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”Kirjotappa siihen sillä tavalla että, tuota noin… Emmä tiiä, mut nää tekstit nyt on hyviä. Outoja. 

Niinku kirjallisuutta.” 

 

- Arttu ja Eva + kaikki muut 

 

 

 

 

 

 



Koe Kalliossa 2012 

 

Vaahtosammutin. Paloverho. Puskaradio. Pässi. Pusu. Puruluu.  

Hammasraudat. 

Rastat, rastaat, Rastila. Hiihtomäentie 14B 37. 

Loska, lumiaura. Mesikämmen. Metsuri. Muonavarasto.  

Vatsavaivat. Vaara. Vasikka. Vuohenjuusto.  

 

Se on hassua, miten joidenkin nimet ei vain tunnu osuvan kohdilleen. Oletteko huomanneet, miten 

mahdottomalta joskus saattaa tuntua ihmisen ja etunimen kohtaaminen. Kun ei sitten osu, ei millään. 

Saakeli. Eipä ollut oma sana. En minä sano Saakeli. Surputirullaa kun kutittaa. Saakutti.  

 

Ajatus junnaa. Meinaan saman tien aloittaa ympäristön kuvailulla. Mutta jos siitä päästäisi irti. 

Suljen silmät hetkeksi.  

 

Kasino. Karkkikauppa. Kukkapuska. Eieieieieiei.  

 

Ehkä kuitenkin. Rakkaus pyrkii mieleen. Erilaisia sanoja ja ajatuksia, jotka katkeaa eivätkä johda 

minnekään. Ehkä ajan kanssa pääsee analysoinnista irti.  

 

Rottakuoro. Lapsena katsottiin piirrettyjä. Hiippakuntia ja sotilasautoja. Joinain päivinä ikkunasta 

näkyy kun panssarivaunut ajavat Herttoniemen liikenneympyrässä. Toisella puolella väylää on Lidl.  

 

Joskus väsyttää ja pitää ottaa vähän omaa lepiä. Lintsata ja skipata kaikki kun ei jaksa kun kasautuu 

päälle ja painaa. Se on sellainen pienten murheiden stressi, joka valuu päälle niin kuin peitto ikään ja 

varjostaa arkea. Ei jaksa innostua eikä tunteet tunnu aidoilta. Unissa käsittelee kaikki asiat, ne 

juoksee ympyrää ja jahtaa toisiaan ja aamulla on hetken huojentuneempi olo ehkä, joskus ei, ja 

päiväunet yleensä on rauhallisia. Ei aina nekään. Joskus päiväunet ei tunnu unilta vaan on vain 

jotenkin horroksessa. Ja joskus kun herää ei tunnu siltä, että heräsi vaan jää tokkuraan. Kasvot 

tarkistaa onko kunnossa. Aina tunnin välein. Unia norsuista kun otsa on kuuma. Vaahtokreemiä. 

Mentiin purjelaivalla Viroon ja vaahtobileisiin, kertoivat. Hauskaa oli kaipa, ainakin kasvot loistivat. 

Mekin käytiin Virossa mutta nukuttiin punkassa eikä jaksettu käydä maissa. Oli huhuja ja jotkut 

katsoivat pahasti. Ei siinä muuta kun naurahti ja kertoo tarinoita jälkikäteen. Mieletöntä miten jotkut 

asiat ei enää merkitse. Mutta ei siitä ikinä pääse irti, jossain aina merkitsee. Vaikkei muualla 

merkitsisikään. piirit vaihtuu mutta rytmi on sama. Ja perässä täytyy pysyä. Ei voi tipahtaa. Mutta 

entä jos tipahtaa? Näkyy vaan valoviirujen viuhahdus ja tömpsähtää pehmeään kanteen joka peittää 

lopullisia syvyyksiä.. Suuria kysymyksiä onkohan siellä pohjalla lohikäärmeitä? Harry Potterissa oli 

surullinen kahlittu lohikäärme Irvetassa. Ne lensi sillä karkuun.  

 

Pienenä näin aina unia lentämisestä. Melkein joka yö minä lensin, aina puiden latvoja kohti, ylhäältä 

alas siis. Ja kaarsin turvaan aina hetken ennen kuin olisin osunut. Lapsena tuli aina kirjastoauto. 

Siellä tuoksui hyvältä, mutta hassua että muistan sen vain kesällä. Kaipa se talvellakin tuli. Talvi ei 

ole mun juttu. Kesää ja jäätelöä, mutta nyt vain töitä. En pääse Espanjaan. Kapeille kivisille 

kaduille, pulujen keskelle siihen ilmaan joka kareilee ympärillä ja lämmittää kaikki huokoiset 

kerrokset aina sydämeen asti, jalkapohjat palaa karrelle kuumalla hiekalla ja rintsikan hihnat hiertää 

olkapäitä. Synttärionnittelut kirjoitettiin hiekkaan. Riitaahan siitä tuli eikä viimeisenä iltana 

hyvästelty. Eipä sitä ikävä jäänyt. Ei siihen kiintynyt, se nyt oli vaan. Neljä viikkoa. Kuvia, tarinoita. 

Kunpa ei tarvitsisi istua tässä. Päässä pyörii liikaa konkreettisia ajatuksia. Tuleivaisuus, ……. niin, 



tulevaisuus. Ajatukset puuroaa ja takkuaa sen edessä, aika on ihan kusinen juttu, päässä lukittuu ja 

takkuaaaa. Reputin kaksi reaalikoetta. Ukrin vielä. Minne se on mennyt kun kuitenkin sulla on se 

ollut? En tiedä, yritän löytää sen. Mutta kun sille paperille on niin vaikea saada mitään. Kyllä minä 

osaan, oikeasti. Niin mutta, sitä en tiedä miten sä sen löydät.. Laitoit mulle O:n kuitenkin. Vaikka 

oikeasti reputin. Kunpa taas osaisin.  

 

Raastesalaattia. Raejuustoa. Rosollia. Kanaa.  

 

Kuvia ja kastehelmiä. Salama räpsyy. On meikattu ja halaillaan. Tulipa pimeitä kuvia.  

Mitä niitä turhaan jälkikäteen katsomaan. Jatkuukohan tää kuitenkaan. Nettisivutkin pitäisi laittaa 

pystyyn. Ei ole mun ongelma.  

 

Katsokaa, miten ne kävelee noin kaulakkain. Askel vierekkäin samaa tahtia yhtä matkaa. 

Masentavaa meille muille. Mahtavatkohan olla edes onnellisia. En minä ainakaan tuon kanssa olisi. 

Vahtikaa niitä, ei niiden asiat mulle kuulu, mutta teidän kavereita ne on, saatte katsoa perään. Eikä 

äitien pitäisi nuuskia se ei ole coolia. Kysykää te ja kertokaa mulle.  

 

Smurffit tulee. Maksamaton asiakas vilahtaa käsien alta. Poika nappaa käsilaukun ja juoksee 

karkuun. Joku kamppaa sen. Tulee verta.  

 

Vatsalääkkeeksi purjosipulia. Paksua kastiketta ja risottoriisiä. Vitamiinitabletteja muistathan ottaa 

ja etikkaa. Yskänlääketää. Ja hierojalla pitää käydä, kun ryhti on hyvä, kiertää veri päässä. 

Pahkasikaa illalliseksi, isosti ja koreasti täytyy aina joskus syödä vaikkei Veeti pahkasiasta 

tykkääkään. Mutta saapahan jäädykettä jälkiruoaksi. Laske se kirja alas nyt syödään. Yhdessä 

oikein. Naapuritkin näkee meidän kynttilät ikkunasta.  

 

Heppatalli naapurissa. Lannan luontia, veräjään vientiä. Pieni tyttö ravitallilla on vähän turhan pieni. 

Ei oikein yllä pitämään tammaa aloillaan, romanimies näyttää mallia. Ilkeitä heppatyttöjä niin kuin 

kirjoissa hoitaa ponia. Sitä on kiva käydä silittelemässä aamuisin, kun kukaan muu ei ole vielä tullut. 

Ikinä ei kuitenkaan selkään päässyt. Jos niitä heppatyttöjä ei olisi ollut. Silloin olisin varmaa 

viihtynyt pidempään. Varmasti olisin. Ilkeitä heppatyttöjä.  

 

Sateenkaarilintuja paperilla. Eikun vasta ajatuksissa. Mikä on sateenkaarilintu? Kuinka se 

piirretään? Miltä se näyttää missä se asuu? Saako siihen koskea?  

Lasilintu kirjahyllyn tasolla. katsoa saa ei koskea. Makaronilaatikkoa. Onpa siitäkin pitkä aika. 

Joulukuusessa roikkui suklaapalloja. Helin vanhassa huoneessa, siinä ihan jossa se joskus asui, oli 

iso luiseva pöydältä tuijottava nalle jota ei ikinä liikutettu. Tai ehkä joskus. Siinä huoneessa tuoksui. 

Seinällä roikkui hirveähkö ryijy. Siinä oli punaista ja ruskeaa. Se haisi vanhalle.  

 

Tyhjennyksessä meni siirtolavalle viisi pölynimuria. Neljä rikkinäistä ja yksi ehkä. Pakastimia, 

jääkaappeja. Lämpömittareita. Seitsemän televisiota. Omasta kuolinpesästä tulee helpompi. Ainakin 

oppivat jotain. Perinnöksi asunto, ei kaatopaikkaa.  

 

Kuusitoista hammaskeijua konferenssissa. Miettivät, minkä maalainen edustaja on hoitanut 

hommansa parhaiten. Päätyvät puolalaiseen.  

Roskapostia yhteen sähköpostiosoitteeseen. Rakentavaa kritiikkiä. Pistävät silmät silmälasien 

takana, hälyttävä läsnäolo. Nimi ei kuvasta kasvoja, luonnetta, presenssiä. Melkein pelottava. Ja 

samalla kiehtova.  



 

Lasketellessa poskia nipistää. Yksi mäki toisensa jälkeen, hissi, ja mäki taas. Kun tulin takaisin 

mökille, tuntui pahalta. Otit oikealla hetkellä syliin ja sanoit, niin kyllä ihan oikeasti sanoit että 

rakastat minua. Minuun olet tottunut minua jaksat. Kerrotkohan kellekään muulle huolia niin kuin 

minulle. Sanoit, että olen sun paras kaveri. Mä en oo ikinä ollu kenenkään paras kaveri. Säkin taidat 

olla mun. Ehkä meidän nyt täytyy hankkia ne medaljongit. Nääs silloin kerran, muistathan, sovittiin 

että kaiverretaan samanlaisiin medaljonkeihin ”mahdollisuus mahdollisuuteen”. Sillä kerran, jos 

ollaan niin riidoissa ja pahoissa tunteissa ja loputtomalta tuntuvassa välirikossa, ja anteeksi pitäisi 

pyytää.. Silloin toisella on se yksi lupaus lunastaa. Ja se on mahdollisuus mahdollisuuteen. 

Lupaan olla torjumatta, jos sinäkin yrität.  

Kyllä mäkin rakastan sua.  

 

Rahtilaivoissa on aikamoinen syväys. Ei niistä peräaaltoja tule, ne menee niin hitaasti, mutta 

tarkkana täytyy olla ettei aja karille. Täytyy ajaa leveitä väyiä, jotka on merkattu oikein isoille 

aluksille varatuilla viitoilla Ne on leveitä kuin puut ja niiden kärjissä loistaa valot. Vihreä ja 

punainen on aisapari. Niistä tietää kumpi jää styyrpuuriin ja kumpi paapuurin puolelle. Mutta se 

täytyy ilmeisesti aina tarkistaa kartasta. Varsin jonkinmoisia sokkeloita on vuosien varrella 

selvitelty. Kerrankin kelluttiin keskellä selkää (tai itse asiassa ajettiin ympyrää) kun huudettiin ja 

melkein kuin elämän loppumisesta tapeltiin, että mennäänkö Ruhansaareen, vaiko Lappeenrantaan 

ja vene myyntiin. Mentiin Ruhansaareen.  

 

Salamasäällä syötiin toskakakkua. Keskellä selkää kun ankkuri petti ja oltiin kylki vasten 

kalliorantaa. Kerran evakuointiinkin, mutta se oli eri kerta, vuosi ja kesä. Kerran haudattiin 

pikkuhousut.  

 

Takakajuutassa rakasteltiin, naapuriveneissä oli koiria ja muita lapsia. Brunssit, synttäriskumpat ja 

pettymykset aina, niitä pyöriteltiin nieltiin ja siedettiin kun eihän sitä muuta voi. Hauella mahtaa olla 

kivaa kun voi vain pötköttää rantakaislikossa. Kerran ui käärme vastaan. Hyvää päivää herra käärme 

toivottavasti päivänne sujuu rattoisasti. Ettehän häiriinny hengityksestäni, soisin.  

 

Vatsalihakset kipeinä naurusta. Hyppynarun tasainen piuskahtava ääni, verkkalorut ja runoilut, 

rastaan laulu korkealla puissa ja pysähtyneiden autojen konepeltien lämpö. Kevyt tuulenviri joen 

yllä ja jäätelötahroja paidallasi. Leikkaan sen selkään huomaamattasi pienen reiän. Ihan vain 

kostoksi menneistä, samalla mitalla takaisin, khihkhih. Olit sinä kyllä aika pieni silloin. Mutta 

kirpaisi!  

 

Kurkur sammakoita. Kutuakin ojan pohjalla. Pahkasika pusikossa. Peurat lähti juoksuun pellon 

reunasta, Kosti-koira olisi vain halunnut tehdä lähempää tuttavuutta. Sammakko ei loiki järin 

nopeasti eikä näin välty kiinnostuneen kuonon tungettelevalta tervehdykseltä. Kurkur. Onneksi siili 

sattuu seuraavan kiven kohdalla risteävälle reitille ja sammakko saa samassa nauttia kesäpäivästä 

täydessä rauhassa. Taskun pohjalta löytyvä herkku jättää loputkin luontokappaleet rauhaan.  

 

Rastas sirkuttaa suloisesti oksan haarassa.  

 

Ehdottoman tyylikästä on se ettei sano vaikka suin surminkin ympäristö tuntuisi sitä kaipaavan. 

Nääs, älä sano jos se ei ole olennaista. Älä jauha päälle tai keskeytä, paitsi jos se on tyylikästä. Sinä 

se siis niin kuvittelet tietäväsi mikä on tyylikästä? No tietoa sinulle, et tiedä. Et todellakaan.  

Ai sekö on makuasia? 



Älä viitsi. Ethän sinä tiedä mistään mitään. Mahdottomuuksia. Aikaraja. Raja-arvot, Rajavartiosto. 

Suklaarasia, jossa sveitsiläisiä herkkupaloja. Jaa mikä fatzer? Ei todellakaan. Tosin ne joululahjaksi 

saadut laatikot olivat kyllä hauskoja. Varsinkin kun niitä joskus kolmekin saatiin. Pähkinäiset ja 

minttutäytteiset olivat ehdottomia lemppareita. Voittaa kiiresalmiakin mennen tullen Sitä paitsi 

tuoksuvat vähemmän. Paitsi ne sveitsiläiset. Niissä on asennetta. Niissä on tyyliä.  

 

Raha ja ennen kaikkea setelit tuntuvat sileiltä ja karheilta ja jotenkin karvailta hyppysissä. Sen nimi 

ja arvo ja olemus ei kohtaa ollenkaan. Se vain on mitä sen sanotaan olevan. Ja täyttää kyllä 

tehtävänsä, ei siinä mitään. Mutta onko se sitä mitä sen sanotaan olevan? Tai mitä se on? Ja edustaa. 

 

Katon läpi kuuluu tuolien siirtelyn narinaa. Paperit kahisee. Joku repii paperia. Sivun kääntö. 

Liikehdintää. Joku kumittaa, nenän tuhinaa. Joku kumittaa taas.  

 

Liitutaulun yläreunasta roikkuu metallikoukku. Se on teipattu toisesta päästä kahvaksi, vihreä liitu 

kourussa kaksipistokkeinen pistorasia. Vihreä takki tuolin selkämyksellä. Syvältä rinnasta vähän 

ahdistuneesti kumpuava ääni. Naurua ja pyrskähtelyä. Avaimen kilinää. Sutinaa ja henkäilyä, 

puhelua. Äkillisen intensiteetin jälkeen tulee taas hiljaista. Sininen kauluspaita. Don’t worry be 

happy- kahvikuppi.   

 

Suklaapatukkaa jauhavat leuat. Joku teroittaa kynää. ”koelaboratorio”.  

Yskähdys. Painuneet päät.  

 

”Don’t get me wrong!” Kaikki nauravat taas. Keskustelu kiihtyy. Kukkia ja puujalkavitsejä. 

Vesipullo pöydällä. Tumma farkkulahje vipattaa pöydän alla. Ikkunasta kajoaa valoa joka 

heijastelee luokan seinistä kasvoille, pulpetteihin, kattoon kiinnitetyille metallikiskoille, punaisiin 

oviin. Niitä on kaksi. Tyhjä pulpetti jossa äsken istui joku. Muistijälki oven kolahduksesta. Askelet, 

ovi, kilahdus, ovi kopsahti ensin, sitten hetken tauko, ja klonksahdus. Niiskutusta, huokaus, sivun 

kääntö. Oven ulkopuolelta kaikuu tytön ääni. Yläkerrassa rymistellään.  

Ruskeat verhot. Mustat verhot. Lattialla kyljellään lojuvat kengät. Kovia metallinosia jalkaa vasten. 

Muovia. Pöydänkulma kainalossa.  

 

Kahinan seassa tuntee ajan loppumisen. Askeleet on hipsuttavampia, kiihkeämpiä. Kukaan ei katso 

lähtijän perään. Paitsi minä.  

 

Avatun ikkunaluukun ulkopinnan musta maali hilseilee.  

Reppu nostettiin selkään ja paperit taiteltiin.  

