hengitän suun kautta haukkoen ilmaa kuin 
kala.

Vedän sheiverillä ensimmäisen vedon. Yritän tehdä kuten cosmossa sanottiin, 
venyttää ihoa toisella kädellä alavatsasta ylöspäin ja toisella höylätä karvat veks. 
Vesi estää näkemisen ja huuhtoo vaahdon pois. Käännän sen valumaan pienestä 
hanasta. Innostuksestani hieman nolona alan ajella karvoja. Tunnen oloni yhä 
typerämmäksi mitä vähemmäksi ne käyvät. Suihkun jälkeen tuĳotan tulosta eteisen 
peilistä. Tuntuu taas siltä kuin pikkutyttönä, mutta sivumaku on luonnoton. Näytän 
niin naurettavalta, että alan käkättää itselleni ja nauran yhä enemmän nähdessäni 
peilistä, kuinka hönöltä näytän nauraessani. Valmistan aamupalaksi lettuja ja 
unohdan olevani alasti, kun katselen ikkunasta kaupungin kyräilevää heräämistä. 
Hotkaisen parisataa lettua maidon kanssa ja päätän, että tästä tulee salipäivä.

Ratikassa on täyttä ja hiirenhiǉaista. Saan osakseni pälyileviä silmäpareja 
astuessani sisään, kuten perinteisesti kaikki joukkoliikennevälineeseen astujat. 
Itsekin tarkastan kulmien alta seuraavan sisääntulĳan. Ryppyinen nainen kuluneessa
nahkatakissa. Tönin vahingossa ihmisiä treenilaukullani ja joku vetävän näköinen 
mies kysyy haluaisinko istua. Vastaan että vain jos tarkoitat sinun syliisi Siitähän se 
hämmentyy ja punehtuu ja minä hymyilen. Sanon että vitsi vitsi. Jään pois hesarilla 
ja kävelen rivakasti urheilutalolle. Melkein liukastun kiiltävään jäähän ja kuolen, 
mutta en ihan.

Sali on yksi laitteita täyteen ahdettu huone ja hajusteena on ahtaalla olevan 
läskin epätoivo. Laitan älypuhelimesta treenilistan soimaan ja aloitan juoksupyörässä
hikoilun. Luen samalla vuoden vanhoja sisustuslehtiä, joita löytyy nurkasta ja välillä 
vilkuilen muita ihmisiä. Paikalla on pari timmiä kimulia crosstreinereissä ja yksi 
kalpea suomalaismies muuttumassa syvän punaiseksi vatsalihaslaitteessa. Ennen 
kävin salilla kaverini Lauran kanssa, kunnes Laura kaatui kylppärissään eikä enää 
noussut. Se makasi siellä pari päivää, kunnes minä löysin sen. Se asui yksin, eikä 
vastannut soittoihini, joten lopulta menin käymään. Talkkari avasi oven. En keksinyt 
ketään kenelle ilmoittaa Lauran lähdöstä. Pukukoppien suihku on sellainen 
kiusallinen, jota kukaan ei käytä. Käyn siellä silti tällä kertaa, koska aion suoraan 
kaupungille, eikä hien aromi innosta. Teini-ikäinen tyttö tapittaa vaivaantuneena 
sukkiaan, kun tepastelen syntymäasussani pukkariin.

Stockalla on joulutungos ja lamaannuttavan kuuma talvivaatteet päällä, joten 
kävelen foorumiin. Metsästän uusia farkkuja, mutta päädyn ostamaan 
tuoksukynttilöitä ja teetä. Löydän ylimmästä kerroksesta sushiravintolan ja tilaan 
annoksen. Viereisessä pöydässä istuu kaksi tyttöä, jotka puhuvat suu vaahdossa 
tinderpojasta. Kuinka se tinderpoika laitto aamulla taas mulle viestiä, kuinka 
tinderpoika ja mä sovittiin jo treffit, kuinka eka mä kelasin et mikä vitsin tinder mut nyt
tää tapahtu ja ahh oon niin innoissani. Syön kömpelösti tikuilla ja samalla 
googlettelen tinderiä. Kännykkänettideittailua siis. Teen lähtöä ja kävelen tyttöjen ohi.
Yllättäen kiitän heitä epäsuorasta vinkistä liittyä tinderiin. He tirskuvat ja sanovat 
haha siis joo koeta vaan se on kyl hauskaa. Tirskunta jää taakse lähtiessänikodin 
suuntaan.

Kävelen pakkasessa pimeän taivaan alla ja oikaisen johanneksen kentän läpi. 
Se on jäädytetty ja putsattu irtolumesta. Kentän reunoilla olevat valot antavat minulle
monta varjoa, jotka seuraavat liukuvia jalkojani. Päästyäni jäältä kävelen rinteen ylös
ja kaiteesta roikkuen laskeudun portaat mäeltä alas. Askelmat ovat muuttuneet 



jäiseksi pulkkamäeksi. Muistan laskeneeni sitä pienenä.
Telkkarissa on catfish-maratooni, mutta parin jakson jälkeen kyllästyn. Olen 

nähnyt kaikki jaksot jo aiemmin. Kun teen lipittämisestä ei tule mitään paitsi kuuma, 
ajattelen että nyt pitää tuulettaa. Vedän ikivanhan pikkumustani päälle ja lähden 
stadin yöhön. Ekana tulee mieleen tavastia ja se onkin mainio valinta, lauantaidisko 
on käynnissä. Jonotan kylmällä kadulla ja kun viimein pääsen poken kohdalle, se 
pysäyttää ja kysyy ryppy otsassa että olenko oikeassa paikassa vai pitäiskö jonkun 
hakea mut kotiin. Näytän sille henkkarini ja sanon että kyllä on jo ihan lupa täällä 
tanssia. Se on hetken hämillään ja pyytelee sitten soria. Kävelen sisään ja olo on 
mahtava. Pikkujouluaikana on paǉon ihmisiä liikkeellä ja tunnelma on katossa. En 
ehdi kunnolla ympärilleni katsoa kun puhelimeni pärisee. Annika soittaa. Jonotan 
vessaan ja soitan sille takaisin. Sanon että nyt on vähän paha paikka, oon just täällä 
ladissa. Se sanoo paǉon tylsiä marmattavia asioita ja että eikö mun tulis jo ymmärtää
ettei tää ole ihan normaalia. Minä siihen että miks ihmistä pitää niin hiillostaa jos 
mielii elää toisin kuin muut tallaajat. Sanon että pätkii ei kuulu nyt katkee ja lopetan 
puhelun.

Tilaan hieman ärsyyntyneenä kaǉan ja odotan baaritiskillä sen vaikutusta. 
Samalla kiinnitän huomioni miestilanteen arvioimiseen. Tarjonta on laaja ja 
tanssilattialla näkyy monta ruskeahiuksista. Kulautan juomani loppuun ja kävelen jo 
paremmalla mielellä tanssilattialle. Jalkoja alkaa pian särkeä, mutta en välitä. 
Musiikin rytmi on vieras ja miltei kiihottava. Hivuttaudun yhden ruskeahiuksisen 
läheisyyteen ja otan parhaat liikkeeni haltuun. Jotkut ympärilläni katsovat ja antavat 
minulle tilaa. Tunnen kuinka hiukseni koskevat miehen olkapäätä ja katson sitä 
silmiin. Mies huomaa läheisyyteni ja on hetken selvästi ymmällään. Sitten se kääntää
minulle nopeasti selkänsä ja minä ymmärrän kyllä vihjeen. Siirryn alakerran 
rauhallisempaan tilaan ja ostan lonkeron. Baarimikko katsoo minua pitkään, 
ilmeisesti huvittuneena ja kysyy että käynkö täällä useinkin. Hörppään viileästä 
juomasta ja tokaisen että eikös tuo ole jo vähän kulunut iskurepla. Siihen se nauraa 
ja minäkin hymyilen. Se sanoo että olen varmaan ehtinyt kuulla semmoisia jo 
kauankin ja minä vastaan että ainakin puolet siitä 85 vuodesta jotka olen elänyt. 



Nimimerkki Tunteellinen siili 1. palkinto

Toisin

Istutaan taas kolmestaan syömässä eilen pyydettyä lohta
Puhetta kuulee näissä huoneissa vain
Jos se on raivoa
Jonkun veitsi vihlaisee vasten posliinia
Varoittaen lauseesta jota en ehtinyt vielä aloittaa

Ja kun se alkaa niin loppua ette todella hyväksy

Sama kaava kuin ainakin kuusitoista kertaa aiemmin
Katson vierestä, olette melkein kuin jotkut jumalat
Juopuneet vallasta tai tästä kalliista valkoisesta
Huudatte toisenne uuvuksiin

Mutta minä en enää edes itke

Olen katsellut elämää seitsemän vuotta

Ja pelännyt että se ajaa ylitse

Sulkenut itseni takalukkoon etten vain saisi kokemuksia!
Tekin voitte olla väärässä

Minäkin saan olla oikeassa

Pitäkää todistukset

Lähettäkää sukulaisille kuvat

Kertokaa ensi viikon tupperware-kutsuilla kuinka tytär päättikin toisin
Ja halusi elää ennen kuolemista

Leikin kotia pyykkihuoneessa

keltaisen haitarin hohteessa

pyykkipoikia vilkutusetäisyydellä toisistaan

puinen muovinen puinen muovinen

ja se kiharatukkainen oven kehyksissä

aina keskellä vaikkei sinne ilman hammaspesujakkaraa yletäkään

huulet on enkän muotoiset



se pikkudonkikong on oikeest iha paras, ku sil on rakettireppu ja sit se heittelee niit 
jutskii vaan sillee dushdush

ja mun kuuluu olla sikakiinnostunu

mun tummaihoiselle tyttönukelle pidettiin ristiäiset

Ruusu Adalmiina Niemi

iskä sanoi paperiliperit kaulassa

ja uudet naapurit ei olleet kattovinaan ikkunoista sisään

toukokuun kuudentena olit nimetön ja sen kokoinenkin

olin taas tyttö, joka pitsihanskoin työnsi rattaita

äiti näytti miten päätä tuetaan

tavasin ohjekirjaa

(huuhdo mahdollinen tukos muutamalla tuttipullollisella kuumaa vettä)

ja painoin käteni vatsalle

tulisitko kateelliseksi, jos välillä hoitaisin toista?



Anna Kirvesniemi

Jumalaa ei ole olemassa, hän ei maistu minun huulillani.
Niillä helmeilee parfyymin tuoksu, hiki ja sylki, eikä siihen mahdu jumaluutta.
Minuun ja tuohon toiseen on sovitettu vain rakkaus, himo ja ahneus
Olemme limittäin ja lomittain ja sointumme vievät kummankin kuulĳan kyyneliin
jos olisi Jumala, hän varastaisi tämän nautinnon itse
eikä hän ikinä soǉuisi rakkaani soliskuoppaan niin kauniisti kuin minun kielenkärkeni!

Me tunnemme toistemme taakat niin kuin tuuli lumisen puun
emmekä me tarvitse Jumalaa saadaksemme syntejämme anteeksi.
Tässä sängyssä ei elä syntejä, on vain mieletön elämänraivo ja ihomme 
hankautuneet yhdeksi

meidät punottu yhteen kuin elämänkaari.

tässä hetkessä minä synnyn ja heitän henkeni
hengitysten duetto vie meidät ristituulen riekotukseen
enkä enää tiedä kumpaa meistä minä suutelen
kumpaa minä syleilen
tai rakastan

Jään huojumaan kuten tuntemattomat aamut
niiden laskoksiin minä piiloudun.
Rakkaanikin valvoo vielä
mutta meillä ei ole sanaakaan puhuttavaa
On lukuisia talviaamuja ja lukuisia rakastajia
muttei Jumalaa olemassa
Hänelle ei ole sĳaa sängyssäni
eikä hän mahdu rakkaani ja minun
tuon toisen ja minun väliseen tilaan.