Ulkoa kuuluu moottorisahan ja autojen ääniä. Tulee metsän tuoksua. Jotain vähän sakeampaa joka 

muistuttaa savua. Jalkapohjan lihakset hieroutuvat pulpetin jalkaan. Ympärillä tuntuu jatkuva liike. 

Nyt se pysähtyy. Kunnes nyt tuli moottorisaha taas.  

 

Lattian värityksen kuvio ei pysähdy. Värejä on paljon paljon.  

Liitutaulun reunalla sieni ja viivain. Laturissa puhelin. Ihmiset alkavat pikkuhiljaa katsella 

ympärilleen. Huoneen takanurkassa on kaiutin. Se on hiljaa.  

Roskakorissa on sininen pussi. Pyyhekumi on pistelty kuviolliseksi. Opettaja pyörähtää tuolilla. 

Valkokankaasta roikkuva naru heiluu. Kevyt pyyhkäisy. Liitu napsahtelee taulua vasten. Kokeen 

päättymisaikaa muutetaan. Nyt taululla lukee; Koe päättyy klo 12.00. 

 

 



  Joy, pleasure, optimism! 

 

 

Naurunryppyjä sinisten silmien alla. Kysymyksiä ja vastauksia.  

Tyhjä koepaperi. Kaulahuivi ikkunalaudalla, lukujärjestys oven vieressä. Ensimmäisen rivin 

lampuissa ei pala valo.  

Tuolit ovat punaisia. Tai ehkä oransseja. Ehkä rumia, lusikka kilisee kupissa. Tarranauha repäistään 

irti. Jalat tömähtää lattiaan. Juomapulloja pöydillä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, 

kahdeksan, yhdeksän. Selän takaa paljastui kymmenes. Seinästä on irrotettu jotain, maali on 

lähtenyt. Ulkona kohisee. Ei kuulu mitään eläinten ääniä. Jonkun hengitys vinkuu. Ei vingu enää. 

Kynä teroitettiin ja laskettiin pöydälle. Ilma näyttää veistokselliselta. Oonalla on huivi päässä. 

Ukrilla on ruskea tukka. Ja minä kirjoitan ja kirjoitan ja kirjoitan. Pikkurilli hankautuu paperia 

vasten. Raitiovaunun ääni!  

 

Lattialla lojuu roskapaperi. Ovi käy tällä kertaa tuulessa ja jäi raolleen. Käytävällä eletään jo. Kello 

on kymmentä vaille kaksitoista. Tai ei itse asiassa ole, oikaisin hiukan. Nyt se on. Seinällä on 

lämpömittari. Sähköjohtoja on asetettu metallilistojen sisään huoneen oven puoleiselle seinälle ja 

kattoon. Lyijytäytekynää napsutellaan. Ukri tutkailee käsiään. Pyörittelee peukaloitaan. Liike 

pysähtyi. Hieraisi ohimoaan. Joi kahvikupista.  

 

Pöydällä lojuu keltainen stabilo yliviivaustussi. Taulusieneen on tarttunut sinistä väriä. Kynäkotelon 

vetoketju vetäistään kiinni. Koe palautetaan. Kiitti lähtiessään. Unohti jotain. Moimoi sanoi. 

Kyynärpäät kohotettuina pään yläpuolelle venytykseen. Väsyneen näköiset silmät. Footlight-

verkkarit. Neljätoista oppilasta jäljellä.  

Eteen levitetty koepaperi.  

 

”Mä en oikeesti ikinä anna tätä anteeks toi oli oikeesti kauheinta mitä mä oon ikinä tehny”. Osoitus 

juuri palautettuun koepaperiin. Tyttö ei vastaa Ukrin hymyyn. Yksitoista oppilasta jäljellä. Kaikilla 

on värjäämättömät hiukset. Kivivärjätyt farkut. Hiontavärjätyt. Kirkonkellot soivat. Kello on 

kaksitoista. Pää kohoaa; ”Onpa hienoa, kun oikeen kirkonkellot julistaa, että meidän koe on 

päättynyt”. Turkoosi kansio, jossa on kuva ämpäristä, jossa läjä limenvihreitä lyijykyniä. Lusikka 

kilahtaa taas kupissa. Seitsemän oppilasta jäljellä. Aika pitkät viimeiset lauseet. Kallion lukion 

kangaskassi. Kuusi oppilasta jäljellä. Kolme vesipulloa. Ukri hymyili. Tietääköhän se?  

Marilyn Monroella koristettu neule.  

”Voi perkele! Jos tekee tällaisen mielettömän miellekartan, niin voi joskus käydä niin ettei vaan ehdi 

kirjoittaa kaikkea mitä on ajatellu. Kaksi tuntia lisäaikaa olis ollu hyvä”. Kolme oppilasta jäljellä. 

Punainen terotin punapaitaisen pojan pöydällä.  

 

Oli yksi oppilas jäljellä. Kyyneleitä.  

Wilma-viesti ja hymy. 

Ja uusinta.  

 

Jenni Kantola 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Alussa me herättiin lattialautojen alta. Pörhisteltiin niskoja.  

Silmät sirrillään, niin tokkurassa, ettei huomattu kun alkoi hiljalleen sataa, sattumuksia… 

 

Ei me oltu enää omenapuilta ja valkoiselta saippualta tuoksuvia lapsukaisia, meidän huuto oli sotainen 

ja meitä oli vaikea rakastaa. Kun keskiyöhön paloi reikä, tiedettiin, että kohta alkaisi ukonilma, ja 

tietenkin: 

me valittiin poikkeusreitti.  

 

 

Unenpöppörössä me hypättiin jyrkänteeltä alas ja salamat alkoi leimuta: 

Me kuultiin rummut laivoissa, tähdenlennot sytytti tammikuita, juotiin appelsiinimehua ja viinaa 

yhdessä ja oksennettiin runoja ja lokit lauloi meille, Hakaniemi oli epätoivoinen eikä kuunnellut 

varoituksen sanoja ja meidän vaatimukset oli ilkeitä ja meidän äänet tuli taivaalta, neljäs, viides, 

kuudes ja seitsemäs linja – kahdeksannesta saatiin kuolemanrangaistus 

Mutta musiikki loppui, ja me hypättiin vesiputouksiin,  

kaaduttiin pyörteiden alle eikä päästetty irti,  

maalattiin kadut ja juostiin alasti,  

syötiin piimäkakkua ja itkettiin yksinäisyyttä –  

herättiin suden hetkenä 

 

Me hengitettiin kaaosta ja kaaos ymmärsi meitä, kirjoitti meille kirjeitä toisista kaupungeista ja 

peitteli meidät sänkyyn. Se voitti meidän luottamuksen ja nousi aamulla kuun kanssa kaupungin ylle. 

Ja me oltiin vain varmoja siitä, että kaikki lapset oli vain vihaisia vanhemmilleen,  

että sormenpäät alkaa tanssia kun sydän lakkaa lyömästä,  

että kahvi on parempaa keittiön lattialla.   

 

 

Radiossa soi Puppy Love. 

Puhalsin meidät muualle, vaivuttiin koomaan ja puolet vuorokaudesta lähdettiin,  

jatkuvaa kuolemaa ja iloisia hautajaisia, meidän varpaat oli reunalla ja meidän käsivarsissa 

hammastahnatahroja –  

Oltiin korkeammalla, pikimusta harmaa oli meidän varjojen väri.  

 

 

Kun krokotiili karjui meidän parvekkeella, ei kuultu enää sataman huokauksia; 

me totuttiin myrskypilviin.  

Ottaa sinua kädestä, juosta ulos yön läpi huomiseen, sun sydän ja mun iho,  

niin huudettiin,  

 

 

mutta voiko herätä, jos ei nuku? 

 

 

 

Viola Metsistö 

 

2011 kirjoituskilpailun runosarjan 1. palkinto 



 

 

Synnyin soratielle                                                                                                                                                                          
muiden joukkoon täydelle työmaalle                                                                                                                             
jossa nukkekoti oli sininen työkalupakki 
Isä oli insinööri, äiti oli insinööri                                                                                                                                   
sedät olivat insinöörejä, täti myös, ja sitten siskokin sortui 
Itse halusin vain taiteilla ja nukkua                                                                                                                                   
purjehtia, ehkä paeta maasta                                                                                                                                                 
ja välillä vähän kirjoittaa 
Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku                                                                                                                                        
ja siitä tuli pätkäduunia, puolitettua riistovuokraa, pätkälomaa, Pirkan kuivaa pätkäistyä patonkia                           
Romanttista elämää, ja minä hoin ”elä unelmaas, älä unelmoi elämääs” 
Kolmekymmentä vuotta matkalaukku pakattuna                                                                                                                       
Juoksin junaan joka aamu                                                                                                                                                       
Lounastauolla tärisin ja eskapismiani itkin 
Mies kesti kaiken                                                                                                                                                                                        
ja lopulta, kun puolet ihmisistäni olivat kuolleet                                                                                                                 
uskalsin lähteä ja olla palaamatta 
 
Jannika Lalu 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Mitä sanoa tytölle, jonka yöpaita revittiin ja poltettiin,                                                                                             
hänelle, jonka tukka on valkea ja takussa eivätkä oikeat sanat koskaan tule suusta? 
Se, joka hänet ensimmäisen kerran paloitteli, oli armeijamies,                                                                          
tuntematon mies, isä vailla kasvoja.                                                                                                                              
Paikka, josta hänet aina heitettiin ulos, oli rakennus korvessa,                                                                                   
puinen talo, jonka piti olla koti. 
Tytön sängyn alla istui hirviöperhe, katonrajassa joku tarkkaili.                                                                                 
Tyttö, joka kauan sitten muutti erilleen, kasvoi yksin omaksi itsekseen;                                                                      
ei nukkumaanmenoaikoja, vajavaista kommunikointia, myöhemmin kaduttua vapautta.                                     
Tyttö, jonka kasvot ovat käsittämättömästi kohti taivasta.                                                                                           
Hän, joka jaksaa laskea tähtiä.  
Kiertelin hänen mukanaan vuosia, ja kiertelen edelleen.                                                                                           
Häneltä opin kieliä, joista en ollut kuullutkaan,                                                                                                                    
opin paikoista, jotka eivät tuntuneet todellisilta.                                                                                                             
Hän itki, minä järkeilin, enkä ymmärtänyt hänen läheisyydenkaipuutaan.                                                                     
Epäonnistuimme, hän huusi, minä itkin,                                                                                                                               
ja myönsin olevani yksi hirviöistä hänen sänkynsä alla. 
Mitä vastata, kun ei tiedä mitään, ja toinen kyselee mahdottomia?                                                                                                
Tyttö, joka laskee tähtiä, istuu seinän takana ja kuuntelee ajatuksiaan.                                                                         
Kuuntelee niiden jatkuvaa virtaa, sitä väkivaltaa.                                                                                                              
Mitä sanoa hänelle? 
 
Jannika Lalu 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Minä olen seuranainen                                                                                                                                                             
Pidän skumpasta ja tupakasta ja ystäväni lämpimästä seurasta.                                                                                              
Puhun sitä, mitä ajattelen                                                                                                                                                       
ja ajattelen harvinaisen järkevästi 
Kestän äitini hulluuden                                                                                                                                                             
ja isäni puhumattomuuden,                                                                                                                                                     
mutta en veljeni tulevaa rappiota. 
Suuruudenhulluuteni pakottaa minut pois espoolaislähiöstä                                                                                            
ja Tiedän, että haluan kauas tästä maasta.                                                                                                                           
Luen kirjan ja valokuvaan muita,                                                                                                                                                                     
työnnän hiprakassa poikaystäväni uima-altaaseen,                                                                                                            
enkä pyydä anteeksi, vaikka maksettaisiin. 
Minä olen seuranainen, todellinen seikkailijatyttö.                                                                                                          
Minulla on kohtalaisesti aikaa, hyvin vähän kärsivällisyyttä,                                                                                             
enkä näe sumun läpi sen paremmin kuin kukaan muukaan. 
Useimmiten elän tätä maailmaa,                                                                                                                                         
ja Tiedän, mitä minulta puuttuu.                                                                                                                                         
Olen epätäydellinen, mutta täydellisen todellinen,                                                                                                             
tästä on hyvä lähteä, pidän ihmisistäni jälleen kerran lujasti kiinni                                                                           
enkä koskaan ikinä päästä heitä menemään. 
 
Jannika Lalu 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
”Äiti, miksi vesi on niin kylmää?” kysyn, ja äiti hymyilee minulle.  
 Kellun veden päällä uimarenkaallani, seuranani Aku, Mikki ja Hessu, potkin jaloilla 
lisää vauhtia ja katson, miten äiti ja pikkuveli muuttuvat yhä pienemmiksi ja pienemmiksi. 
 Äiti huutaa että pitäisi palata. Yritän kääntyä renkaallani. Se luisuu alta, ja päädyn 
vedenalaisen paineen syleilyyn.  
 Yritän liikkua ja päästä pintaan, mutta kaikki tuntuu niin raskaalta ja hitaalta. Avaan 
varovaisesti silmäni. En tunne pohjaa jalkojeni alla vaan loputonta syvyyttä. En silti osaa ajatella 
kuolemaa. 
 Punaisten hiusten nostaessa minut pintaan minäkin herään. 
 
Sataa jo toista viikkoa. 
 Osa syyttää ilmastonmuutosta. Osa sanoo, että tätä se Blade Runner tiesi. Osa väittää, 
että sade on Jumalan kyyneliä, koska maailma on niin paska paikka. Jotkut rakensivat arkin, jonne 
kutsuivat ihmisiä turvaan. 
 Kutsuni taisi hukkua postissa. 
 
Kadut ovat hiljaisia. Ainoat äänet ovat askelten kaiut betoniseinissä, piiskaava sade, vaimeat 
moottorit ja hälytysäänet. Ihmisiä ulos uskaltautuu enää vähän.  

Ja siitä huolimatta kadulla tapaa aina jonkun, joka on laittanut tennissukat sandaalien 
kanssa. 
Kuu on piiloutunut pilvien taakse. Säätiedotuksen mukaan se saattaa palata ensi 
viikolla. 

Katuvalot jakavat himmeää valoaan, mutta eivät nekään jaksa koko yötä valaista.  
 
Kymmenen uutiset seuraavat samaa kaavaa; lama, poliittinen kriisi, onnettomuus (”Juuri 
saamiemme tietojen mukaan Ruoholahden sillalla on tapahtunut ketjukolari. Bussi ja kaksi 



henkilöautoa ovat suistuneet sillalta. Henkilövahingoista ei ole vielä tietoa.”) sota, sota, mahdollinen 
tuleva sota ja säätiedotus.  
 Kevennyksenä näytetään kuvaa New Yorkista, missä tuhannet pariskunnat juhlivat 
oikeuksiensa monettakohan vuosipäivää. 
Kerrostalon katon harjalta maailma on avoin, pieni ja sievä. Vanhemmat rakastavat lapsensa 
hengiltä, ja robotit pitävät vanhuksille seuraa. Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.  
 Meitä varoitettiin tästä. Onko kohtaloa niin vaikea paeta? 
Tuttu syli. Muistan, kun äiti kertoi uskovansa kohtaloon. 
 Sanotaan, että kuollessa kaikki katoaa ja lakkaa olemasta. Lakkaako kuolemakin 
olemasta jättäen jälkeensä vain tyhjyyttä? 
”Äiti, miksi vesi on niin kylmää?” Vesi vastaa mustalla kohinalla. 
 
Jenny Jokinen 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Joo-nas on jo i-so poi-ka. Hän on juu-ri a-loit-ta-nut kou-lun ja op-pii jo-ka päi-vä pal-jon uut-ta. 
Joo-nas ei vie-lä tun-ne ke-tään luok-ka-ka-ve-reis-taan, mut-ta yh-des-sä he op-pi-vat kaik-ke-a mu-
ka-vaa. 
Joo-nak-sen lem-pi ai-ne on ma-te-ma-tiik-ka. Hä-nes-tä yh-teen-las-kut o-vat help-po-ja.  
Lu-ke-maan-kin Joo-nas op-pii, vaik-ka se on vai-ke-am-paa kuin las-ke-mi-nen. 
Läk-syk-si Joo-nas saa u-sein lu-ku-teh-tä-vi-ä. Ne pi-tää lu-ke-a ää-neen i-säl-le tai äi-dil-le.  
Joo-nas te-kee ai-na läk-syt tun-nol-li-ses-ti ja lu-kee ai-na äi-dil-le. 
Joo-nak-sen aa-pi-sen ni-mi on I-loi-nen aa-pi-nen. Sii-tä Joo-nas ta-vaa äi-dil-le On-nin ja En-nin seik-
kai-lu-ja. 
  
Tä-nään Joo-nas on saa-nut vai-ke-an lu-ku-läk-syn ja lu-kee si-tä äi-dil-le. Joo-nak-sen mie-les-tä 
teks-ti on i-han tyh-mä. 
Yk-si sa-na tuot-taa Joo-nak-sel-le vai-keuk-si-a: 
”Ki-” Joo-nas a-loit-taa ja ar-vaa lo-put ”Ki-va.” Ar-vaa-mi-nen kun on no-pe-am-paa.  
”Ei tai-da ol-la” to-ruu äi-ti. “Lu-e lop-puun as-ti” 
“Ki-sa!” Joo-nas kek-sii, mut-ta äi-ti pu-dis-taa pää-tään ja o-soit-taa Joo-nak-sel-le Aa-pis-ta. 
Vie-res-sä lat-ti-al-la on pik-ku-sis-ko. Pik-ku-sis-ko piir-tää ti-pu-a. 
Pik-ku-sis-ko on vas-ta tar-has-sa. Joo-nas on yl-pe-ä sii-tä, et-tä hän o-saa jo lu-ke-a, mut-ta pik-ku-
sis-ko ei.  
”Ki-” a-loit-taa Joo-nas taas. 
Vie-res-tä lat-ti-al-ta kuu-luu: 
”-ta. Ki-ta”  
” Niin, ki-ta se on”, sa-noo äi-ti. 
Tyh-mä pik-ku-sis-ko a-jat-te-lee Joo-nas ja kat-soo vi-hai-se-na pik-ku-sis-ko-a. 
Äi-ti läh-tee keit-ti-öön kok-kaa-maan päi-väl-lis-tä ja Joo-nas päät-tää kos-taa pik-ku-sis-kol-le. 
Joo-nas ve-tää pik-ku-sis-ko-a tu-kas-ta. Hän lyö pik-ku-sis-ko-a ma-haan. Hän ru-tis-taa pik-ku-sis-ko-
a kä-si-var-res-ta. 
Pik-ku-sis-ko al-kaa pil-lit-tää ja äi-ti tu-lee ta-kai-sin. Hän nos-taa Joo-nak-sen pois. 
”Ai, ai”, to-ruu äi-ti. “Pi-tää-kö an-taa tuk-ka-pöl-ly?” 
”Ei!” Il-moit-taa Joo-nas ja jat-kaa Aa-pi-sen lu-ke-mis-ta. 
Pik-ku-sis-ko nap-paa kel-tai-sen vä-rin ta-kai-sin kä-teen-sä. Hän vä-rit-tää ti-pun kau-niin kel-tai-
sek-si. 
Äi-ti pa-laa ta-kai-sin keit-ti-öön. Hän kat-taa pöy-dän. 
Joo-nas tar-kas-taa, et-tei äi-ti-ä näy. Hän heit-tää pik-ku-sis-ko-a aa-pi-sel-la. Nyt on ai-ka syö-dä.  
Roosa Jokela 
 



__________________________________________________________________________________ 

 

 
Coucou! J’espère que tout se passe bien pour toi, mon pingouin préféré du nord. Dis-moi, tu es 
toujours grosse ou est-ce que tu as déjà reussi à arrêter avec toute la bouffe ? Je rigole, tu le sais! Tu 
as déjà pensé à m’envoyer un cadeau de Noël ? J’ai bien aimé le truc noir et liquide que tu nous as 
donné. Je compte sur toi pour passer l’information à Papa Noël. Tout le monde t’envoye plein de 
bisous, tu nous manques ! Et grosses bises aussi de ma part! 
 
Käki! Toivottavasti kaikki menee hyvin sinulle, minun pingviini suosikki pohjoiseen. Kerro minulle, 
olet aina yhtä suuri tai oletteko koskaan pysty pysäyttämään kaikki ruoka? Naurattaa, tiedät! Olet jo 
ajatellut lähettää minulle joululahjaksi? Pidin hyvää kamaa musta neste ja olette antaneet meille. 
Luotan teidän välittävän tietoa Santa Claus. Kaikki se lähettää paljon suukkoja, kaipaamme sinua! Ja 
iso suukkoja minulta myös! 
 
Roosa Jokela 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

vanhemmat on näyttäneet lukioaikaisia luokkakuviaan. osoittaneet kellastuneita kasvoja yksi kerrallaan       
ja luetelleet nimiä ja ammatteja. 
jonkun pitkän laihan takarivin pojan kohdalla pysähtyneet ja sanoneet,                                                           
se tappoi itsensä. 
sen pojan hymyssä on aina jotain hiljaista vakavuutta,                                                                                              
tai ehkä vain kuvittelen niin koska tiedän mihin kaikki päättyi. 
täytän viikon päästä yhdeksäntoista ja pelkään jo sitä päivää, jolloin kuolinilmoituksissa on joku                                
omasta luokkakuvastani. 
muistan miten äiti alkoi itkeä aamupalalla. sanomalehtipaperi rypistyi sen sormenpäiden alla ja                           
kuolinilmoitus oli jääkaapin ovessa kunnes se hapertui lukukelvottomaksi. 
 
Iida Käyhkö 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Aurinko nousee. Mies on juuri mennyt nukkumaan pienessä, espoolaisessa yksiössään. Hän makaa 
sikeässä unessa paljaat jalat sängyn yli lipsahtaneina.                                                                                             

42 sivua ja risat. Röökiaski on melkein puolillaan yöllisten ajatustaukojen jäljiltä ja sen 
tumpit ovat edelleen laskettavissa pakkashangessa. Paahtoleipä on loppu. 
 
Levypino putoaa lattialle räsähtäen. Mies raottaa silmiään ja huomaa töytäisseensä sitä 
epähuomiossa jalallaan. Kaksi kirosanaa. Kolme.  
 Hän vääntäytyy korjaamaan CD:t ja nukkuu vielä hetken. Eli tunnin. Sitten hän keittää 
espresson ja vaihtaa öiset silkkihousut Calvin Kleinin boksereihin.  
 Jääkaappi hurisee tyhjyyttään.  
 Levikset. Yankees-huppari. Silmälasit. Viimeinen silmäys peiliin ja huolettomasti 
vetäytyvään hiusrajaan, joka on kuitenkin peitettävissä tyylikkäällä Titleist-lippiksellä. Onneksi 
kukaan ei tiedä, että se on naisten osastolta. 
 Mies jättää asunnon ja suuntaa Tapiolan keskustaan. Ajatus jää väliin ja hänen pitää 
palata muutama askel, ennen kuin matka jatkuu. Väljät koon 46 askeleet johtavat Stockan miesten 
hajuvesiosastolle. Varovainen katse kumpaankin suuntaan ja muutama painallus Issey Miyakea. 
Ready to rock! 



 Kashmirvillapaita houkuttaa. Hinta on laskenut jo 10 %, mutta mies päättää odottaa 
vielä toisen kuukauden. Levyosastolle ei ole tullut uusia koekuunneltavia. Tai ainakaan hyviä sellaisia. 
Stockan herkusta leipää, teriyakikanaa ja laku. Turkinpippurilaku. Sekä tietenkin pikkuporvarillinen 
Stockan paperikassi. Leffat ovat kaksi viikkoa myöhässä. Ei siis kirjastoon.  
 Mies palaa asuntoonsa ja ottaa päiväunet. Unessa ollut hehkeä nainen jää pyörimään 
vielä myöhäiselle iltapäiväespressolle. Syötyään teriyakin espresson kera hän avaa ja sulkee 
romaanin. Taas väsyttää.  
 Kukaan ei soita, joten mies näpyttelee kännykän ainoan voimassaolevan 
lankapuhelinnumeron ja jaarittelee puolituntisen, jonka jälkeen hän toteaa että hengissä siellä vielä 
taidetaan olla. Vanhukset pysyvät ihan siedettävinä, kunhan heidät pitää tikulla tarpeeksi kaukana. 
Pikavalinta ja entistä pidempi monologi, joka kuihtuu, kun puhelun toinen osapuoli päättää lopettaa 
niinjoomutkukuuntelenoäläsitte-ääntelynsä. Teinit. 
 Musiikkia luureihin ja iltapäivänokoset. Herääminen ja muutama taidekirjaostos 
Amazon.comissa. Jonka jälkeen mies jatkaa romaaniaan ja lähettää tyttärelleen viestin: ”Hii, rakastan 
sua. T.Isi”                                                                                                
Olivia Luukas 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ja missähän hemmetissä minä taas olen… 
Ihminen kello kahdessatoissa, kolmessa ja yhdeksässä. Kourallinen oikeaan ja vasempaan. Istumme 
pitkän kokouspöydän äärellä. Pääkoppani on oletettavasti syysflunssan kourissa, sillä minulla ei ole 
karvaisinta käsitystäkään minkälaisen kissan nostoa pöydälle olen todistamassa. Muutaman 
äänettömän aivastuksen jälkeen saavat aivoni uutta tarttumapintaa ja nappaan kiinni aiheesta. Tässä 
päätetään päivähoitoloiden ja nuorten oppilaitosten sivistyslautakuntien hygieniakonsulttien 
erikoispuhdistussuunnitelmavastaavien tämän kauden presidenttiä. Siis mitä? 
Nytpäs on sellainen aihe löydetty, joka ei värisytä edes pienintä hermokarvaani. Tämän mukavuuden 
ohella en myöskään ymmärrä kertakaikkisen mitään. Tällaista huolettoman tiedottomuuden 
tuottamaa mielihyvää en olekaan aikaisemmin kokenut. Ihanaa olla pihalla! 
Samalla lyönnillä, kun aplodit vielä raikaavat päässäni huoneessa löytämäni tasapainoisen olotilan 
kunniaksi, näen sivusilmällä kuinka Tarja Halonen ottaa vauhtia kokoushuoneen päästä ja kiitää kohti 
kiiltäväpintaista kokouspöytää. Mummokenkäinen kisuli liukuu eteeni nojaten oikeaan 
kämmeneensä ja keikutellen ohuilla tusinan Denierin sukkahousuilla päällystettyä kinttuaan toisen 
päällä. Hänellä on yllään tummansininen jakku ja polvimittainen hame, joka on vauhdikkaasti 
vetäytynyt reisilinjan puolen välin paikkeille. Tarja herjaa etusormellaan minua kohti minua ja sanoo: 
Kuule Petri. Kyllä me olemme tulleet nyt siihen tulokseen, että sinä olet juuri sopiva henkilö tähän 
presidentin vastuutehtävään. 
 
Ida Sihvonen 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Koti 

 

minä rikoin sen pesualtaan. siitä olen varma. äiti piti kasvojaan purkissa, peilikaapin 

ylähyllyllä ja minä sen sieltä silloin tiputin, kukaan ei koskaan korjannut 

ja kaikki sanoivat 

että onpas teillä lavuaari paskana 

ihan kuin se olisi jokin uutinen 

uusi asia 

eikä entuudestaan tiedossa 



mutta parempi ehkä että pesuallas, se nyt kuitenkin on vaihdettavissa 

 

veli ei mennyt vuosiin suihkuun yksin 

minä seisoin villasukat jalassa pukuhuoneessa 

betoni oli kylmä varpaita vasten 

ja seinät myrkynvihreät. se oli kuin betonibunkkerissa olisi peseytynyt 

ja remontin jälkeen  

joka kesti puoli vuotta 

käytiin isoisällä suihkussa 

ja se oli aina juovuksissa. minä istuin hiljaa sohvannurkalla 

 

veli ei mennyt vuosiin suihkuun yksin. kun se lopulta loppui, se minun  

suihkuvahtimisvuoroni, 

otti se aina koirat mukaan, ne ponkaisivat pystyyn kun pyyhkeen otti esille 

kipitti jo edeltä eteiseen 

sen kylmän eteisen läpi oli kuljettava 

että puhtaan pyykin tuoksun sai nenään. meillä oli aina korit tyhjinä ja narut täynnä, tuoksu 

leijaili siihen kylmään eteiseen asti 

yhtenä iltana kun kello oli jo liikaa, näkyi eteisen ikkunasta naapurin olohuoneeseen  

siellä Antti katsoi kun mies työnsi elimensä jonkun toisen miehen takapuoleen  

ja minä mietin, etten enää koskaan voi sanoa hyvää päivää ja vahtia niiden lapsia.  

 

 

Ronja Salmi 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

voiko toinen ihminen olla koti? 

että sen ihmisen kanssa on kotonaan 

sanotaanko silloin, että hänen lantioluunsa 

muodostavan makuuhuoneen 

ja kylkiluut keittiön 

minä olen jäänyt aorttaasi 

odottamaan, että saan edetä 

eteisestä 

          otan kengät pois ja pesen kädet 

 

 

 

 

Katariina Kauppila 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 



Laulu säädyllisestä kodista 

 

Verhojen on oltava auki 

 kaihtimet kiinni 

se on merkki vanhurskaudesta 

 siellä on hiippareita 

seistä ikkunan edessä 

 hulluja tiirailijoita 

ei meillä ole mitään salattavaa 

 siniset silmät 

Peremmälle vaan   

 paha maailma 

ja kaapit auki 

 kohta tipahtaa 

me emme tee syntiä 

                     Ei 

 viimeiset auringonsäteet 

entä yksityisyys 

 leikkimässä matolla 

lasipurkissa tarkkailtavana 

 kuun valo lakaisee lattiaa 

kuin kultakala 

 koko huone heijastuu 

           ikkunaa vasten 

 

 

Sonja Sinisalo 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Laulu kodista 

 

tyttö istuu kuistin portaalla 

 huutaa äiti, älä mene 

hiljaa, kuiskaa 

 äiti etkö ole 

ikävöinyt 

punaista kynsilakkaa pikkuvarpaassani 

katso 

 Se lähtee pois 

kuluu katoaa 

 

 

 

tyttö seisoo keittiön ikkunalla 

 muistaa, mummo avaa radion 

silmät, suun 

 kyllä teillä on aikaa 

ajatella 

pellolla juoksevaa varsaa kasvavaa 

näetkö 



 Se lähtee mutta ei mene pois 

kääntyy hymyilee 

 

 

 

tyttö makaa puhtaassa sängyssä 

 sanoo, tulee kova ikävä 

ottaa kiinni, pitelee 

 oletko koskaan nähnyt 

unta tästä 

että onkin hyvä olla läsnä 

odotathan 

 Sen tajuaa 

vasta matkalla kotiin 

 

 

Emma Lilja 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Äitiys 

 

Sinä teit minut. Alusta alkaen, tyhjästä taulusta. Nousin varpailleni ja hengitin syvää happea, en ilmaa. 

Katselin käsiäni ja kynsiäni, sitten hiusnauhojani, uurteitani ja ihollani eläviä bakteereja. Katselin 

kaikkea aivan uudella tarkkuudella ja ymmärryksellä.  

 

Siitä ymmärryksestä laulaisin, jos laulaa osaisin. Laulaisin tuutulauluja kurjesta, jonka höyhenet 

maahan pudotessaan muuttuvat hopeaksi. Laulausin sinusta ja sinulle. Sitten pesisin sinut ja sivelisin 

pellavavaatteet päällesi. Peittelisin sinut luonnonhelmaan ja istuisin siinä vieressä paijaamassa, 

kunnes tuhisten kehräisit.  

 

Mutta koska en osaa, lupaan pyydystää kanssasi sammakon. Hakea ämpärillä vettä ja kuoria 

perunoita, selittää, mitä Jumala tarkoittaa ja pyyhkiä syysrään taskusta löydetyllä nenäliinalla. Antaa 

lisää vauhtia. Keksiä tarinan maailmasta, joka on täynnä pomeloita. Katsella huonoja alakoulun 

esityksiä ylpeydellä ja itkeä salaa, koska kasvoit liian nopeasti.  

 

Ja lupaan, että vasta kun nukahdan ikiuneen, lasken kantapääni maahan.  

 

 

Johanna Kettunen 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Intiaanirouvan puutarhassa loistavat paperilyhdyt 

 

Elvis laulaa olohuoneessa, hän on lainannut nurkasta lampun, jota käyttää mikrofonina. Kokonaan 

valkoiseen pukeutuneena hän heiluu ja laulaa kaiuttimista kuuluvia Elvis – 30 best hits –lauluja.  

Illan emäntä – kaunis intiaanirouva – nauraa kahdelle Peppi Pitkätossulle, jotka vertailevat sääriään. 

Tiiliseinän vieressä istuva geisha tarkkailee heitä hiljaisena, juttelee vain tarjoilijalle, joka on 

porkkana naattia myöten.  

Nurmikolla juoksee lamppu, ritari, keijuprinsessa, Darth Vader ja hopeankiiltävä laatikkorobotti. 

Mukaan mahtuu myös kaksi konttorirottaa, mutta he eivät todellakaan juokse.  

Ensimmäisen Pepin olkapäällä nukkuu tiikerivauva, joka on niin pieni, ettei sitä kiinnosta mitkään 

juhlat. Se jaksaa olla hetken virkeä, mutta nukkuu sitten suurimman osan illasta viltin alle peiteltynä.  



Nämä ovat robotin, porkkanan, intiaanirouvan ja sen toisen Pepin satavuotisjuhlat, lämpimässä 

kesäillassa kukkivat ruusut ja tulppaanit ja valoa on juuri ja juuri tarpeeksi kuvien ottamiseen. Sitten 

sisään tuodaan kakku, jossa on sata kynttilää, eikä kenelläkään ole koskaan ollut mukavampia 

satavuotisjuhlia.  

 

 

Fanny Hatunpää 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mikrokosmos 

 

Voi kuinka kaipaankaan 

Piirtoheittimen hurinaa 

äänettömässä luokassa 

 

Kuinka kaipaan 

Lankapuhelimen pistävää kilinää  

olohuoneen nurkassa 

 

Kaipaan patterin naksutusta 

   vuotavan hanan tasaista tiputusta 

   C-kasetteja 

   Pikku kakkosta 

   ja päiväunia 

 

Voi kuinka kaipaan 

Mutta ne tuntuvat pakenevan 

 

 

Otto Tarkka 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Eihän ihminen voi hallita pilviä                                                                                                                                
Ne tulevat ja menevät                                                                                                                                                      
Eivätkä ole vieläkään palanneet,                                                                                                                         
vaikka joskus erehdyn niin luulemaan 
Niin käy kun nukun                                                                                                                                                      
ja katson merelle                                                                                                                                                       
Kun ne lähestyvät kuin villi sonnilauma,                                                                                                                     
sataen sinivuokkoja 
Ja koivuja ja sieniä ja kukkia ne satavat                                                                                                                     
Sotapäällikkö katsoo taivasta ja nauraa                                                                                                                     
Näin minä uneksin 
 
 
Otto Tarkka 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Snagarin sankari 

 



Ilta on vaihtumassa yöksi Tampereella. On elokuu, ja poikkeuksellisen lämmintä. Terasseilta kuuluu 

naurua ja lasien kilinää, tämä on yksi viimeisiä iltoja, kun voi istua terassilla vielä auringon laskettua 

paleltumatta hengiltä. Hämeenpuiston alueella on hiljaista. Lähettyvillä on vain yksi baari, jossa 

soitetaan Leevi and the Leavingsiä. Kenenkään ei ole nähty menevän sinne sisään enää vähään aikaan. 