Anna Kallio 

Runoja

Huoltomies Heikki
hommailee siinä  keltaisessa talossa
jossa on pihalla atsaleapensaita

Heikki hyörii hurjana
pitkin pimeitä rappuja
etsii hehkulamppuja joiden
tulilanka on saattanut katketa

Hei Heikki, muista pitää
välillä breikki!

Heikki hääräilee, huokaa
korkkitaululle kaksisataa nastaa
jokaista asukasta pitää jaksaa muistaa

Ykköskerroksen pappa haluaa 
myydä onkivapansa
ja kaikki kalavalheensa

Vitosen viisveet taas toitottaa
muovailuvahanäyttely, tuokaa
taiteilĳoille palkaksi pullaa

Heikki ei huomaa työn tuoksinassa
mitä lukee yhdessä lapussa

Heikki ihana
saat sydämeni takomaan hurjana
rakkaudella salainen M
puhutaan pian enemmän

Kirje putoaa nurkkaan
Heikillä ei ole aikaa nostaa
vielä jäǉellä toiset kaksisataa

Hei Heikki, muista pitää
välillä breikki!

Heikki etsii avaimia
lapset tehneet jekkuja
tuikkaa kamaa 
kaikkialle jemmaan

Ei löydy vieläkään 
vaikka Heikki kuinka yrittää



Mutta kas, mikäs tuolta pilkistää
Pari nahkaisia remminilkkureita
omistaja taitaa olla
Korhosen vanhapiika
Heikki rientää rappuja.
rimputtaa ovikelloa

"Tämmöst oli tuolla"
Vanhapiika tuimana katsoo
kurtistaa kulmiaan ja sanoo
"Vintti kaipaa siivousta
Pikku Maikki katti
aivasteli pahasti
kun haettiin kissan viltti."

Heikki nyökkää 
kompuroiden lähtee hääräämään
miǉoona asiaa tehtävänä
ennenkuin on aika käydä vintillä

Heikiltä jää taas huomaamatta
miten vanhapiika Korhosen posket
punottavat ruusuina
tädin sulkiessa ovea.

Hei Heikki, muista pitää
välillä breikki!

Vasta illalla Heikki rientää
hissille, painaa nappia
ylimpään kerrokseen vintille
Kop kop kop kopisevat korot
mutta Heikki ei kuule
aika puhdastahan täällä
hän hämmästelee ymmyrkäisenä

Kop kop kop kopisevat korot
Heikki kurkistaa, edes kaapin alta
ei löydy pienintäkään pölyhiukkasta

Pah, Heikki melkein pyöristyy
mitä peliä tämä on, kenen syy?

Kop kop kop kopisevat korot
ja vihdoin Heikki huomaa,
katseensa nostaa ja tajuaa.

Vanhapiika Korhosella on
kukkamekko ja paǉon puuteria
teräskatse pehmenee kun
hän hellästi silmäilee



"Sano vaan Marjatta"
ja Heikin käsi onkin 
jo naisen otteessa

Yhdessä kiivetään katolle
katsellaan kaikessa rauhassa
tilkkutäkille on katettu
kahvia ja karjalanpiirakoita
aurinko painelee horisontin taakse
taivas on vaaleanpunainen 
niin kuin kukkamekkokin
ja posket Heikin

"Hei Heikki, pidetään
yhdessä breikki!"

- - -

Hän on työskennellyt jo
kaksikymmentäkolme vuotta
teattereiden, museoiden
narikoissa
ripustamassa takkeja
villakankaisia,
a-liǌaisia,
parkoja, duffeleita
upottaa kätensä 
hihoihin
silkkivuorisiin, puuvillakankaisiin,
sikarintuoksuisiin
tuntee läheisyyden
povitaskujen hiekanmuruista
tikkitakkien saumoissa
kotiin kävelee
paǉain käsivarsin

Saaressa

Viimeinen lautta on jo lähtenyt
luotsannut viimeisimmät 
kiinalaiset turistit
kaupungin valoketjuun
Pehmeässä pimeydessä
emme palele
Pelaamme ristiseiskaa
nuotion hiipuvassa oranssissa
kuunnellen keuhkoista
pakenevaa kohinaa
Hiekkaa on kengissä,
syötyjen eväsleipien kääreissä
pohkeiden välissä.
Kaikkien posket 



punottavat vielä viinistä
riemusta ehkä,
ehkä suolavedestä
ahdinparrasta
(ehkä).

- - -

oon kirjoittanut aika paǉon viimeaikoina
koulun
mielen
tulevaisuuden
tasapainon
aamuyöiden
unettomuuden vuoksi

oon maalannut kukkia ja vetänyt lukemattomia väriä vaihtavia viivoja
katsonut peitevärien valumista jotka ostin vuosi sitten lähettääkseni elämäni toiseen
suuntaan
mietin missä olisin jos olisin maalannut tulevaisuuteni

oon kuunnellut pariisin kevättä
odottanut kesää

ollut etsimässä
hukassa olemisen rajamailla



Aino Kontinen

oon halunnut olla hyvä
niin hyvä
että riittäisin itselleni

ja äiti sanoo huokaisten autonratissa elämän keventyvän heti kun tajuan kokoajan riittäväni
psykologian tunnilla sanottiin ihmisen vertaavan itseään ja onnellisuuttaan sen hetkiseen
ympäristöön, enkä aina osaa olla vertaamatta
elämän valtamerillä, isommilla vesillä se välillä ottaa koville