Muutama parrakas ukko istuu hiekkatiellä Karjala-lippalakit päässään. Nyt on heilläkin vielä juhlan 

aika, kuukauden päästä pitää jo siirtyä penkeille istumaan.  

 

”Vaakon nakin” kyltistä on pudonnut ”V” pois, tai sitten joku on vienyt sen. Jäljelle jääneiden 

keltaisina hohtavien kirjainten alla seisoo hikinen ja väsyneen näköinen nuorimies, joka puristaa 

ketsuppia sämpyölöiden väliin sen näköisenä, kun hän olisi tehnyt sitä koko ikänsä. Jono on tänä 

iltana pitkä, melkein kourallinen ihmisiä odottaa vuoroaan. Eräs mies näyttää nukahtaneen tiskille, 

grillinpitäjä pitää avuttomana hampurilaista kädessään ja miehen takana jonossa olevat naiset yrittävät 

tökkiä miestä hereille.  

 

Heidän takanaan on nuori pariskunta, joka ei tunnu huomaavan mitään ympärillään tapahtuvaa. 

Naisella on pitkät ja vaaleat hiukset ja punatut huulet, hänellä on päällään lyhyt kukkamekko ja 

korkeat korot, hän on niillä päätä pitempi kuin mies, jota hän pitää kädestä. Satunnaisen ohikulkijan 

mielstä he olisivat kummallinen pari; mies on hintelä ja huonoryhtinen, hänellä on ohuet ja silmien 

päälle kasvaneet hiukset ja nuhjuinen villapaita. Hän pitää toista kättä taskussaan ja näyttää siltä kuin 

kuuluisi jonnekin muualle.  

 

He ovat seisseet jonossa pitkään, nainen jammailee baarista kuuluvan Popedan tahtiin ja mies värisee 

tuulen puhaltaessa läpi hänen villapaidastaan. Nainen ilmoittaa lähtevänsä vessaan ja kipittää korot 

kopisten baariin. Mies jää huojumaan yksin kädet taskuissaan. Maassa istuvat pummit katselevat 

häntä pilke silmäkulmassa. Jono ei etene vieläkään.  

 

Alkaa kuulua pärinää. Se voimistuu koko ajan ja kaikuu ympäri Hämeenpuistoa, ehkä ympäri koko 

Tamperetta, jossa ei muita ääniä paljon ole. Valojen lähestyessä ja moottoripyörän pärinän 

voimistuessa villapaitaisen pojan ilme kiristyy. Grillinpitäjäkin alkaa vilkuilla ympärilleen vähän 

väliä, ja hänen kasvonsa muuttuvat entistä kiiltelevämmiksi. Karjala- hattuisten miesten päät 

kääntyvät, kun paikalle ajaa kymmenkunta moottoripyörää. Ne pysähtyvät ja niiden satulasta nousee 

joukko parrakkaita miehiä nahkatakit päällä. Kaikilla on rinnuksissaan pinssi, jossa lukee ”Manse 

MC-Team”, nimen saaminen takin selkäpuolelle olisi varmaan maksanut liikaa.  

 

Miehet astelevat raskain askelin kohti grilliä katsellen ympärilleen kivikasvoisina. Kaikki ovat 

hiljaisia. Hintelä mies katselee muualle. Jonossa olleet naiset kuljettavat grillitiskille sammuneen äijän 

pois, ja tulee villapaitaisen miehen vuoro. Ennen kuin hän ehtii luukulle saakka, hänen eteensä kiilaa 

muutama nahkatakkinen mies naurahtaen. He alkavat heittää huulta grillipojan kanssa, jonka silmät 

kiiluvat kun hän pälyilee ympärilleen. Villapaitaisen miehen rintakehä kohoaa, kun hän hengittää 

syvään sisään ja ottaa askelen eteenpäin. Hän koputtaa sormella yhtä prätkäjengiläistä olalle.  

 

”Anteeks, mää olin tässä kyä ekä...” Hän sanoo tuskin kuuluvalla äänellä. Kaikki nahkatakkiset 

miehen kääntyvät katsomaan, ja muutama tulee lähemmäs. Ääniä korotetaan, kunnes lopulta kaikki 

nahkatakkiset miehen ovat heitä metrin lyhyemmän miehen ympärillä tuuppien häntä ja huutaen, 

haastaen häntä tappeluun. Osa käärii hihojaan. ”Nysse saa turpaan”, toteavat parrakkaat miehet 

totisina hiekkatiellä.  

 

”Olli!” Pimeässä räpsyvien katuvalojen valossa näkyy, kun aikaisemmin pois lähtenyt tyttöystävä 

juoksee kadun yli ja vilkuttaa villapaitaiselle miehelle. Nahkatakkimiehet kääntävät päänsä, kuuluu 

vihellystä. Tyttöystävä sipsuttaa heidän luokseen, ja koko ”Manse MC-teamin” silmät suurenevat, kun 

hän menee poikaystävänsä kainaloon. Jostain piirin uumenista kuuluu räkäistä naurua, ja järkytyksestä 

toenneet miehet alkavat naljailla. Joku tarttuu tyttöä takaapäin ja toteaa: ”Tää lähtee meijän mukaan!” 

Kuuluu taas vihellystä ja hyväksyvää örinää. Naisen hymy muuttuu hätäiseksi ilmeeksi, ja hän katsoo 

Ollia, joka seisoo piirin keskellä toimettoman näköisenä.  

 



Nainen alkaa kiljua, kun nahkatakkiset miehet vetävät häntä pikkuhiljaa mopoillensa päin. 

Grillinpitäjä tai Karjala-miehet eivät tee elettäkään auttaakseen, kaikki tuijottavat tuppisuina Ollia, 

joka vetää taas henkeä ennen kuin ottaa muutaman askeleen lähemmäs ja huutaa miehiä päästämään 

irti. ”Se on mun likka”, hän toteaa sitten vähän hiljempaa, kun huomaa kaikkien pysähtyneen ja 

katsovan häntä. Kuuluu taas naurua. Grillinpitäjän ilmeestä voi huomata, että hän olisi mieluummin 

missä tahansa muualla. Koiranulkoiluttaja vaihtaa katua ja kiihdyttää tahtia. Muiden nauraessa pari 

miestä kulkee hitaasti Ollia kohti, ilmeet liikahtamattomina ja askelet painavina. Yksi tönäisee 

hintelää villapaitaista Ollia niin, että hän paiskautuu vasten grillin seinää. ”Sun likkas?” toinen toteaa. 

”Sanos mulle, millä sää tommosia likkoja saat?”  

 

Olli nielaisee, hänen katseensä kiertää värähdellen pimeässä nahkatakkisesta miehestä toiseen, hänen 

tyttöystävänsä hengittää raskaasti kyynelet silmissä. Olli kohottaa hitaasti kättänsä. Hiekkatiellä 

edelleen kykkivät miehet tuijottavat tapausta. ”Ei suinka se meinaa lyädä noita?” Lähimpänä 

seisovana prätkämiehellä on huvittunut ilme. Hitaasti Olli nostaa molemmat kätensä vyötärön 

korkeudelle, ja ennen kuin kukaan ehtii huomata, hän seisoo prätkäjengin edessä housut kintuissa ja 

kädet levällään. ”Tällä niitä saadaan”. On edelleen hiljaista. Kaikki tuijottavat. Lähimpänä oleva mies 

kurtistaa kulmiaan, katsoo Ollia silmiin, sitten alas, sitten taas Ollia silmiin. Hän pudistaa päätään ja 

nauraa. ”Jumalauta, mikä jätkä!” 

 

Koko porukka palaa pyöriensä selkään, Olli vetää tyyni ilme kasvoillaan housut jalkaansa, ja 

vaaleatukkainen tyttö hyppää nauraen hänen syliinsä. Grillinpitäjän hiestä kiiltäville kasvoille 

ilmestyy pieni, huojentunut hymy, ja ensimmäistä kertaa moneen tuntiin joku hiippailee ulos baarista, 

jossa soi nyt Juice Leskinen. Yksi katulyhdyistä sammuu, ja Karjala-miehet taputtavat kunnioittavasti 

käsiään.  

 

 

Ellen Eljaala 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

R on pieni, mustahiuksinen nainen terhakoine rintoineen ja olemattomine jankkakahvoineen. Teetä 

juodessa hän on muslimi, muulloin ortodoksikristitty. Muslimit nähkääs juovat teentä 

kymmenkertaisen vahvana, niin kuin oikeasti kuuluu.  

 

”Vettäkö sä yrität teenä kaupita”, hän valittaa. ”Mää oon muslimi!” 

 

Kahvinsa hän keittää kuitenkin kolmeen kertaan. Ensimmäisen kerran keitetty kahvi on 

”ryssäkahvia”, toisen kerran samasta mönjästä puristettu litku on ”varsovalaista”, kolmannella 

kerralla syntynyttä ruostevettä hän sanoo ”juutalaiseksi”.  

 

R:ssä yhdistyvät kivuliaasti aristokraattinen intellektuelli ja niljakaskäytöksinen ämmä. Voin vannoa 

hänen tietävän kaikesta kaiken, ymmärtävän yhtälailla ydin- kuin metafysiikkaakin ja lukeneen 

jok’ikisen lukemisen arvoisen ja arvottoman kirjan. Hän syö perunansa niin kuin toiset söisivät 

jättiläisrapua ’herra presidentin’ läsnä ollessa. Aterian jälkeen hän saattaakin varsin hyvin kävellä 

kioskille hakemaan ilmaisen jälkiruokansa.  

 

”No onkos sulla fyrkkaa?” 

 

”Eipä ole.” 

 

”No mitäpä tässä sitten enempää kinaamaan.” 

 

Maapallon kuorta tallustavat postmodernit pystyapinat eivät tunnetusti pidä ”paskanpuhujista”. Mutta 

moniako surettavat juorut joista he eivät tiedä? Eikä monia, ei. R käveleekin käytäviä ja läimäyttää 

epömieleisiään vastaantulijoita totuudella, tai vähintään mielipiteistää rehellisimmillä. Eivät he 



erityisemmin näytä ilahtuvan suorasukaisistakaan pälpättäjistä. Ei se rehellisyys aina maata peri jos 

tovereiden sydämissä on tilaa vain vihalle. Mutta eipä kamalasti näytä R:ää haittaavan. Hänen 

elämässään tärkeää ovat vain hyvät kirjat ja muslimeille kelpaava tee. Ei mitään vetistä sokerinestettä, 

hän muistuttaa. 

 

Joskus R ajattelee tulevaisuutta.  

 

”Onko parempi olla vaimo vai rakastajatar?” 

 

Onko kenenkään mielipiteellä väliä, kun hän sanoo rakastajatar? Mies antaa käteistä, täyttää jääkaapin 

ja painuu tiehensä – kotiinsa. Ehkä komentamaan lehmäänsä, ehkä muualle.  

 

”Vaimot nääs sopivat vain palvelijoiksi lattioita pesemään, ruokaa laittamaan ja lapsia tekemään.”  

 

Näin se kai toimi Turkmenistanissa.  

 

 

Jane Heimonen 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

500xDUMDUM 

 

poliisi tutkii tapausta vasta nyt kun olen jo tehnyt sen 

ennen minua ei kuunneltu mutta nyt minulla on pistooli 

silminnäkijöiden mukaan minun ei edes huomattu ostaneen 500 luotia 

ylläni on sininen uniformu muttei viranomaisoikeutta 

silti tulen osaan avata ja tulen tulen avaamaan 

minulla on myös saari eikä itse asiassa sairauksia 

alibi löytyy, korvaa kai motiivin 

juuri saamieni tietojen mukaan tänään minut huomasi maailma ja isänmaa 

”julmaa mutta tarpeellista”, minä heille naurahdin 

nojoo yllättäen kukaan ei minua pysäyttänyt vaikka ääni se kuului 

kerran toisen taas taas taas taas taas taas ja taas 93 kertaa 

mutta älkää pelätkö henkenne puolesta 

kun viimeinen ääni menee vain minulle 

ja, vi elsker dette landet.  

 

 

Elsa Tölli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”mitä et menettänyt ole se sinulla siis on” 

eli on minulla 

miljoona ja siivet 

kun enhän minä niitä 

koskaan ole menettänyt 

 

tosin 

niitä ei minulla ole koskaan ollutkaan 

mutta 

jos menettää sitten voi vain sen  

minkä joskus omistanut on 

voin siis vaikka neitsyyteni 

aina menettää uudelleen? 

 

Elsa Tölli 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lesbobulimia 

 

yhä useampi nuori nainen sairastuu  

COLLIN RESULTIME® 

ja laihtumisesi tuplaantuu 

 

avataanko näppäinlukko? 

koe Venäjän kaunis rannikko 

 

miksi pukeudut mieheksi, Laura? 

moi oot tyylikäs, Aura 

 

kyllä minusta on ällöttävä ajatella homoseksiä 

kortti on voimassa kolme vuotta myöntämisestä 

 

suvaitsemme myös heteroita 

hah, kakkuun 300g voita 

 

asiakkuutemme ei sido sinua mainosposteihin 

tuotteemme tuovat ulottuvuuksia sidontaleikkeihin 

 

kun tarvitset täydellisen kiinteytyksen 

niin hypnoosi poisti tunnesyömisen. 

 

 

Elsa Tölli 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



loru kukista ja mehiläisistä 

 

aikuisten jutuista tälläisistä  

kuten kukistajamehiläisistä 

kertoa teille ei saisi 

pahan maineen veli saada taisi 

kukistajamehiläisistä kun kertoi 

mutta säkeet nää ei oo pervoi 

koska lapset, 

tää on sanaleikki 

snaijata taisi jo pikku-Heikki 

kun eihän kukistajamehiläisiä 

pahus oo olemassakaan 

kysy vaikka siltä isiltä 

 

 

Elsa Tölli 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Talviaamu 

 

Talviaamut olivat aina samanlaisia. Nousin kellon pirinään ennen kuutta, haukkasin nopean 

aamupalan, menin porstuaan pukemaan farkut ja t-paidan ja astuin kumisaappaisiin. Valtakuntani 

kylpi pakkasaamun pimeydessä ja kansani ammui kärsimättömänä ruokaa.  

Kävin polkaisemassa ruokintakoneen käyntiin ja kiersin kolaamassa sonnat parsista. Sukkula puksutti 

tasaisesti ruokintapöydällä ja lehmät tönivät toisiaan rehunhimossa. Kone suhautti jokaisen eteen 

niille erityisesti mitoitetun määrän pellettejä, ja kuten aina, ahnaammat lehmät tasoittivat tuloeroja 

napsimalla naapurin muonat. Sarvipäinen Ylväs söi kiireellä ensin sen, mitä naapurien rehuista sai ja 

siirtyi sitten vasta omiinsa.  

 Napsautin radion päälle, sieltä tuli Suomipopin Aamulypsy. Olin suunnitellut joskus soittavani sinne 

aamulypsyn aikaan, mutta koskaan ei ollut ollut mitään asiaa. Kun parret olivat puhtaat, siirryin 

karjakeittiön puolelle. Saappaiden ja käsien huolellista pesua seurasi astuminen pyhistä pyhimpään, 

maitohuoneeseen, missä Lypsykone seisoi järkähtämättömänä odottaen aamurituaalia. Ylväs oli 

menossa umpeen, joten sitä ei tarvinnut lypsää nyt. Vasta illalla. Aloitin nuoresta Annikista. Se tönötti 

kiltisti paikoillaan koko toimituksen ajan. Oli ollut nerokasta sijoittaa se Eriksen viereen, se kun pysyi 

rauhallisena kaikissa tilanteissa. Eris oli nupopäinen ensikko, jolla oli hehtaarin kokoinen ego. Se 

alkoi möristä haastavasti heti, kun kuuli lypsykärryn nitinän kiskoilla. ”Huomenta, Eris”, huikkasin 

rauhallisesti ja kurotin sontakourun yli rapsuttamaan sen hännänjuuria. ”Oletko kiltti tyttö tänään?”  

Eris vastasi steppaamalla rajusti puolelta toiselle ja ammumalla. Sille ei voinut laittaa potkurautaa, 

sillä sen alituinen hyörintä löystytti kiinnitystä ja pahimmassa tapauksessa potkurauta putosi päähäni. 

Se sattuu enemmän kuin sorkan potku, ottaisin siis mieluummin potkun. Eris oli korkea, 

hyväsukuinen lehmä. Sirorakenteinen ja minua korkeampi friisiläinen, oikea navetan ylpeys. Jos Eris 

jatkossakin tuottaisi sellaisia vasikoita kuin Isis, se voisi olla navetan tulevaisuus. Koko tulevaisuus 

yhdessä lehmässä. Se oli sonnalla ja karvalla kuorrutettua kultaa.  

Vein lypsimen lehmän viereen ja nostin letkun maitoputkeen. Nyt jo Eris söi letkua. Lypsin voisi olla 

pesukunnossa ennen kuin ehdin edes lypsämään. Asetuin Eriksen viereen korkeaan kyykkyasentoon, 

painoin polveni sen takakoiven eteen ja nojasin päällä kylkeen. Se oli lopulta ihan mukava lypsettävä, 

kun ei tarvinnut nuohota partta. Korkea lehmä, hyvä utarerakenne. Jospa Isiksestä tulisi 

hentoluonteisempi.  

Eris oli vieroitettu hieman liian myöhään, se ehti olla emonsa kanssa melkein viikon syntymänsä 

jälkeen. Ehkä siitä siksi oli tullut 

niin haastavaluonteinen.  

Jossain aamuisen kärttyisyyteni ja ammattimaisen välinpitämättömyyteni takana, maalaissieluni 

syövereissä tunsin vahvaa kiintymystä tuohon hankalaan elikkoon. Siinä oli Koiviston tilan ylpeys. 



Ensimmäisenä lypsyvuonnaan se oli tuottanut jo yli kymmenen tuhatta kiloa ja ehtisi tuottaa vielä 

muutaman tuhatta ennen seuraavaa poikimista. Tuolla vauhdilla sen ei tarvitsisi elää edes 

kymmenvuotiaaksi ennen kuin se lypsäisi satatuhatta. Oi sitä ilon päivää, kun sen pää kruunattaisi 

voikukkaseppeleellä ja sen kuva olisi Maaseudun tulevaisuudessa ja Nauta lehdessä. Eris, Koiviston 

Eerikan oma satatonnari. Koko kylän ensimmäinen satatonnari. Pitäisin sen kunniaksi pihajuhlat, 

joissa syötäisiin jogurttia ja makkaraa ja toimittajat hyörisivät Eriksen ympärillä salamavalot 

välkkyen.  

Ruokintarobotti oli taas paikallaan. Se oli aloittanut uuden kierroksen. Niin ennustettava, niin 

pettämätön. Sitä piti potkaista kolme kertaa päivässä ja se täyttyi automaattisesti väkirehusiilosta. 

Tekniikka on ihmeellistä. Itse ei enää tarvinnut tehdä paljon mitään. Ehkä liiankin ihmeellistä. Olihan 

minun navettani pahasti jäljessä kehityksestä, mutta minulla oli jo suunnitelmia. Unelmia, joiden 

kärjessä tallusteli Eris, mökin korkuinen ärhäkkä friisiläinen.  

Eriksen uuman suojissa kasvoi seuraava Eris. Se oli siemennetty nuorella jalostussonnilla. Enää kaksi 

kuukautta, niin saisin uuden vasikan. Toivoin kovasti lehmävasikkaa. Jos saisin useamman Eriksen 

kaltaisen lehmän, voisin alkaa siirtyä jalostustoimintaan. Karjakokoa ei juurikaan tarvitsisi kasvattaa, 

mutta tuotto nousisi pilviin. Sellaisista vasikoista maksettaisi kyllä.  

Isä oli toivonut veljeäni tilan jatkajaksi. Jaakon episodin jälkeen isä myönsi paikan katkerasti minulle. 

Isä ehti kuolla itsekin ennen kuin minusta tuli työssä etevä, minkä itsekin jo uskallan nähdä. Ehkä 

juuri minä saan tilan kannattamaan, kasvamaan ja uudistumaan. Isä voisi olla ylpeä. Talviaamut ovat 

aina samanlaisia. Ylös ennen kuutta, aamulla, vaatteet päälle, navettaan. Keskitalven kirpeät 

pakkasaamut herättivät ylös unen horroksesta. Lumihankeen piti tallata uusi polku joka aamu.  

Astuin tautisulun yli navettaan. Sisältä kuului hentoa ammuntaa. Kävin polkaisemassa 

ruoskintakoneen käyntiin, nappasin käytävältä kolan ja lähdin kohti lehmätilaa. Kaikki lehmät 

seisoivat jähmettyneessä ahdistuksen tilassa. Vain yksi makasi. Kävelin sen taakse kaikuvin askelin. 

Kola putosi kädestäni ja mätkähti lattialle.  

Aika otti minusta kiinni vasta kauan myöhemmin. Seppelepäinen satatonnarini, tulevaisuuteni 

kantaemo, koko Koiviston tilan toivo makasi parressa veren keskellä. Sen takajalat olivat tehneet 

spagaatin, koko ruumis oli liikkumaton ja sen perästä roikkui kalvon peittämä lihakasa puoliksi 

sontakourussa. Ei elonmerkkejä.  

Eriksen vasikka. Eriksen vasikan aihio. Sikiö, josta piti kasvaa emonsa kaltainen muotovalio. Nyt vain 

kimpale vaaleanpunaista lihaa, joka ei kestänyt ulkoilmaa. Laskeuduin polvilleni ja kuorin kalvoa 

vasikan suun ympäriltä. Ei henkeä. Ei eloa.  

Se piti saada ulos. Äkkiä jalkoihini tulvi virtaa, kimposin toimistoon hakemaan puhelinta ja köyttä. 

Sidoin köyden vasikan jalkoihin ja vedin samalla, kun odotin eläinlääkärin vastaamista. Puhelin 

tuuttasi, eikä Eris ponnistanut.  

”Ponnista nyt, tyttö kulta. Pitää saada pois tämä”, yritin maanitella. Hieroin lehmän mahaa. Hetken se 

jännitti lihaksiaan, muttei jaksanut ponnistaa vaan laski päänsä ruokintapöydälle ja puuskaisi 

heinäkasaan.  

”Laukkanen”, kuului puhelimesta.  

”Koiviston tilalla ennenaikainen poikiminen. Arvokas lehmä. Pääsetkö heti?” 

Ääneni oli kylmä ja etäinen. Ammattimainen. Koiviston tila, arvokas lehmä. Arvokas rahallisesti.  

Nyt vasta ymmärsin, kuinka arvokas se oli myös henkilökohtaisesti. Oma ylpeyteni, oma kasvattini.  

”Missä kunnossa lehmä on?”  

”Spagaatissa”, totesin ymmärtäen hyvin, mitä se tarkoitti. ”Piti poikia kahden kuukauden päästä. 

Laitanko kalkkia?”  

”Ei se poikimishalvaus voi olla, jos on niin ennenaikainen. Lähden tulemaan.”  

Lääkäri ei pitäisi kiirettä. Hän tiesi kyllä, mitä spagaatti tarkoitti. Luut olivat mennyttä. Luut, jänteet, 

utareet. Kaikki.  

Kävin kuitenkin hakemassa kalkkipullon. Jos se olisi poikimahalvaus, kalkki auttaisi. Eriksen pää 

pysyi paikoillaan ja suu aukesi hitaasti pullon edessä. Painoin kahvasta. Kalkki tursusi toisesta 

suupielestä ulos. Eriksen silmät jäivät auki ja pää retkahti velttona syliini. Jäin pitelemään sitä. 

Kylläpä lehmän pää olikin painava. En ollut pidellyt sellaista koskaan. Lehmän ruho on painava, kun 

sen lihakset eivät kannattele itseään.  

Nousin hakemaan letkun. Letkutin Eriksen ja naapurien parret kuumalla vedellä. Kuollut lehmä on 

hygieniariski ja täällä tuotettiin elintarvikkeita. Lypsy myöhästyisi kyllä nyt. Kuolleen eläimen ruho 



peittyi vesiputoukseen. Kuollut vasikka irtosi vihdoin emästään. Se putosi kouruun liikkumattomana 

lihamöhkäleenä. Se oli tuollaisenakin kaunis, siro lehmänalku. Aivan kuin Isis, vain pienempi ja 

vaaleanpunaisempi. Katselin synkin silmin, kun tulevaisuuteni valui verenä sontakouruun.  

 

 

Jukka Tolonen   

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Betrayal at House on the Hill 

 

(Exploration phase) 

 

Pelaaja 1: Olet sisällä, on ensimmäisen vuorosi aika. Talosta ylipäätään? Eteinen on siisti. Täältä et 

löydä etsimääsi. Jatka suoraan.  

 

Saavut pelihuoneeseen. Keskellä on jämerä pöytä ja seinällä on jonkin toisen pelimaailman kartta. 

Tutki komerot (= nosta esinekortti). Yhdestä komerosta paljastuu baarikaappi, jonka ovessa on 

kahdeksan vuotta vanha ohjekirja (lue kohta 121). ”Älä koske juomiin, joita ei ole merkitty tai joissa 

on vihreä kuminauha. Keltaisella kuminauhalla merkityistä vaaditaan jonkinnäköistä korvausta. 

Siniset ja punaiset ovat otettavissa, mutta sinisiä vain kohtuudella. Ota punaisella merkitty pullo 

mukaasi. Vuorosi loppuu tähän.  

 

Pelaaja 2: Raota pelihuoneessa olevia punaisia verhoja. Takaa löytyy pariovi, astu sisään uuteen 

huoneeseen.  

 

Huone on pimeä, sillä ikkunan edessä roikkuvat verhot. Paikka on sähkölaitteiden sekamelska. Tutki 

tietokonepöytä (= nosta esinekortti). Löydät kuitenkin kolme kuukautta tyhjänä olleen Ramlösa-

pullon ja avonaisen tulitikkuaskin. Poistut huoneesta ja vuorosi loppuu tähän.  

 

Pelaaja 1: Suuntaa takaisin ja käänny eteisessä vasemmalle niin pääset käytävään. Kävele käytävän 

päähän. Olet keittiössä. Jääkaapin ovessa on lukemattomasti runosanoja. Jatkat jääkaapin vieressä 

olevasta ovesta, mutta edessäsi on vain pieni makuuhuone, jossa ei ole käyty vähään aikaan. Palaa 

takaisin.  

 

Käytävän toisessa päässä on ovi. Avaa se ja eteesi avautuu isompi makuuhuone. Keskellä huonetta on 

PAHUUDEN SHAKKILAUTA!!!!!!!!!! (= nosta ennekortti ja heitä noppaa). Vuorosi loppuu tähän.  

 

Pelaaja 2: Mene käytävään ja avaa keskellä oleva ovi. Päädyt makuuhuoneeseen, jossa on suuri 

kirjahylly. Tutki kirjahylly (= nosta esinekortti). Löydät mittapullon, spaattelin, koeputken, 

dekanttilasin ja näytepurkkeja. Ota talteen se, missä on tekoverta. Toiselta hyllyltä löydät kolme 

harjaa ja Rondel-tikarin, jonka keräät talteen (= nosta ennekortti ja heitä noppaa).  

 

Heitit vähemmän kuin kaksi, joten Haunt phase alkaa. Lue Haunt-ohjekirjasta enteesi osoittama 

petturi.  

 

 

Johanna Kettunen 



Valot pois kun sammutetaan 

 

Tuovat lapsen yöksi. On häät illalla, läheisen ystävän nimittäin ja myöhään menee. Tyttö näyttää vielä 

kuvaa kutsusta, ihan siistin näköinen poika ja nainen aika vanha. Toivottavasti älyää olla laittamatta 

valkoista häämekkoa. Suukon saan poskelle tytöltä, Juholta hymyn ja lapsen heilautuksen, ja kovalla 

touhotuksella menevät.  

 Lapsi kävelee ympyrää. ”Jaa mitäs sitä tehtäis”, on hyvä aloitus ja istun käsinojien 

väliin. Ahtaus kuumotta persauksia. Lapsi pysähtyy valonkatkaisijan luo ja hiplaisee etusormellaan, 

pitäisikö kieltää.  

 ”Läätelöö?” se ehdottaa seinältä. Toki johan tuo käy.  

 Vaniljanmakuista pakkasesta, olisikin pitänyt sitä kinuskia. Kaakaojauhetta 

ruokalusikalla päälle, jotta jaksaa. Ei ole kahvin aika, ei enää näin myöhäisellä, vaikka kyllä niin 

kohkottaisikin.  

 Lapsi syö poskillaan. On se söötti, näyttää vähän tuosta nenän päältä Eskolta. Vaikka 

Esko nyt oli semmoinen rontti, lapsi sentään on sillälailla tuore.  

 Puhelin hölpöttää, mitähän siellä. Tyttö huutaa auton yli, ne ovat unohtaneet kutsun 

minun sivupöydälle kun katsottiin sitä kihlakuvaa ja niin. Viitsisinkö katsoa siitä ajo-ohjeet 

juhlapaikkaan. Vielä tyttö hömpöttelee kuinka lapsi voi, hyvinhän se, kiskoo jäätelöä ja kohta 

varmaan leikitään jotain tai katsotaan muumeja, juu löysin, olivat siinä hoitolaukun sivutaskussa. 

 Tytön mentyä katson hääparin kuvaa uudestaan. On se nainen kyllä vanha. Mutta toki 

kaunis, onhan se, ruskeat silmät ja vaalea tukka hartioille. Nojailee nuoreen sulhaseen ja hymyilee 

hampaat edellä. Se on semmoinen kypsä iltapäivä.    

   Valo rämpsähtää päälle, lapsi on ehtinyt jo syömisen läpi 

ja vielä lampullekin.   ”Lamppu se”, lapsi sanoo ja osoittaa.  

 ”Juu niinpäs onkin. Laita pois, ottaa silmiin.”  

 Laitan itse, ei se oikein osaa. Mukavampi se on vähän hämärässä. Eskokin siihen 

viimeisinä aikoina taipui, nuorina me toki istuttiin kirkkaissa valoissa yötä uhmaten, viinin kanssa. 

Mutta onhan sitä helpompi nukkumaan mennä, kun on silmä jo valmiiksi hämäräasetuksissa.  

 Muumit pyörimään, vaikka ei lapsi niitä kovasti jaksa katsoa. Minun mielestä ihan 

hauskan näköistä niillä, aurinko jatkuvasti paistaa. Alasti juoksevat ja syövät pannukakkuja. Lapsi 

töpöttelee ympäriinsä matolla, kai se joitain kuvioita siitä löytää, uusia polkuja. Mukavaa katsoa, en 

kertaakaan arvaa mihin suuntaan se seuraavaksi kääntyy.    

   Kohta minua jo haukotuttaa, tuntuu tämä päivä riittävän. 

Keitän lapselle mannapuuron, vähän se kitisee kuin tietäisi paremmasta. Miettii kai mihin äiti ja isä 

ovat menneet. Tai ehkä minä taas kuvittelen sen puolesta.    

    Se karkaa tuolista, haluaa mennä 

rämpsyttämään. Nappaan takaisin ennen kuin ehtii, ei minun iltaa pilata millään valoshoulla. 

      Nyt se sitten 

itkee. Lohduttomasti, ihan kuin maailma olisi pielessä, Murphyn laki ja kahvit rinnuksilla, liian pienet 

eväät pitkään päivään.      Otan syliin ja 

annan itkeä. Katselen märkiä kyyneleitä puuroisella ylähuulelle, ihan rumaksi menee koko naama. 

      

 Jaa. Pakko kai se on, ihan kauneuden vuoksi. Lapsi sylissä – onpa painava, joko se on 

ehtinyt imeä uutta itseensä – köntystän valonkatkaisijalle. Rämpsytän päälle, lapsen  hikka, pois, 

nyyhkäisyjä, päälle, vetää henkeä, pois, pöhähtää, päälle, inahtaa jo positiivisesti. Hieroo silmiään ja 

hymyilee.       

  ”No oliko niin vakava juttu? Onko nyt hölmö olo?” Minulla ainakin on, 

vähän vain.  

Toisaalta hiukan tuntuu, että voitin.     

  Lapsi önisee sylistä pois. Syö puuronsa, pestään hampaat ja minun 

kasvot ja jalat. Pissat, minun ja hänen, minulle yöpaita, lapsi vähän kiukuttelee omaansa vastaan. 

Keltainen on, hieno paita, siilin kuva etumuksessa. Lapsi siinä yläpuolella näyttää vähän samalta. 

    Otan sen minun sänkyyn siihen viereen. 

Nukahdetaan nopeasti, minä ainakin.  

 



 Valo tulee silmäryppyjen läpi, semmoista punaista. Ei jaksaisi.  

  Katson, yölamppu on päällä. Miksi en minä jaksa ei kai ole vielä edes 

aamu. Kurotan katkaisijaan, valot pois – mutta riittääkö se? Ehkä pitäisikin ottaa koko lamppu pois, 

ettei varmasti enää häiritse. Hehkulamppu tuntuu lämpimältä sormeen, otan pois ennen kuin polttaa. 

Viltti väliin ja väännän, lähtee irti. Kyljen ja pyllyn kautta ylös sängystä, lamppu viltissä keittiöön ja 

roskikselle. Suljen vielä roskapussin hantaakeistaan. Voisihan sen viedä uloskin.  

    Tuntuu kirpeältä iholla, lumi ei enää sada. 

Roskat katokseen, siellä on kuiva maa ja lämmin tuoksu. Paljaat varpaat kumisaappaissa huomaavat 

silti lumesta johtuvan kylmyyden.    Katoksen ovi kiinni vaikka 

nariseekin. Tiellä menee bussi 14, sillä menin aikoinaan aina töihin. Toinen 14 tulee ensimmäistä 

vastaan minun kohdalla, tuleepa juhlallinen olo.    Katson taloa, 

mutta mitä miksi ikkunassa on taas valo? Onko se makuuhuone on se.   En taida enää 

jatkaa matkaa. Istun alas katosta vasten, takki maahan takamuksen alle. Ihan mukavaa tässä.  

 

Ina Rautiainen 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Sliding doors 

 

Seitsenvuotiaana, isoisäni työpöydän ääressä 

kirjoitin puhtaaksi valkoiselle arkille suurin kirjaimin sen, mitä ajattelin.  

  ”Minun mielestäni maailma pitäisi aloittaa alusta.” 

  

Kun minulta 37-vuotiaana kysyttiin, vieläkö ajattelin samoin 

minä nauroin 

En siksi, että kysymyksessä itsessään olisi ollut mitään hauskaa 

vaan siksi 

etten tiennyt mitä vastata.  

 

Pitäisikö maailma aloittaa alusta? 

Kyllä. 

Haluaisinko aloittaa elämäni alusta, pyyhkiä kaiken? 