oon ajatellut
että tää kai on sitä suloisen säröistä nuoruutta
kun kaikki tuntuu joltain tai ei yhtään miltään

ajatellut
että jos kirjoittaisin pelkkiä löytörunoja 
jäisin itse puuttumaan

nyt aurinko lämmittää vaikka hävitin aurinkolasini ja hypin alas koulun ikkunalaudoilta
mulle kuuluu hyvää
opettelen pitkän talven jälkeen jättämään sanan kai edeltävän lauseen perästä pois
uskon kaiken turhan sulavan lumen mukana
ja lasken huomaamattani kynnystä nauramiselle

oon alkanut taas tuntemaan kylmiä väreitä
ja oon opettajan mukaan herkimmilläni aikaisin aamusta tai myöhään illalla

välillä mietin
että jos rakastaisit mua
rakastaisitko myös mun kirjoituksia
niitäkin jotka on tehty kolme neǉäkymmentäneǉä aamuyöllä ja joita ei uskalla lukea
uudelleen seuraavana päivänä
niitäkin ajatuksia joita ei muista ajatelleensa
rakastaisitko vielä senkin jälkeen kun en tietäisi päästinkö sut edullisinta kautta pääni sisään

välillä kyyneleiden kuivuneet vanat poskilla kertovat tunteiden vuotamisesta
kasvot muuttuvat muistojen maailmankartaksi
merkkaavat pakoreittejä leukaa pitkin

ja välillä ympäriltä kuuluu satoja nauruja
ja istumme vaatehuoneen lattialla juhlavaatteet päällä päistämme sekaisin

mutta jos yksi ilta voisi muutta koko elämän
tulisiko se silloin kun minä päätän
vai kun ilta

tuntuisiko muutos soluissa ja verisuonissa ihon alla
vai kahden vuoden päästä tavassa jolla nään pölyhiukkaset ilmassa

ehkä jokin päivä vaan tietää



Helmi Donner

Nerudan kysymyksiä

mitä pedofiili ajattelee aamuseitsemältä?
onko oikeaa aikaa elää?
kuinka usein hollantilaiset tytöt ovat mustasukkaisia?
kuinka monta valasta voi nähdä elämänsä aikana?
mistä tietää että kuolee?
monennellako minuutilla lapsuudesta tulee aikuisuus?
onko jääkaapin ja tuolien öinen natina laulua vai puhetta?
missä kaikki muut ovat surullisia?
montako sattumaa on elämässä?
ehtivätkö narsistit kastella narsissinsa?
missä on aikaa odottelĳoille?
kuinka nopeasti viidestä tulee seitsemän?

Spoken word

Siltojen alla kohisee vaaleaa kevätilmaa. Tunnen odotuksen polvilumpioissa ja 
kylkiluiden sisäkaarissa.

Väistöliikkeet tekevät tutuiksi kuumeiset kierrokset.

Sinun muotosi hämärtyy sanojen vähyydestä, tiputtelevat poskionteloihin kyynelinä, 
jotka eksyivät väärille
urille. Minäkin eksyin.

Päivä oli pehmeä iltaan,

kyǉen sivussa kipua sinusta.

Selkään ilmestyneet mustelmat ja purukaluston rivistöt, ovat kuin odottamassa kesän
tuomaa kuolemaa.
Muurahaisten rasahtelua paǉaan jalan alla parketilla. Kun valkovuokot varistavat 
rosoisen soran matolle häikäilemättä,

tulen ajatelleeksi käsiä, jotka saavat minut huohottamaan ja yökkäämään onnesta.

He nukkuivat meillä huonosti.

Muovituolien katseen alla vartaloni painautuu matalaksi ja itseinho litistyy tiiltä 
vasten. Tulin katsomaan sinun ääriviivojasi tämän talon lähettyville.

Sinua kävelemässä nopeammin kuin minä, sytyttämässä savuketta.

Silmut puskevat tienvieren vihreäksi.



Saga Söderström

Rap (nopea, menomeininki, 4/4)

Vertauskuvia

Otit pohjaanpalanutta pastaa paska-avokadoa
niitä pahentuneita osia jotka on tarkotus
heittää roskikseen
ja sanoit että ruoka on pahaa
milloin järkeä päähäsi taotaan
parhaat keskustelut alkaa viideltä aamulla
ja fidasta ostettu lahja on hienoin kaikista
kerran oltiin kahvil kahdestaan sokoksessa
katolla istu pieni vertauskuvalintu
sitä lähellä oli tosi ruma pulu
joka selvästi oli siitä kiinnostunu
se tuli lähemmäs mut vertauskuvalintu
ei uskaltanu mennä ei uskaltanu mennä
ajattelin hei lintu lennä lintu lennä
käsist jäi kuva ilmaan ku liikutettiin niitä

kuka käski tulemaan elämään tähän
en minä sitä päättäny relaa nyt jo vähän
kuka käski tekemään tästä totta
kuka käski olemaan täysin nolla?
ei me voida olla edes kunnolla hunningolla
ollaan vaan luusereita rappiolla
mä en oo kaunis, ei oo hyvä olo
en oo muuta ku ihan jäätävän nolo
täällä ollaan jumissa kuitenkin
prinssi pelastaa unissa luuserin
mustana räystäistä valuu vesi
yksitellen jokainen hautautuu hiekan uumeniin
tapahtuu kullekin sullekin mullekin
ei pidä bunkkeri, ei peitä arpia puuteri
virran syöveriin, hukkuu veli

me juotiin sulanutta yksisarvista
ku alettiin tutustua matkustettiin pummilla
mua kuumotti ja teitä nauratti
c'moon ette ollu koskaan ees halannu ennenku tavattiin
tein sen defenssit on mieleen juurtunu
eilen ei lopullisest nytkö oot suuttunu?
ei hel- kuka muu tekis töpöhännäst biitin
kenen kaverit oikeest olis sillee et vitun siistii?
syötiin bussis patonkii se ostettiin ku ohitettiin
mies joka pelkäs et me parisuhdeväkivaltaa duunattiin
laulettiin kerran metros täysii
kanssamatkustajat jääsi ihan kympil
ne on suomalaisii, lisää huudettiin