  

   Hyvinkään ja Jussilankujan 

  Tikkurilan, putoavat seinätiilet ja korvatulehdukset 

   Päiväkodin, kilpikonnat, eskarin ja hampurilaiset 

 

                     Orimattilan ja sadesopan, Kotieläinpuiston ja Aisakellon 

  Viertolan ja ala-asteen, Carlan ja Meriteijon rannat 

                 Tanssin, teatterin, kirjat, elokuvat   

  Pudonneet kattolaatat ja irti revityt suunnistusmerkit 

   Harry Potterin ja Pokémonin 

 

              Yläasteen, syömishäiriön ja ahdistuksen 

        Kyynelistä märät tyynyliinat ja äidin halaukset 

                 Rockin, popin, punkin, indien, soulin 

                 Roald Dahlin ja Pedro Almodóvarin 

 

       Kallion ja Iidan 

      Kalenterin takasivulle raapustetut killin runot 

                  Bussimatkat kuulokkeet korvilla  



  

          Tampereen ja kymmenet käsikirjoitukset 

      260 sähköpostia 

         Lontoon ja liian kalliin vuoden, ahtaan metron ja Aivastavan pulun puiston. 

            ”Diplomi kädessä ja kaikki ovet auki.” 

                        Polttavan pakon saada jotain valmiiksi, jotain tehtyä.  

 

                  Ensimmäisen onnistumisen, unettomat yöt kokoushuoneissa.  

Melkein myöhästyneet lomakepinot, kahden vuoden jatkuvan odotuksen.  

  Teon, Ruthin ja Matildan.  

 Mexicon, Puerto Ricon. Lontoon, Helsingin ja New Yorkin.  

           Sen hetken, siinä tuolissa, sinisessä mekossa.  

                    

Jos minä sillä hetkellä 

olisin aloittanut maailman alusta 

ja elämäni nollasta 

en olisi 38-vuotiaana melkein nukahtanut rattiin.  

 

 

 

 

 Lentänyt Loontoosta Pariisiin, Berliiniin ja Madridin kautta Tukholmaan ja takaisin. 

    En olisi katsonut Billy Elliotia lasten kanssa tai soittanut viikoittain useita 

kaukopuheluita. 

   En olisi jet lagin ansiosta meinannut nukkua tapaamisten 

ohi.  

 

En olisi tavannut lasteni tyttö- tai poikaystäviä tai vienyt lapsia Roomaan.  

 En olisi murtanut keskisormeani tai saanut kutsua Nooran ylioppilasjuhliin. 

 En olisi nähnyt Darren Arofonskyn viimeistä elokuvaa. En tietäisi, miten Meryl Streep 

kuoli.  

 

              En olisi kantanut Teon muuttolaatikoita tai ostanut Ruthille lentolippua Puerto Ricoon.  

En olisi juonut teetä sohvalle käpertyneenä ja odottanut lentokentältä saapuvaa taksia.  

  En olisi jäänyt eläkkeelle kirjoittamaan runoja.  

 

Mutta ehkä 

vaikka olisinkin aloittanut elämäni alusta 

37-vuotiaana,  

olisin kuollut syöpään.  

 

Maura Minerva  

 

 

 

 

Yhtenä iltana, kun Prievidzan kadut kylmenivät yöpuulle, lumisateessa lentäneet lokit menivät 

nukkumaan ja katolla oli jäätä, peittelivät kaupungin äidit lapsensa ja jatkoivat päivän askareita. Eivät 

tosin kaikki.  

Mishaa äiti ei peitellyt, sillä Misha oli kuudes yhdeksästä lapsesta, ei yksikään kolmesta viisaasta 

vanhimmista, eikä yksikään suloisista vauveleista eikä kumpikaan kaksostytöistä, niin että ei häntä 

aina oikein voinut muistaa.  

Sitä paitsi, äiti kuiskasi isälle, hänestä tuntui, että Misha rakasti rikkomalla.  

 



Mutta ei Misha siitä paljon pahakseen pannut, olihan hänkin yössä muualla.  

Misha oli pieni ja rujo kymmenvuotiaaksi pojaksi, oli vain kynitty tukka ja liian isot harmaat silmät. 

Hänessä virtasi oikea katuvariksen veri.  

Yöt Misha vietti kaupungissa aina. Ei siksi, ettei hänellä olisi ollut paikkaa kotona, vaan siksi, että hän 

nautti suolasta lumihiutaleissa ja hiljaisesta junaraiteiden naurusta sellaisina kuin ne olivat. Hän ei 

halunnut tuntea tuulta avaimenreiän läpi – minä hetkenä hyvänsä tähdenlehto voisi sulattaa 

tammikuun.  

Hän ei ollut niitä, jotka olivat raapustaneet anarkistisia runoja rumimman kerrostalon seinään eikä hän 

loistanut koulussa kulttuurihistoriassa, mutta hän oli mestari heijastumaan kuralätäköistä ja 

heittämään katolta paperilennokkeja, ja hänen pieni ruttuinen sydämensä oli samanvärinen kuin se 

lumi.  

Ei Misha kylmä ollut, Luojan olisi vain pitänyt tehdä hänestä lintupoika. Jos esittää, ettei välitä, se on 

hyvä, koska siihen alkaa helposti uskoa itsekin.  

 

Jäinen katto oli Mishan lempipaikka. Yöllä slummi oli veden alla ja pimeässä keinuva poika ei 

herättänyt huomiota. Kerran naapuri oli kiljaissut, kun oli nähnyt hänet siellä, mutta oli sitten jatkanut 

ryyppäämistä ja unohtanut koko jutun. Se oli odotettua ja mukavaa. Katolla kuuli parhaiten, kun ihan 

hiljaa sulki silmät ja veti henkeä ja höristi isojen korviensa lehtiä. Misha oli usein hiljaa – niin hän sai 

äänensä kuuluviin.  

Hän oli unelmoija, mutta Prievidzassa sellainen ei ollut soveliasta kymmenvuotiaalle pojalle. Ei hän 

kuitenkaan aikonut mieheksi, jonka näkymättömiä kasvoja peittivät parta ja bandana. Hänestä tulisi 

intiaani, mutta se oli salaisuus.  

 

Totuus oli, että pienelle pojalle voi olla vaarallista tajuta, että kaikki maailman laulut olivat 

pohjimmiltaan samanlaisia, vaarallista olla olemassa suden hetkenä, jolloin todellisuutta mittaavat 

mitättömät hassut haavat. 

Iho oli rajapinta, uskollisuus levoton. Ruttuisessa sydämessä asui valtavasti rakkautta, mutta ajatus 

sen paljastamisesta jollekin muulle elävälle olennolle pelotti kuoliaaksi.  

 

Onneksi oli muut, jotka kirjoittivat anarkistiset runot, onneksi junaraiteet myhäilivät hiljaa – onni oli 

olla katuvaris tänään huomenna eilen, herätä yön aamuun olemaan elossa.  

 

X 

_________________________________________ 

 

2. kesäkuuta 

 

Tuntui oudolta palata tänne. Tämä paikka ei ole muuttunut yhtään sitten lähtöni. Täällä mikään ei 

koskaan muutu.  

 

Paitsi tietenkin puutarha. Äiti ja isä pitivät aina huolen siitä. Puutarha oli heidän lempipaikkansa ja 

pakko myöntää, se on minunkin lempipaikkani. On aina ollut.  

Puutarha muuttui hieman joka vuosi. Joka vuosi puut olivat hieman korkeampia ja köynnökset 

pidempiä Joka vuosi puutarhaan ilmestyi uudenlainen kukka, joka vuosi jokin kukka kuoli pois. Joka 

vuosi puutarha muuttui ja minä sen mukana. Muu maailma näytti pysyvän paikoillaan.  

 

Minä olen ollut pitkään poissa. Puutarha ei näytä enää samalta, en näytä minäkään. Nyt olen palannut 

ja on minun aikani jäädä paikoilleen ja antaa puutarhan elää.  

 

12. kesäkuuta 

 

Hassua. Olen hoitanut vanhempieni puutarhaa kymmenen päivää. Nyhtänyt rikkaruohoja, kastellut, 

ravinnut ja istuttanut, ja jokaisena näistä kymmenestä päivästä, on kaksi perhosta lennellyt 

puutarhassa aamusta iltaan. Auringon noustessa ne ilmaantuvat ja hämärän tullessa katoavat. Koskaan 

en ehdi nähdä mistä ne tulevat tai minne ne menevät.  



 

Onhan puutarhassa aina ollut perhosia, mutta nämä palaavat aina uudelleen ja uudelleen lentelemään 

ympärilleni enkä minä tunne oloani yksinäiseksi.  

 

15. kesäkuuta 

 

Kuulostaa hullulta, tiedän, mutta eilen sain päähäni ajatuksen, että nuo kaksi perhosta olisivat 

vanhempani. He ovat tulleet takaisin puutarhaansa, valvomaan minun työtäni. He ovat palanneet 

katsomaan minua ja rakasta puutarhaansa.  

 

Tiedän, ettei se ole mahdollista. Mutta minua se rauhoittaa.  

 

26. kesäkuuta 

 

Olen alkanut nähdä perhosista unia. Ne puhuvat minulle vanhempieni äänillä, ja minulle on tullut 

tarve näyttää. Näyttää, että haluan huolehtia puutarhasta. Todistaa, että rakastan sitä yhtä paljon kuin 

vanhempiani. Luvata, että heidän puutarhansa jatkaa elämäänsä, vaikka he ovat jo poissa.  

 

1. heinäkuuta 

 

Toivon, että perhoset ovat tulleet jäädäkseen. Minusta tuntuu, että ne tietävät nyt. Tietävät, että minä 

aion huolehtia puutarhasta.  

Minä pelkään, että ne lähtevät.  

 

7. heinäkuuta 

 

Jouduin kaivamaan ylös lempikukkani. Se oli tehnyt kuolemaa jo pitkään, ja tänään minun oli pakko 

poimia se pois. Perhoset istuivat katselemassa,  ja kun olin vienyt kukan pois, ne lentelivät hiljaa 

ympärilläni, ikään kuin lohduttaen minua. Niin kuin ne ymmärtäisivät. Minä uskon, että perhoset 

jäävät luokseni puutarhaan. 

 

 

Maura Minerva 

 

_________________________________________ 

 

 

Valkoiset takit ja puheen kumiseva ääni 

huoneissa kuin pilleripurkeissa,  

näytteenottaja varastaa vertani,  

pistää keskisormeen,  

tarkoituksena kukistaa minusta kapina, 

lasisissa putkiloissa 

en tunnista vereni kaikkia nimiä, 

luovutan kruunun: 

vedän kyynärtaipeen esiin.  

Jos näkisin pelon kuin pisaran, 

sen pulpahtavan pintaan 

silloin voisin katsoa miestä pyörätuolissa 

suoraan silmiin, voisin ojentaa käteni.  

 

 

Senja Rajalin  

 

_________________________________________ 



 

 

 Jalat jättivät jäljen lapaluiden väliin, 

maailma kävi kylässä, 

minä otin kaupungin keskelle kämmentä 

ja katsoin, kasvaako. 

Ja käsilaukut ovat parittomien lapsia,  

aa-tuuti-lullaa, 

paina poski äidin syliin,  

niin kutitan solkien alta. 

Kun sataa pisara kerrallaan,  

unohtaa hetkeksi omat jalanjäljet,  

seuraan silmiä enkä tietä, 

mikä riemu. 

Pohjattoman kyynelkanavan alla,  

yksinäiset sulavat yhdeksi maaksi.  

 

 

Senja Rajalin 

 

_________________________________________ 

 

Silmistä ja jostakusta 

 

mä tuun joka maanantaiaamu samalla junalla sokean pojan kanssa.  

kerrankin saa rauhassa tuijottaa tuntematonta.  

 

tuijotan ja ajattelen sitä mun näköhermon päässä olevaa rappeumaa. 

ja haluaisin koskettaa sen pojan polvea ja kysyä siltä, että miten se pärjää. tai siis,  

että miten mä sitten joskus pärjään. 

 

miten valkoisella kepillä voi nähdä ja miten kirjoja voi lukea sormilla.  

miten löytää perille vieraassa kaupungissa. 

 

 

 

 

 

sokeutumisessa pelkään sitä, että silloin ei olisikaan ketään,  

joka lukisi ääneen kirjoja 

ja vahtisi asukokonaisuuksien väriyhdistelmiä 

ja varoisi jättämästä keittiöveistä tasoille lojumaan.  

 

 

ja pelkään, että unohdan teidän kaikkien kasvot.  

 

 

Iida Käyhkö     ⠠⠊ ⠁⠍ ⠁⠋⠗⠁⠊⠙ 

 

 

 

Minä olin vielä nuori mies, kun meille yhtenä päivänä tuotiin sellainen sianporsas. Olj löytyny meijän 

metästä vaeltelemasta, eikä myö tiietty, että kenenkä se olj. Ei siihen aikee mistää oekee voenukkaa 

tietää. Otettiin se sitte meijän karsinaa ja ruokittii ja hoijettii sitä.  



 Muutaman viikon piästä kuulu, että Mönkkösestä olj kaonnu sijanporsas. No myöpä 

sitte laetettii sika säkkii ja minä lähin kulkemmaa Mönkkösee päen se säkki olalla. Kun minä tulin 

sinne pihalle, nii ei kettää näkynä olevan kotona. Luuta olj oven eijssä, ku ei siihe aekaan mitää 

lukkosysteemijä ollu. Eikä missää ollu kettää. Portailla olj vuan semmonen kiärme, kyykiärme. Siinä 

lötkötti aaringossa. Siitä se äkkiä kyllä livahti talon alle tai mihinkä lie männy, ku havahti liikeeseen. 

Minä siinä aekanj kahtelin ympäriinsä. Oottelin, josko joku tulis pihasalle. Kohta alako rannasta 

nousta naesimmeinen mäkkee ylös minua kohti. Tai ei se vielä oekee naenen ollunna vuoan tyttönen 

vasta. Se siinä minua tervehti ja kerto, että olj heinätöestä tulossa ruuvanlaettoon. Muut olj kuulemma 

tulossa koht´sillään perästä. Minä sitte kysäsin, että onko teiltä porsas hukassa. Kuulemma olj, mutta 

olj ollu jo joku aekoo. Minä sitte säkkiä osotin ja sanoin, että tuolla se taetaa teijän porsas säkissä 

sätkiä. Minä raahasin sen säkin siitä navettaan. Sittä myö mäntiin sisälle ja se likka keittelj mulle 

kahvit samalla ku laetto ruuvat tulelle. Siinä myö sittä huasteltiin ja muutki tul siinä piahasse 

pikkuhiljaa. Ruuvatki ne tarjos.  

 Monta vuotta siinä sitte vierähti, ennen ko meijän polut uuvestaa kohtas. 

Harrastuskerhossa sitä sitte törmättiin, ja hetihän minä muistin, että tämä se olj se sama reipas likka, 

jolle minä aekanaan olin sianporsaan pallaattanna. Kyllä se ilimeisesti olj melekose vaekutuksen 

tehnykki sillo, ja teki aena vuan, tulihan siitä minulle se esnmäenen ja viimenen vaemo! 

 

 

Sini Rasku 

 

________________________________________ 

 

rypistä katse kuin päiväkirjan sivut,  

arvoton täytyy talloa pois näkyvistä.  

Käperry tai todista, 

että huipulla tuulee, kuulee ihmisten unelmat 

ja unohtaa omansa.  

 

Pelko yhdistää siiliä, ruusua 

ja sinua; pienet ja herkät pörhistelevät piikkejään.  

 

Voit kasvattaa lihakset,  

joilla pitää katseen suorassa, 

monilla se luhistuu kasaan 

tai pakenee sivuille, 

tarvitset lihakset, 

sillä ilo painaa enemmän kuin pimeä.  

 

 

Jannika Lalu 

 

 

_________________________________________ 

 

Vieras valo 

 

Istumme vieretysten roskiskatoksen päällä. Kylmä pelti polttaa ihoa siitä kohtaa, mistä takki on 

kääriytynyt ylös. En kuitenkaan jaksa vaihtaa asentoa, näin on hyvä olla. Lihakset sopivasti 

supistuneina, kylmät sormet polvien välissä.  

 

Ohut lanka yhdistää meitä, sama kapinoiva rytmi särisee molempien korviin. Olet sulkenut silmäsi ja 

nojaat päätäsi nautinnollisesti kaiteeseen; musiikissa on sitä energiaa, jota tarvitset. Kasvosi ovat 

varmat ja kalpeat, luomesi värähtelevät hiukan. Mietin, mitä mahdat ajatella nyt.  

 



Et saanut taaskaan unta viime yönä. Olit maannut sängyssä kattoon tuijotellen jo toista tuntia. 

Huoneen tunkkainen ilma haisi homeelta. Sängyn yläpuolella olevasta ikkunasta häikäisi katulampun 

sinertävä valo; joku piski räksytti taukoamatta toisella puolen katua. Hengitys rahisi keuhkoissasi 

katkonaisena ja pinnallisena. Tyyny oli litistynyt kovaksi sängyn laitaa vasten ja se kohotti niskan 

epäluonnolliseen asentoon. Peitosta olit jo aikoja sitten potkinut pussilakanan pois, se makasi hikisenä 

ja ryppyisenä lattialla. Niskaan sattui.  

 

Lopulta päätit luovuttaa ja laskit jalkasi kylmälle lattialle; alavatsasta vihlaisi ikävästi. Ovulaatio! 

Hortoilit hetken hämärässä huoneessa ennen kuin löysit valonkatkaisimen: sen naksahdus leikkasi 

terävästi hapetonta ilmaa. Kirkas valaistus tuntui jotenkin luonnottomalta keskellä raskasta yötä. 

Pattereista kuului hetken tasaista hurinaa, vaimea kohahdus aloitti veden lotinan, ja sitten taas hurinaa.  

 

Hetken seistyäsi pattereita kuuntelemassa päätit kiivetä ullakolle. Ullakolla oli aina kylmä, joten puit 

vaatekaapista ensimmäisen käteesi osuvan villapaidan.  