hei on turhaa laittaa aikaa itsesääliin
eksynyt on aina ystäväks hyväksyttävä
vaik se ois mun poikaystävän poikaystävä

kuka käski tulemaan elämään tähän
en minä sitä päättäny relaa nyt jo vähän
kuka käski tekemään tästä totta
kuka käski olemaan täysin nolla?
ei me voida olla edes kunnolla hunningolla
ollaan vaan luusereita rappiolla
mä en oo kaunis, en oo siisti
kiroilen niin helvetisti vaik hymyilen ihan nätisti
täällä ollaan jumissa kuitenkin
prinssi pelastaa unissa luuserin
mustana räystäistä valuu vesi
yksitellen jokainen hautautuu hiekan uumeniin
tapahtuu kullekin sullekin mullekin
ei pidä bunkkeri, ei peitä arpia puuteri
virran syöveriin, hukkuu veli

rastatukka hippiheppu kitara selässä
paidaton tyyppi kaks tosi pitkää jätkää
älä sano että tämäkin käsiin räjähtää
kukaan ei rakasta sua jos sitä et tee itekään
neonvihreet caprit ja hawajipaita
aurinkolasit niinku hiisaajalla
se mitä teet saattaa joskus olla ongelma
mut se miltä näytät on ihan sama
trikoissa ja sombrerossa liian pienis speedoissa
boksereissa puvuntakeissa ja blehoissa
karavaani kulkee mut juoksee paikallaan
olettaa et unelmat syliin tipahtaa
kellään ei oo rahaa peukkuu nostan tienpuolessa
yhel rikas mummo kämppä munkkivuoressa
sormet kohmeessa tarttuu riepuun ovessa
sulla kädessä avoin tussi huoletta
yks voguekävelee yhel piriset eleet
kaks juoksee inisee päässä ponu pärisee
reppuselässä ilman kenkiä matkaa taittaa
hei älä kutita - ku freestailaa
ollaanko ihmisiä tarpeeksi aitoja
miks me heilutetaan jotain krokettimailoja?
överit kahvia leikitään muusikoita
sä keisit kahviloista lusikoita

kuka käski tulemaan elämään tähän
en minä sitä päättäny relaa nyt jo vähän
kuka käski tekemään tästä totta
kuka käski olemaan täysin nolla?
ei me voida olla' edes kunnolla hunningolla
ollaan vaan luusereita rappiolla
mä en oo kaunis, en osaa olla nuori



kasvoilla peittävä posliinikuori
täällä ollaan jumissa kuitenkin
prinssi pelastaa unissa luuserin
mustana räystäistä valuu vesi
yksitellen jokainen hautautuu hiekan uumeniin
tapahtuu kullekin sullekin mullekin
ei pidä bunkkeri, ei peitä arpia puuteri
virran syöveriin, hukkuu veli

Biisi (7/4-6'/4 nopea)

taas kukkahattutädit huolestuu
joku nuori kauppakeskuksessa lojuu
ne on niin epäkohteliaitakin
ruttas vahingossa sun rakkaan fiiatin

ei toiset bussis anna paikkaa
ei opiskelĳat tunnilla viittaa
lorealin meikkivoide maksaa liikaa
bussin tuloon vielä kymmenen minsaa

heitä lokaa päälle vielä sit sen jälkeen
kun teet yhestä syntipukin tikun kärkeen
minkä puolest huutelet mikä on sulle tärkeet?
on olemas muutakin kuin se minkä näkee
tiananmenin aukiolla pyörtyy
kun H & M:ään teinilauma syöksyy
eikö sulla ole tarpeeks materiaa?
sun roska on jonkun toisen ateria

entä jos se oisit sinä kuka syöpään sairastuisi
entä jos se ois sun isä joka masentuisi
entä jos se ois sun sisko joka naimisiin ei mennä saisi
entä jos se ois sun rakas vaimo joka nälkään kuolisi

mitä jos miehesi hakattuna kotiin tulisi
mitä tekisit jos kadulta raiskatun lapsen löytäisit
avaisitko silloin silmäsi?

voiko ihmisessä olla valmistusvirhe
saako toinenkin taudin jos altistuu sille
onko vastuussa ihmisille alistuville
kun tekee seuraa vankilasta vapautuville

taas on laitettu yhteiskunnan kuonaa liikkeelle
muille ihmisille se on tylsän päivän piriste
ei häntäkään koskaan päästetty lähelle
älä ihmettele kun se puukottaa jonkun perheeǌäsenen

ja niin on yksi sielu palanut karrelle
se viedään kuorma-autolla kaatopaikalle



juttu myydään seuraavan päivän iltalehdelle
arvostelevan väkĳoukon keskelle

heitä lokaa päälle vielä sit sen jälkeen
kun teet yhestä syntipukin tikun kärkeen
minkä puolest huutelet mikä on sulle tärkeet?
on olemas muutakin kuin se minkä näkee
tiananmenin aukiolla pyörtyy
kun H & M:ään teinilauma syöksyy
eikö sulla ole tarpeeks materiaa?
sun roska on jonkun toisen ateria



Selina Ukkonen

Mä synnyin Kemissä. Niille/jotka ei tiedä, se on surullinen kaupunki Oulun ylä-
puolella. Mä sanon surullinen, koska se on. Tietynlaisella säällä siellä haisee pilaan-
tuneelta keitetyltä porkkanalta. Se on se Kemin sellutehdas. Kun tuulee pohjosesta 
niin eikös koko Kemi haiskahda. Suunnilleen kaikki, jotka Kemissä ennen asu, 
työskenteli siellä tehtaassa. Mun äiti mukaan lukien. Se toimi sihteerinä, ei tarvinnu 
siellä tehtaan puolella touhuta. Isä oli poliisi. Sillon kun se ei ollu poliisi, se oli 
moukarinheittäjä. Sillon kun se ei ollu moukarinheittäjä, se oli alkoholisti.

Mulla on kaks sisarusta, pikkuveli ja pikkusisko, neki muutti Helsinkiin heti kun 
kynneltä kykenivät.

Mä olin 18-vuotias, kun äiti sairastui syöpään. Se oli 40, kun se kuoli. Se 
havaittiin pari kuukautta ennen kun se nukku pois itsenäisyyspäivänä. Sisko oli sillon
12 ja lapsi olin minäkin. Mä ja veli lähettiin muualle opiskelemaan, sisko jäi yksin isän
kanssa. Kyllä me aina välillä vierailtiin, mutta ei se varmaan ollu tarpeeks. Sisko oli 
aika yksin. Kato meĳän perheessä ei puhuttu asioista, ei. Kun mä halusin ekat 
rintaliivit ja uskaltauduin siitä äidille mainitsemaan, se naurahti ja sano ”eihän sulla 
mitää rintoja ole mutta ostetaan nyt sitte vaa”.

Yksi ainoista kerroista, kun me todella puhuttiin perheen kesken jostain 
muustakin kuin koulunkäynnistä tai säästä, oli kun isän veli teki itsemurhan. Se oli 
30-vuotias. Meillä vanhemmat painotti, että sellaista ei sitten tehdä. Asioista pitää 
puhua ennen kuin on lopulta liian myöhäistä. Isä sitten ampu itsensä kun se täytti 60.

Musta tuntuu että sen varsinainen alamäki alkoi äidin kuolemasta. Samana 
vuonna siltä kuoli vielä omakin äiti, mun mummo.

Kemissä ei oikeen ole mitään tekemistä. Siks se helpommin meni sen kännää-
misen puolelle. Isä ei puhunut huolistaan vaan joi. Sillon ei minkään kallonkutistajien 
luokse menty, ainakaan vapaaehtoisesti. Vaikka Kemissä masennus oli varmaan 
yleisempää kuin reiät sukissa, niin siitä ei kyllä puhuttu. Olit heikko luonne jos niin 
menit masentumaan, outolintu. Omille lapsilleni en kertonut, että pappa teki itse-
murhan. Mieheni mielestä sellaiset asiat ei sovi pikkulapsille. Minä suostuin, mutta 
hammasta purren. Meidän perheessä pitää puhua asioista, sen olen päättänyt.

Lapset oli mukana papan hautajaisissa. Tytär oli niin nuori, ettei se oikeen 
tajunnut,mitä minä siinä itkin. Hautajaisten jälkeen olen vain pakon edessä vieraillut 
kotiseuduilla. Viimeksi kävin kahdeksan vuotta sitten. 

Kotitalokin paloi toissa vuonna. Ei se kyllä enää meĳän omistuksessa ollut, mutta
kirpaisi se silti kun kuulin.

On se niim että meidän isän suku on aina ollut epäonninen. Yks hukkui nuorena,
toisen mies lähti eikä palannut. Monenlaista löytyy. Kaipa se epäonnisuus tarttui 
äitiin kun ne naimisiin menivät.

Äiti ja isä tapas, kun äiti työskenteli myyjättärenä kahvilassa. Molemmat oli 
oikeen vetävän näköisiä nuorena, isä pitkä ja tumma, äiti siro ja muodokas.

Kyllä sitä aina miettii, että pitäis varmaan käymään mennä. Katsomaan niitä vielä
eläviä sukulaisia. Mutta kun on niin, että kun Kemissä jonkun leiman saa, se pysyy. 
Kaikki tuntee kaikki ja tietävät henkilökohtaisimmatkin asiat toisistaan. Mä olen se 
huonodonninen tyttö, jonka äiti kuoli syöpään ja isä teki itsemurhan. Mä olen se joka 
pakeni sitä synkkyyttä Helsinkiin eikä enää vieraillut. Enää ei oo Kemistä minussa 
jäǉellä ku muistot, murrekin on ajan kanssa hävinnyt.

Onhan se kiva leikitellä ajatuksella, että mitä jos. Mitä jos kaikki olisi mennyt 
toisin. Jos nyt ois vanhemman joitten puoleen kääntyä. Jos vietettäisiinki joulua 
lapsuuden kotitalossa porukalla, lastenlapset isovanhempiensa sylissä. Mutta ei se 
vaa kaikille mee niin, sen oon joutunu hyväksymään. Ei voi ku toivoo kaikille parasta 
ja sitte elää sen kanssa mitä saa. Etiäpäin, sanoin mummo lumessa. 



Natalia Kallio

Kuolemani päivä 
  

Sitten kun kaikki on ohi, ollaan valmiita. Jättäydytään ensikertaa tietoisesti jälkeen. 
Kyynelluu putoaa, valtimot kuihtuvat ja räätälinlihas lakkaa räätälöimästä. Tehkää 
minusta tämän jälkeen maa jolla kävellä, kasvattakaa kukkia sen päälle, kastelkaakin
ajallaan. Muistakaa nostaa katseenne myös ylös kukista. Kasvattakaa jotain muuta. 
Pitäkää huolta juurista ja varsista, ne ovat alku ja loppu. Vaikka olisin kymmen kertaa
valmis, on maailma aina kesken. Sen juuret on revitty kymmeneen kertaan maasta ja
koitettu kasvattaa jotain uutta. Unohdettu kastella. Maassa ovat juuret, juurten  
päällä valtiot. Sydämen varsina valtimot. Muistakaa kuitenkin, etteivät nekään aina 
jaksa kannatella kaikkea, vaikka ne kasteltaisiin. 