 

Ullakko oli matala, valkeaseinäinen kattohuone, jonka toisessa päässä oli pieni puoliympyrän 

muotoinen ikkuna. Sivuilla olivat vanerikaapistot, joissa ei säilytetty muuta kuin lasivillaa seinien 

lämmöneristeeksi. Joskus pienenä olit livahtanut salaa ullakolle (ullakko oli kielletty paikka; ehkä 

siksi se vielä nykyäänkin veti puoleensa) ja availit jännittyneenä kaapin toisensa jälkeen. 

Pettymykseksesi ainoa löytö oli muovipussi täynnä kellertävää, pehmeän näköistä ainetta. Otit sitä 

tukon käteesi ja puristelit, mutta se teki yllättäen kirveleviä viiltoja sormiin. Vihaisena rymistit portaat 

alas ja päätit olla koskaan enää menemättä tyhmälle ullakolle.  

 

Nyt oli sekin lupaus rikottu. Portaiden yläpäässä löit pääsi oviaukon poikkipuuhun, ja sait vaivoin 

tukahdutettua huudahduksen. Konttasit takaraivo jomottaen lattian ja sinertävän hämärän poikki 

ikkunan luo. Lasi oli huurussa, ja sinun oli höngittävä siihen jotta sait sen putsattua hihankulmalla 

näkyväksi.  

 

Alapuolella makasi Limingankatu mustana ja lumettomana, ja sen reunasta pisti esiin neonvärisiä 

katuvaloja. Joku myöhäinen kulkija huojui baarista kotiin. Muuten tie oli hiljainen; sinua valvottanut 

rakkikin oli siirtynyt muiden riesaksi. Puiston takaa kohosi kerrostalo, jonka ikkunarivistöistä yksi oli 

valaistu. Siihen ystävälliseen vieraaseen valoon turvauduit kuin hukkuva oljenkorteen: joku muukin 

istui keskellä yötä valvomassa päiviin kyllästyneenä.  

 

- Nukahditsä sinne ullakolle? 

Vastausta ei tule, en ole varma oletko kuullutkaan molempien korvissa pauhaavan American Idiotin 

läpi. Kuitenkin huomaan suun seudulla pientä liikettä.  

Näin on hyvä olla, lihakset sopivasti supistuneina, tunnottomat sormet polvien välissä.  

 

 

Anna Carlson 

 

_______________________________________ 

 

Meidän Juhannus 

 

Juhannusaaton kunniaksi 

on pullo avattu  

rantasauna lämmitetty 

ja talviturkki heitetty. 

 

Isä on taas hiukan ottanut  

veljen kanssa ottanut 

vaahtoavaa mallasjuomaa.  

 



Veli on vienyt tämän asteen pidemmälle  

ja hukkunut. 

 

Juhannuksen kunniaksi  

on kokko poltettu  

tanssit tanssittu 

ja humaltuneet sammutettu.  

 

On sisko hiukan itkenyt 

on äiti jättänyt,  

ja yhdessä on murruttu.  

 

Nyt isä on taas ottanut  

nyt on äiti taas jättänyt  

ja itkenyt.  

 

Juhannuspäivän kunniaksi  

lippu puolitangossa,  

kesäkissat jätetty 

ja tulevaisuus hylätty.  

 

 

Jenny Jokinen.  

 

_______________________________________ 

 

Katulamppujen oksennuksen sekaan pisaroi kuunvaloa. Istun keskellä parisänkyä tuudittaen häntä, ja 

katselen lasittunein silmin, kuinka sälekaihdin viipaloi ikkunoiden ulkopuoliseen valon ohuiksi 

suikaleiksi. Alkuyöstä suikaleet olivat säpsähtäneet satunnaisen auton valokeilaa, mutta eivät enää. Ja 

hän huutaa. Huutaa kimeää huutoa, kuin pieni lintu ja kipristelee hentoja, hoikkia raajojaan.  

 

Tunnen, kuinka pääni retkahtaa olalle ja säpsähdän. Nostan tytön hellästi parempaan asentoon, aivan 

rintaani vasten. Joka yö hänen kyyneleidensä näkeminen tekee yhtä kipeää.  

 

”Mikä sinulla on hätänä?” kysyn valvomisen käheällä äänellä. Tyttö on syönyt ja juonut, käynyt 

vessassa ja suihkussa. Olen leikkinyt hänen kanssaan koko päivän. Olemme käyneet kuuntelemassa 

kosken huminaa ja laulaneet iltalaulun. Painan poskeni vasten silkkisiä hiuksia, ruskeaa kuunhohteen 

liukumäkeä. Uni kirvelee kärsimättömästi silmäluomissa.  

 

Laskeudun varoen makuulle ja annan hänen maata vatsani päällä. Hiljalleen itku vaimenee 

hikkaukseksi. Äänetön kyynel vierähtää paidalleni, kun tyttö hiljaa painaa päänsä vasten rintaani ja 

kuuntelee sydämeni lyöntejä. Hoikat sormet tapailevat unisesti parran karheutta leuassani.  

 

Sormet pysähtyvät kevyinä poskelleni, kun pitkät silmäripset kaartuvat unen ylle. En uskalla 

nukahtaa, kun hän makaa siinä, joten lasken tytön varovasti viereeni ja peittelen. Käyn takaisin 

pitkäkseni sängylle ja suljen silmäni. Nukahdan höyhenenkeveä, unen tuoksuinen hengitys 

kasvoillani, ja jotenkin tiedän, että nyt me saamme nukkua.  

 

*** 

 

Auringon säteet lainehtivat sanomalehdelläni, hipelöivät uteliaasti mustia kirjaimia. Loikoilemme 

keskellä olohuoneen lattiaa oranssilla viltillä. Tyttö kilistelee helistimellään ja hymyilee kilpaa 

auringon kanssa. Hän on kaunis.  

 



”Mitäs me tehdään tänään?” kysyn kääntäessäni sivua. Tyttö pysähtyy hetkeksi mietteliään näköisenä, 

ja helistin jää häälymään ilmaan. Sitten silmiin syttyy pilke, ja suu avautuu niin valtaisaan hymyyn, 

että nenä kurtistuu ruttuiseksi kuin rusinat, jotka hän päättäväisesti sylkee ulos aina maksalaatikkoa 

syödessään. Onnellinen kiekaisu täyttää pienen huoneen.  

 

”No, sitä ei kauaa tarvinnut miettiä. Mennäänkö katsomaan koskea?”  

 

Silmät harhailevat hetken ympäri huonetta, kunnes pysähtyvät kiinteästi tuijottamaan omiani. Nenä 

kurtistuu taas hymyn tieltä. Tyttö selittää kovasti ja viskaa helistimen päin kirjahyllyä. Pyyhkäisen 

kuolavanan poskelta kirkkaanpunaisella huivilla, joka hänellä on kaulassaan.  

 

”Selvä, mennään, kun olen lukenut lehden loppuun.”  

 

Soljuvan hiljaisuuden rikkoo riipivä ääni. Lasken sanomalehden käsistäni. Tyttö makaa kirjainpeitteen 

alla kuin siili syksyn lehtien seassa ja on kohottanut lehden B-osion korkealle ilmaan. Suikaleet 

kieppuvat ilmassa ja auringon valo nuolaisee uteliaasti jokaista paperinpalaa ennen kuin ne jäävät 

liikkumattomina lattialle.  

 

”Hei! Kuulepas nyt, neitiseni”, älähdän ponkaistessani istumaan. ”Tästä ei ollut mitään puhetta. 

Mainoksia revitään. Ja maksettuja laskuja. Ei sanomalehtiä.” Noukin paperinsuikaleita hoikkien, 

mutta päättäväisten sormien kaltereiden välistä. Avaan kalterit varovasti tarkistaakseni, että olen 

saanut jokaisen suikaleen kerättyä. Silloin. Muurahaiset kiipeävät hänen kädestään kohti olkapäätäni.  

 

Pysähdyn.  

 

En ole koskaan tuntenut sitä näin selkeästi. Katsahdan tyttöä, joka loikoilee lattialla ja ynisee 

tyytymättömänä. Hoikka käsi on suljettu omani sisään, ja muurahaisten virran tuntu hiipuu tuskin 

aistittavaksi. Tytön kulmat ovat kurtussa ja vapaa käsi syöksähtää kohti lähintä kirjainkudelmaa. 

Sanomalehden sähähdys saa minut sävähtämään.  

 

”Hei, ei...” sanon ponnettomasti kurottaessani kohti lehteä. Väännän sen irti määrätietoisesta kädestä. 

Muurahaiset ovat kadonneet. Mielikuva ei. Painan nenäni vasten tytön pitkää, suoraa nenää, 

pienoismallia omastani. Hän säpsähtää hieman. Tyytymätön yninä lakkaa, ja tunnen hengityksen 

poskellani. Tuoksussa on hiven muurahaisten mukanaan kantamaa viestiä: kärsimättömyyttä.  

 

*** 

 

Sadepilvet pehmentävät auringon hehkun vesivärimaalauksen hämyksi. Ikkunalasiin tarrautuneet 

sadepisarat luulevat olevansa kiiltomatoja kantaessaan kattolampun valoa selässään. Vedän 

pyörätuolin lähemmäs keittiön pöytää, ja tyttö nostaa kätensä pöydän päälle maiskuttaen samalla 

suutaan. Napsautan jarrut kiinni ja puen hänelle ruokalapun.  

 

”Täältä tulee vispipuuroa”, ilmoitan ja ojennan lusikkaa kohti maiskutusta. ”Tuliko sopivasti maitoa?” 

 

Tyttö hymisee vastaukseksi.  

 

”No hyvä.” 

 

Kuuntelemme sateen ropinaa, ja hän syö hyvällä halulla koko lautasen tyhjäksi. Pohjalla 

tummanvihreä kissa virnistää viimeisten maitopisaroiden seassa.  

 

”Onko jo parempi olo?” kysyn ja kosketan kämmenselällä kevyesti hänen otsaansa. ”Ei taida olla 

kuumettakaan enää. Se taisi onneksi olla vain pikaflunssa.” 

 



Nojaudun niin lähelle tytön kasvoja, että voin haistaa hengityksen, ja kierrän sormeni siron kämmenen 

ympäri. Suljen silmäni. Muurahaiset kulkevat pitkin käsivarttani ja hengityksen tuoksu toimii 

tuntosarvina.  

 

”Terve kuin pukki!” totean, ja saan vastaukseksi hymyn, joka korvaa pilvien taakse mököttämään 

jääneen auringon.  

 

”Voidaan taas vaihtaa neniä.”  

 

Hieromme aatelisneniämme vastakkain. Naurunkiherrys täyttää sadepäivän.  

 

*** 

 

Laineet kannattelevat valonsäteitä pinnallaan, kieputtavat pyörteissä pikkuruisia tähtiä, jotka pimeän 

turvin uskaltautuvat taivaalle. Kosken humina ja kohina maalaavat tytön kasvoille aina yhtä 

onnellisen hymyn. Hiekka ratisee pyörätuolin alla. Päivä on keväisen lämmin.  

 

”Huomiseksi on luvattu ihan hellettä. Kaksikymmentä astetta menee rikki”, huikkaan kosken pauhun 

yli. Käännymme tavallista reittiämme sillalle. Pikkupoika heittelee keppejä kaiteen yli ja varvistaa 

nähdäkseen, kuinka silta nielaisee ne. Pojan äiti seisoo vieressä ja katselee hiukan hajamielisesti 

veteen. Varmaan työasiat mielessään. Soran ratina lakkaa, kun renkaat saavat otteen lankuista. 

Pikkupoika käännähtää meihin päin, ja tumman pottatukan kehystämät kasvot venähtävät, niin kuin 

useimmilla lapsilla, jotka näkevät pyörätuolin ensi kerran. Tai kehitysvammaisen. Hän hypähtää 

ketterästi keskelle siltaa, ja lenkkareiden pikkuruiset vilkkuvalot syttyvät. Nainen havahtuu 

mietteistään, vilkaisee ensin poikaansa, ja seuraa sitten hänen ymmyrkäisten silmiensä katsetta 

meihin.  

 

”Moi”, poika sanoo utelias katse vilkuillen minun, tytön ja pyörätuolin välillä.  

 

”No, moi”, tervehdin hymyillen. Poika ryystää räkävanan takaisin nenänsä uumeniin.  

”Mä oon Antti”, poika ilmoittaa tomerasti 

 

”Mä oon Juho. Ja tää on Elena”, sanon, ja lasken käteni tytön kukallisen tuulitakin olalle. Vilkaisen 

äitiä, joka suo niukan hymyn.  

 

”Onks toi rullatuoli?” poika kysyy mittaillen tarkasti katseellaan. Nyökkään. 

 

”Ooksä ollu onnettomuudessa? Auto-onnettomuudessa tai lentskarissa?” poika kysyy tytöltä. Tytön 

katse vaeltelee hetken, kunnes pysähtyy pojan kasvoihin.  

 

”Ei oo ollu. Elena on aina ollu pyörätuolissa”, sanon, ja poika kallistaa hiukan päätään. Tyttö hymisee 

ja vilkuilee putouksen suuntaan. 

 

”Onks se kehitysvammanen?” poika kysyy kirkkain silmin, ja näen silmäkulmastani, kuinka äiti 

liikahtaa vaivautuneesti. 

 

”Joo”, vastaan äidin reaktio suupieliäni nykien. Poika ryystää taas räkää harjaantunein ottein. Hän 

katselee yhä pyörätuolia legonrakentajan silmin.  

 

”Haluutko kokeilla ajaa pyörätuolilla?” kysyn, ja poika nyökkää melkein ennen, kuin saan lauseen 

loppuun.  

 

Vilkaisen pojan äitiä. ”Sopiiko?” 

 

”Juu, ilman muuta”, nainen vastaa kiireesti ja väläyttää taas hymynsä.  



 

Nostan pojan tytön syliin, ja neuvon, mistä pitää kiinni. Pojan silmät hehkuvat. Sitten vien tytön kädet 

hellästi renkaille, ja hän alkaa kelata pontevin ottein pitkin siltaa. Jään seisomaan pojan äidin viereen 

ja katselen menoa. Käännähdän naiseen päin, ja ojennan käteni.  

 

”Mä oon siis Juho.” 

 

Nainen ojentaa kätensä. 

 

”Oona.” 

 

Muurahaisten tuntu on hentoinen. Niin hentoinen, että tuskin tunnen sen. Tyttöä on paljon helpompi 

lukea. Tunnen silti, kuinka ne kiipeävät vain kyynärpään paikkeille. Kosketuksella ei voi valehdella. 

Tuoksuilla ja kosketuksilla. Tuoksut voi peittää, mutta kosketus on vilpitön. Ihmisen eivät tajua, että 

kosketuksiakin voi lukea, joten he eivät vaivaudu valehtelemaan niillä.  

 

Hölkkään parivaljakon luo sillan toiseen päähän.  

 

”Ptruu!” läähätän muka uuvuksissa. ”Hirmuinen vauhti.” Kaksikon silmät loistavat kilpaa. Ojennan 

pojalle käteni, ja muurahaiset kipittävät kovaa vauhtia melkein olkapäähän asti, kun autan hänet alas.  

 

*** 

 

Valo on keveää ja siivilöityy nuoren koivun lehtien välistä hienon hienoksi. Kesän ensimmäinen yö, 

kun katulamppuja ei sytytetä.  

 

”Yksi, kaksi, kolme jaaa... hyppy!” ähkäisen nostaessani tytön korkealle ilmaan. Nenä kurtistuu 

hymyn tieltä. Lasken hänet sänkyyn, peittelen ja ojennan kovia kokeneen pehmohiiren. Tyttö selittää 

hiljaisella äänellä. Kuuntelen, ja painan lopulta nenäni vasten hänen nenäänsä. Linnut vaikenevat 

kuuntelemaan onnellista, hymyn käheäksi pingottamaa kiekaisua.  

 

Suukotan tyttöä poskelle ja kierrän soittorasian kampea muutaman kierroksen. Linnut solmivat 

pikkuruiset sävelet yhteen, tekevät samaa työtä kuin lumihiutaleet talvisin. Otan kiinni hoikasta 

kädestä, ja muurahaiset ryöppyävät olkapäähäni asti.  

 

”Hyvää yötä, mäki sua”, kuiskaan. Jätän oven raolleen.  

 

 

Justiina Saari  

 

______________________________________ 

 

TAIVAALLA 

 

Isänisän maalaamat taulut muodostavat olohuoneen seinän kokoisen epäsymmetrisen asetelman, joka 

on kuitenkin täysin tasapainossa. Ystäväni alkaa kertoa tarinaa.  

 

Kauan sitten, kun maassamme oli vielä sota Isoisä työskenteli Finnairin lentäjänä, ilman yhteyksiä 

armeijan ilmavoimiin. Kuitenkin kohtalo päätti liittää myös hänen ajatuksensa sodan kulkuun. Eräänä 

päivänä Isoäiti lensi taivaalla kohti kotia ja Isoisää. Häntä kuljettaneeseen lentokoneeseen osui 

Neuvostoliiton pommi. Onneksi lentäjä onnistui tekemään hätälaskun rannan läheisyyteen. Useat 

ihmiset joutuivat paniikin valtaan. Isoäidin täytyi työntää ulos eräs mies, joka ei kauhultaan pystynyt 

hyppäämään pois koneesta. Kyseinen mies ei selvinnyt hengissä. Isoäiti ui rantaan ja juoksi läheiseen 

maalaistaloon. Talossa Isäntä kysyi, miten hän oli päässyt piikkilankojen ohi, ”—ei kai Rouva 



suinkaan juossut niiden lävitse?” Isoäiti vilkaisi alas ja käsitti jalkojensa olevan verestä tahmeat. 

Syksyinen meri oli turruttanut hänen jalkansa, eikä hän ollut adrenaliiniltaan edes huomannut 

tapahtunutta. Isoäiti pääsi nopeasti sairaalahoitoon ja lopulta takaisin kotiin Isoisän luo.  