Jimi Holmberg

Kamera kiertää

Sana kiertää.
Se on koira jolla on tylpät hampaat mutta lujat leuat,
se jahtaa,
antaa ottaa kiinni,
jotta voisi juosta taas vapaana.
Se on sitä kun luulet rakentaneesi raudanlujan, stabiilin imagon, vähän kuin 
kerrostalot Vuosaaressa, sellaisen mitä ei voi helpolla kaataa. sellasen mikä ei ota 
pahaa  eikä anna sellasta takaisin. Mä oon hyvä poika, ihmiset sanoo, tai siis 
aikuiset. Mutta nää muut.
Lapset on kuulemma julmia, sanotaan. Vituttaa jokainen helvetin psykologinemakko 
ja sosiologinsika jotka haluaa "vaan auttaa" ja sit me tehdään lapsista murhaajia. Me
annetaan oma paskamme niille, puetaan ne aseisiin ja sit ihmetellään et kukas vittu 
nyt on vastuussa. Ei me ainakaan, me tehdään parhaamme. Mut hei! Ne pelaa 
kokoajan, ihan varmasti ne siks haluaa verta aamiaismuroihinsa.
Lapset janoaa hurmetta ja väkivaltaa ja hakkaa ja kiusaa toisiaan, se on luontasta!
Mikä ongelma?

Ongelma on ne ihmiset,
jotka eivät usko alistukseen ja sortoon
koska he eivät itse koe sitä.
Isot valkoiset miehet puvuntakeissaan televisiossa
keskustelemassa kravattejaan kiristellen siitä,
mitä rasismi on.
Kuinka se on poistunut yhteiskunnastamme
kuinka ihmiset puhuu siitä ihan liikaa
ja kuinka ehkä näiden uhrienkin pitäs vaan katsoa peiliin.

Ongelma on se,
että nää samat ihmiset
kasvattaa lapsia
jotka sitten myös kieltäytyy näkemästä rasismia
Siis, mitä te pelkäätte?
Onko antirasismi joku leima, joka tekee teistä vähemmän fiksuja,
kuin sillon kun päitänne pudistaen hörähtelette että "no siis tuohan ei nyt ole 
rasismia!"
Onkse väärin
puolustaa ajatusta ihmisten yhtenäisyydestä
ilman näitä rajoja
joiden avulla meidät luokitellaan toiset paremmiksi
toiset olemattomiksi?

Ongelma on ne ihmiset,
jotka paetessaan bemariinsa huikkaavat nopeasti olevansa rasismia vastaan,
päivittäen seuraavana päivänä facebookiinsa siitä,
kuinka mamuille pitäisi lyödä postimerkki perseeseen ja heittää rajan yli.
Kuinka rasistinen vitsailu on kuulema väärin,



paitsi jos sen tekee sillai niinku tiiätsä ironisesti,
sit se on vaa hauskaa! Mikset jo naura?

Ongelma on se,
että sanakiertää veressä,
se vuotaa äidinmaitoon,
kiinnittyy asenteisiin eikä päästä irti.
"Älä leiki enää noiden kanssa", sanoo hyvä äiti,
"onkse se ulkomaalanen?" sanoo hyvä isä, halveksunta kielellään.
Ei sillä ole väliä opetatko lapsesi ampumaan,
he kyllä seuraavat vanhempansa esimerkkiä,
ja leikkivät aseilla,
jos ne tieten tahtoen jätät hänen käsiinsä.
Jos opetat lapsesi käyttämään kiertoilmauksia,
joilla ilmaista pelkoaan kaikkea uutta ja erilaista kohtaan,
tai opetat hänelle että älä mene steissille ku siel on niitä muslimeita,
niin et ansaitse yhteiskunnallisesti aktiivisen vanhemman leimaasi.
Sinä olet osa ongelmaa.



Spoken word

seitsemän vuotta, etuovi lukossa

mut äiti sanoi, "älä kierrä kadun kautta"

yhdeksän vanha ja isä kysyy

"miksi itket kuin pikkutyttö?”

nelosluokka, kymmenen tyttöä piirissä

kerro kerro kuvastin,

ken on meistä kaunehin

koulun penkki jäi tyhjilleen

nuoruusvuodet alkoi

yläasteella ruokajonossa, pojat leikkii tulella

"älkää syökö liikaa, saatatte lihoa"

wc-käytävältä selviämisessä on monia vaiheita

kerro kerro kuvastin, kuka kestää parhaiten paineita

pimeä syksy, väsyneitä jalkoja

kävellessä muistan mitä katuja varoa

tupakansavuisen baarin edusta

hymyile takas vitun huora

siis kerro kerro kuvastin,

milloin naiset luetaan ihmisiin

ja naiset pyytää, "please

saadaanko me kävellä kadulla rauhassa?”

ja miehet sanoo, ”please

jos haluatte tasa-arvoa, saako miehet lyödä naisia?”



Katja Eskola

Haukilahden vesitornissa
asuu avaruusolentoja.
Ne ovat pieniä ja hentoja,
ne tekevät Jupiteriin lomalentoja.

Haukilahden vesitorni
on lentävä lautanen.
Sinne voi mennä nälkäinen
syömään ruoka-annoksen.

Vesitornin avaruusolennot
ovat rauhallista porukkaa
pysyttelevät kotonaan
eivätkä halua eripuraa

Hämärän aikaan 
Haukilahden vesitornissa
syttyy valoja eri väreissä,
avaruusolentojen sormissa.
Värivalot näkyvät 
jopa Otaniemen vesitornille
ja siellä uiskenteleville
iloisille merenneidoille.

Haukilahden vesitornissa
asuu avaruusolentoja.
Ne ovat pieniä ja hentoja,
ne tekevät Jupiteriin lomalentoja.



Matilda Sako

Post mortem -rakkaus

kun pyydetään puhumaan rakkaudesta
väitän olevani ihan kunnossa,
väitän että minulla on enää
post mortem -tunteita
tiedäthän,
haamukipua
siitä kun joskus olin ääriäni myöten täynnä
sinua, ja vaikka
käsistäsi jäi aina mustelmia
pidin niitä kai jotenkin kauniina
ja leikin että kipu korvaa tunnetta

väitän olevani ihan kunnossa,
mutta joskus huomaan kuinka katsot
minua, ja vaikka
en usko ylösnousemuksiin, sydämeni on
eri mieltä ja keuhkoissani ahdasta
dum spiro spero
ja vaikken halua enää toivoa, sydämeni on
itsenäinen itsepäinen
kai tahallaan tahtoo itseään murjoa

mutta kun sanot, että rakastat
hymyni valtaa
rigor mortis;
puhut siitä toisesta
ja kaanonissa suǉen
silmäni ja sylini

mutta sydäntäni en osaa sulkea
lattia lainehtii verta, ja kysyt vain
onko kaikki hyvin
miksi olen niin kovin

kalpea

Limbo

nämä lasista valetut päivät
joina kaikki oli kristallinkirkasta
ja minä aloin mennä säröille
kun en kestänyt nähdä kaikkea

nämä hunajaa tihkuvat sanat
jotka valuvat pitkin selkärankaa
kun kuiskit niitä korvaani
takertuvat viikoiksi vaatteisiin



ja voi miten haluaisin uskoa

nämä lyĳystä täyttyneet keuhkot
kun puhun vieraisiin pöytiin
ja romahdan rappukäytävässä
tämä hymy on pelkkiä hampaita

nämä kalvenneet kalseat kädet
jotka tarttuvat sinuun kuin vieraaseen
mietin montako kuukautta talvea
ja lasken nielemiäni lauseita

nämä sormista lipsuvat hetket
lasia, hunajaa, lyĳyä
olen täällä,
tuhannen kilometrin päässä
sänkyni reunalla
olemassa
hädin tuskin, huomenna
oksennan unohdettuja sanoja
langat solmussa silmät taskussa
myötävirtaan edeltäjän vanavedessä
käsi kädessä, toinen nyrkissä
ja esitetään elävämme
tämä ainokainen elämämme
näin helposti,
laumahenkisesti
yhdessä yhteistuumin kaikkea vihataan
mennään yksin parisängyn laidalle nukkumaan
ja miettimästä mietitään
miten tässä näin pääsi käymään?

Itätuuli

lyönti tulee vuosien takaa
törmään kadunkulmassa muistoon joka vie jalat alta
ja tarttuu minuun kiinni, seuraa kotiin asti
tulee viereeni nukkumaan
tähdet huutavat minulle kaukaa
ja ikkunan läpi
kuu on
pimeää valoa
minä olen täynnä
pimeää valoa
uin sen kajossa ja
nielen vettä, keuhkoni täynnä
pimeää valoa
hukun hetkeksi

seuraavana aamuna kaupunki katselee minua
kivisillä kasvoillaan



me olemme kalpeita, kaupunkini ja minä
ja lävitsemme tuulee
minä avaan kaikki ikkunat
ja tartun itseeni
avaan keuhkoni ja silmäni
avaamalla suǉen
asioita taakseni,
lävitseni tuulee
vaihdan vuodevaatteet ja nukun yksin
annan anteeksi



Alex Day

Punatähti loistaa 

Katso kauniita maita
mi loistavat silmät sokaisten
Hajoa säätyaita
Olkoon kaik' maat meidän jokaisten

Käy punalippu tankoon
ja valtaa jokainen ikkuna
Kaikki merkille pankoon
nyt ei seistä hiǉaa tikkuna

Vaan selväksi nyt teemme
alistus saa luvan loittoa
Siks' vaǉastamme reemme
kohti tasa-arvon voittoa

Kadotkoot köyhä, vauras
Häipyköön eristys julkea
Kurkein lail' samas' auras
onhan kohtalomme kulkea

Sä punatähti loista
tuota sun sanomaas' mieluista
vie meidät tuskan soista
Teethän yhtä meidän sieluista

Lumeen peittyvä kuu 

Oli päivä lämmin
Kun kohtasin heilin simasuun
Hänen kanssaan rämmin
Kauaksi rakkauden imasuun

Mut nyt jo ilta hyytää
Ei heru lämpöö tälle parille
On turha armoo pyytää
Jäätyvät unelmamme karille

Niin oli lempeä sääkin
Kun luulin ettei mikään väliimme tuu
Nyt millä itseäin lääkin
Kun näkyy vain lumeen peittyvä kuu

Syömmes kalvaa piikit ruusun
kun palaa mieleeni suu sun
Nyt armotta piinaa tunteet
Niin levottomaksi mun teet



Voi minne kulkee matkain
Mis vois kukkii vielä vihertävä puu
Mun ajatuksia vatkain
On edessäni lumeen peittyvä kuu

Laulu/Häävalssi/Rakkausruno

Kun juhlitaan meidän häitä
on rauha valloittanut maapallon.
En minkään vaivaavan väitä.
Pois vaarat ympäriltämme tallon

Niin vietämme haaveen täyttymysiltaa
kiittäen kaikesta enkelten kiltaa
joka onneamme johtaa

Siis syömmes huolitta unelmiin paina
nyt kun kaikki näyttäytyy riemun maina
joissa voi surut unohtaa

On tyhjä kyynelten allas
Ja pois kyntänyt oon kyisen pellon
Olen täysin toivon vallas
kun läheisyytesi lämmössä vellon

Juhlikaamme me lemmen alamaiset,
kun säkenöivät nämä tunteet salamaiset
meidän rakkautemme mailla

silloin hymyyn käyvät kaikki aikuiset
kun soivat hääkellot kaikuiset
joita ei voi kuin ihailla