 

Taulut kuvaavat pilvien päällistä unenomaista maailmaa. Isoisä maalasi maisemaa, jonka tunsi 

parhaiten. Taivas oli hänen oma elinympäristönsä, jota hän osasi kuvata tavalla joka todisti hänen 

tuntevan pilvet kuin ystävänsä.  

 

PIHA 

 

Piha on lapselle kodin tärkein osa. Siellä itketään ja tapellaan, mutta onneksi paljon useammin 

nauretaan ja leikitään. Töölöläisellä sisäpihalla on lapsilla erityisasema. He saavat leikkiä ilman 

valvontaa, sillä vanhemmat voivat tarpeen vaatiessa huutaa lapset sisälle ikkunoista, jotka avautuvat 

pihan puolelle.  

Lapsilla on kadehdittava mielikuvitus, kun he keksivät satoja erilaisia leikkejä, joissa he voivat 

hyödyntää pientä asfalttineliötä. Yksi ja sama tila muuttuu silmänräpäyksessä aivan toiseksi, ilman 

minkäänlaista ongelmaa. Kaikki on totta, kunhan vain itse uskoo siihen. Pihalla useimmiten leikkivät 

lapset ovat neljä samanikäistä tyttöä jotka näyttävät olevan erottamattomat. Joka päivä he jaksavat 

tunnista toiseen luoda omaa todellisuuttaan, johon kuuluvat niin lohikäärmeet kuin prinsessatkin. 

Välillä kuitenkin vain keinutaan, kiipeillään puissa ja kikatellaan.  

Ajan myötä pihalle tuodaan hiekkalaatikko ja jos kaivaa oikein ahkerasti löytyy pohjalta mustaa 

soraa. Sitä kun sekoittaa hienon valkoisen hiekan kanssa, syntyy kauniin näköisiä kerrostumia. 

Pelkästään hiekkaa saatetaan siivilöidä useita tunteja, kunnes isä tai äiti huutaa syömään. Puiden 

kaataminen pihalta harmittaa, sillä missä sitä voi nyt kiipeillä? Talvella keksitään vaihtoehtoista 

tekemistä, kun jääpuikkoja voi imeskellä piilossa aikuisten katseilta roskisten takana.  

Kun aikaa on kulunut vieläkin enemmän, ovat leikin taidot jo osittain kadonneet ja pihasta tullut 

paikka, jossa leikkivät uudet lapset. Sisäpihan reunaan rakennetaan leikkimökki. Ennen kuului 

selvästi lasten ja nyt ehkä aikuisten yhteisöön. Rapussa täytyy jutella naapurin tädin kanssa 

ystävälliseen sävyyn, vaikka olisikin kiire kouluun.  

Nykyisin piha on loistava röökipaikka.  

 

KAUPUNKISOTAA 

 

Parhaimmillaan ja pahimmillaan kotonamme on tasaviikoin hallittu kaaos. Tai enpä oikein tiedä, ehkä 

pelkkä kaaos on osuvampi sana kuvaamaan tilannetta. Joka toinen viikko asun kahdestaan äitini 

kanssa. Tilaa ja omaa rauhaa on tällöin runsaasti. Ansaitun lepohetken jälkeen pikkuveljeni muuttavan 

samaan huoneeseen kanssani asumaan seitsemän päivän ajaksi.  

Joskus arki-iltana saatan löytää itseni kummallisista olosuhteista. Veljeni käyvät kaupunkisotaa Nerf- 

aseittensa kanssa. Heillä molemmilla näyttää olevan ainakin yksi kaveri mukanaan taistelussa. No, 

itse asiassa kavereita onkin useampia. He olivat vain piiloutuneina sohvan taakse. Minulla on 

seuranani kaksi ystävää ja heidän koiransa. Yritämme juoda iltateetä muka huomaamatta rintaman 

siirtymistä suoraan meitä kohti.  

Äitini on ehkä jo luovuttanut tilanteen suhteen. Toisaalta hän saattaa olla jo niin tottunut tähän 

kaikkeen, ettei oikeasti havaitse sotatannerta. Hänellä on jännä taito katsoa iltauutiset televisiosta 

välittämättä hälinästä ympärillään. Ollessani vauva meillä asui viisi aikuista plus minä ja koira.  

Raskaan koulupäivän päätyttyä olisi ihana tulla hiljaiseen kotiin ja viettää hetkinen vain ihan omassa 

seurassa. Usein tämä ei ole mahdollista, mutta kaipa minun täytyy odottaa siihen seuraavan viikon 

rauhaan. Onhan se tavallaan kiinnostavaa elää kahta näin erilaista elämää.  

 

MERKITYS 

 

Kotini on sanan positiivisessa merkityksessä ollut minulle ”koti” vasta neljä vuotta. Nyt koen sen 

paikkana, jossa voin olla oma itseni, ilman vaatimuksia. Nykyisin viihdyn kotona hyvin, mutten silti 

tee täällä oikeastaan muuta kuin syön, nukun ja dataan. Ennen ja totta puhuen vieläkin, haaveilen 

matkalaukkuelämästä elokuvan ”Up in the air” tyyliin. Ei olisi paineita tai sitoumuksia mihinkään tai 



kehenkään. Voisin olla rauhassa kusipää joutumatta vastuuseen teoistani. Näin pääsisi kevyesti 

pakoon kaikkea. En ole kyllä aivan varma, mitä on se kaikki, jota pakenisin.  

 

 

Rosa Salomaa 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

Ystävät on kuin kissat, 

jos ne heittää katolta ne kuolee. 

 

 

Henri Salamaa 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Ystävyyden malja 

 

”Savupiipustanta savu kohoaaa...” ”Arvon leipuri. Minä toin vehnäjauhoja. Tässä olkaa hyvä – saanko 

minä seuraavaksi sekoittaa taikinaa?” ”Saat. Mutta minä sekoitan sitä ensin. Ettei se mene pilalle.” 

”Selvä se, pääleipuri.”  

Voi kun minusta on niin mukava leikkiä Tanjan kanssa. Leikimme aina yhdessä. Usein leivomme 

täällä peikkomökissä, joka on keskellä kovin pelottavaa metsää. Mutta Tanjan kanssa ei minua pelota. 

Hän on minua kolme vuotta vanhempi ja kovin viisas. Paras naapuriystäväni. Minulla on vielä 

erikseen paras ystävä, mutta hän asuu kovin kaukana. Enkä ole viitsinyt mainita asiasta Tanjalle 

mitään. En halua ottaa riskiä, että hän suuttuisi.  

Täällä ulkona alkaa jo aurinko mennä pois. Tavallisesti, kun on hämärää, tai siis ennen pimeää, tai 

oikeastaan niiden väliaikana, iskä vislaa. Se tarkoittaa, että täytyy mennä kotiin. Ääni saa minut aina 

säpsähtämään. Se kuuluu niin kovaa, vaikka rivitalo, jossa asumme, on matkan päässä, jota en pysty 

läähättämättä juoksemaan.  

 

Minulla on jo pitkän aikaa ollut pieni ylimääräinen täyte vatsassa. Pissahädän oloinen. Ja nyt se on 

kasvanut suuremmaksi. Minusta tuntuu, että olisi parasta mennä käymään kotona, jos haluaa välttää 

housujen kastumisen. Täytynee kertoa tästä Tanjalle. ”Tanja, mulla on pissahätä..” ”Pidättele sitä.” 

Tanja vastaa. ”Pelkään, etten pysty. Mä käyn nopeesti kotona. Tuun sitten takaisin.” Ehdotan hänelle. 

”Etkä mee! Jos sä menet kotiin sun iskä taas käskee sua jäämään sinne. Etkä sä voi tulla takasin. Ja 

sitten meillä jää kesken tämä leikki.” Tanja sanoo mulle ja on jo vähän uhkaava. Tanjan sanoissa on 

kyllä perää. Olin ihan unohtanut kuinka usein olen joutunut jäämään kotiin. Oikeastaan aina, kun olen 

käynyt siellä hämärän ja pimeän väliaikana. Mutta leikin jatkumisen kannalta on melko suuri ongelma 

tämä hätätila. ”Tanja, mitä mä sitten teen? En mä voi mennä puskaankaan. Siinä käy aina huonosti. 

Etkö muista miten viime kerralla kävi? Vaikka kuinka yritit auttaa mua, niin silti kaikki valui nilkkoja 

pitkin housuille. Ja jouduin mennä märkänä kotiin. Mä en ole niin taitava kuin sinä.” Yritän 

perustella. ”Ei sun tartte mennä puskaan. Pissaa tähän.” Tanja näyttää minulle keltaista muovista 

kattilaa. ”En mä nyt pastakattilaan voi pissata! En mä edes osu siihen. Eikä kattilaan saa pissata.” 

Vastustan. Minusta tuo ajatus on ihan typerä. ”No voithan.” Tanja jatkaa: ”Katos Ida tää on puskaa 

järkevämpi ratkaisu. Otat housut pois, niin ne ei kastu. Istut tohon kattilan päälle, niin ei valu jaloille 

ja takuulla osut. Ja mä pidän vahtia, ettei kukaan tule ja nää sua.” Samassa muistin retkipottani ja 

ajatus tuntuikin järkevältä melko viisaalta jopa. Tanja tuntui tietävän miten toimia tukalissa 



tilanteissa. Ja onhan hän minua kolme vuotta vanhempi ja näin paljon kokeneempi. Ja hänhän lupasi 

pitää huolen ettei kukaan nää. Tämähän olisi aivan normaali toimi, jotta leikkimme voisi jatkua. ”No, 

okei!” vastaan ja otan Tanjan kädestä kattilan ja lampsin sen kanssa mökin laitaan, jossa ei ole 

ikkunoiden aiheuttamaa uhkaa. Tanja pitää vahtia ja minulta homma hoituu hetkessä kuin vanhalta 

retkipissaajalta. Nousen ylös pistäen housut paikoilleen ja nappaan kattilan mukaani. ”Tanja, mitä mä 

nyt tälle pissalle teen? Vienkö sen ulos ja kaadan jättiläisten kivelle?” Kysyn olettaen, että se viedään 

jättiläisten kivelle, mutta varmistaakseni asian kuitenkin. ”Eeei. Kun nyt sä juot sen.” Tanja vastaa 

päättäväisesti. ”Mitä? No, enkä juo! Eihän nyt omaa pissaa voi juoda.” Vastaan järkyttyneenä. 

”Aijaa.. No sitten sä voit ihan itse päättää kumman sä valitset – nimittäin, jos sä et juo sitä, niin mä en 

enää ikinä ole sun kaveri.” Tanja sanoo määrätietoisesti ja lähtee rauhallisesti kävelemään ulos 

mökistä taaksensa katsomatta. Tutisen ja mieleni täyttyy vakavista ajatuksista. Lähtisikö Tanja todella 

pois ja jättäisi minut tänne mökkiin? 

 

En voi kuvitella mitään, missä Tanja ei olisi mukana. Minulla ei ole muita leikkikavereita. Paitsi on 

minulla Sini. Mutta hän ei ole minun vaan mummuni naapuri ja asuu niin kovin kaukana. Lisäksi 

pääsen leikkimään hänen kanssaan ainoastaan silloin kun teen mummulle pidempiä yökylävisiittejä, 

eli vain kesällä ja talvella. Olisin lopun ajan yksin. Kevät ja syksy aivan yksin. Enkä minä halua olla 

yksin. Se on selvää, jos ei ole Tanjaa, ei ole ketään muutakaan.  

Lähden kattilan kanssa mökistä ulos löytääkseni Tanjan ja yrittääkseni selittää tilanteen vakavuuden. 

Helpotun, kun näen hänet jättiläisten kiven läheisyydestä poimimassa mustikoita. Hän huomaa minut 

ja tulee luokseni kantaen mustikoita käsissään. ”Kuule Ida. Ei se ole paha juttu lainkaan. Mä poimin 

sulle sinne mustikoita sekaan.” Tanja kaataa mustikat käsistään kattilaan ja jatkaa: ”Nythän toi on 

ihan kuin omenamehua, jossa on mustikoita, tietkö ihan saman väristä ja ihan saman makuistakin. Juo 

se nyt vaan.” Tanja puhuu kovin rauhallisella minusta, melko vakuuttavalla äänellä. Jos se kerta 

omenamehulta maistuu, niin kaipa mä voin sen juoda. Ja enhän haluaisi tuottaa pettymystä Tanjalle: 

Hän on aina huolehtinut minusta ja viettänyt aikaa kanssani vaikka olen vaan tällainen nuorempi. 

Tanja on minulle niin kovin rakas.. Katson kattilaan, jossa on lämmintä omenamehua koristeltuna 

tuoreilla mustikoilla. Olen tehnyt päätökseni. Vilkaisen vielä Tanjaa ja hän katsoo minua 

rohkaisevasti. Sitten minä ilmeenkään värähtämättä hörppään ”Ystävyyden maljaa”.  

 

 

Ida Sihvonen 

 

___________________________________ 

 

Viljelyä 

 

Lähden metsälle poimimaan kanttarelleja, nyt on pakko päästä oikomaan jalkoja. Menen pyörällä 

kuoppaista metsätietä pitkin, selkä suorana, ettei tule hitonmoista kyyryä. Tieltä näkyy talovanhus, 

ajan pihaan, ihan mielenkiinnosta. Talo on aidattu, portissa on kyltti ja menen lukemaan sen, ihan 

mielenkiinnosta. ”Älkää tulko autoistanne ulos, vihainen koira!” 

Pyörä äkkiä alle ja sotken nopeasti pois.  

 

Pari päivää myöhemmin tapaan Vuolion, tuon äijänrähjän, hänkin kanttarelleja poimimassa. Hyvä, 

että virtaa löytyy, kunhan ei minun apajille tule sotkemaan. Vuolio alkaa puhua talonrähjästä, jotain 

kummaa siinä kuulemma on. ”Suuri muovinen kasvihuone pihassa, kettingeillä lukittu. Tapasin sen 

äijän, EU-tukia sanoi vartovansa, tomaatteja kun kasvattaa.” Jotain kummaa siinä talossa minunkin 

mielestä on, mutta liikaa se ei jaksa minua vaivata, pysyttelen vain poissa koiran tieltä.  

 

Vuolion naapurilla on ollut jo pidempään ongelmia liikennepoliisin kanssa, monia sakkoja on vielä 

maksamatta. Poliisit tulevat oikein sitten kotikäynnille asioita selvittelemään. Vuolion suuri suu on 

varmasti jo naapurissa ehtinyt kuulua, sillä naapuri kehottaa poliiseja vierailemaan sillä hämärällä 

tilalla.  

 



Poliisit ajavat hämärätalon pihaan ja käyvät tutkimaan kasvihuoneita. Ja siellä on kuin onkin 

tomaatteja kasvamassa! Omistajien epäonneksi tomaatteja kasvaa kuitenkin vain parissa 

ensimmäisessä ruukussa, hämäyksenä. Loput ruukut ovat täynnä huumetta.  

 

No, vankilaanhan äijät siitä päätyivät, yksi nainenkin siinä taisi mukana olla. Ei kuitenkaan vankila 

täysin valtiolle riittänyt, kovat velathan siitä myös jäi. Koko omaisuus on huutokaupattavana ja 

aiotaan myydä pilkkahintaan. Niemisen Arjan mies käy ostamassa parikymmentä suurta ja mustaa 

astiaa, jossa huumetta kasvatettiin. Pilkkahintaan kun sai, Arjan mies käy heittämässä myös meidän 

pihaan pari ruukkua.  

 

Ne ovat nyt tuossa navetan laidalla, laitan niihin aina kesäisin kasvamaan tomaattia. Tämä on näitä 

elämän omituisuuksia.  

 

Taru Pietilä 

 

___________________________________ 

 

Uni 

 

Olin metrossa matkalla kouluun siskoni kanssa. Metro oli vihreä sisältä ja istuimme upottavissa 

nojatuolissa. Samassa vaunussa oli siskoni ex-poikaystävän nykyinen tyttöystävä ja nauroimme 

hänelle mitä nokkelimmin, mutta oikeasti tajusin, että emme olleet hauskoja. Ilmestyimme kouluun ja 

päätimme mennä hissillä yläkertaan. Avasin siskolleni hissikuilun oven ja hän astui sisään. Suljin 

oven, mutta tajusin liian myöhään, että siskoni ei ollut päässyt hissin sisäpuolelle, hän seisoi 

hissikorin päällä johtojen keskellä. Hän huusi minulle, jotta avaisin oven, mutta en saanut sitä auki. 

Menin toisella hissillä alas pyytämään apua. Aula oli suuri ja sen lattia oli turkoosia marmoria. Kysyin 

apua pieniltä, vanhoilta miehiltä, joilla oli päällään harmaat puvuntakit, joissa oli liian suuret 

olkatoppaukset. He sanoivat, että siskoni on mennyttä ja minun pitäisi mennä takaisin tunnille.  

 

Taru Pietilä  

 

___________________________________ 

 

Lemmenloitsu 

 

Saavu, luonto, luota juurten, 

saavu alta sammaleiden 

tule tänne tukemahan 

luokse lennä auttelemaan.  

 

Tule, lapsi tuntureiden  

juokse ali revontulten  

tänne soiden silmäin alle  

kukkuloille, kivikoille  

juokse, jätä äitis helma,  

jätä isäs metsät, suomaat 

lennä lapintiiran lailla 

liidä siipiäkin vailla  

luokse Lapin pakkasrouvan, 

tytön, heleästi soivan 

tuntureitten tuulten äänen 

laulajan Lapin öiden.  

 

Huuda kerran, huuda kaksi,  

huuda maahan autiohon 



kutsu kultas saapuvaksi 

lemmen luokse aurinkohon. 

Etsi alta vaivaiskoivun,  

kysy tuulten tyttäriltä 

Kenpä nähnyt neitoo loimun, 

lasta talven tuiskutuulten? 

 

Kuiskaa, kutsu vetten alta  

pääsi paina sammalehen.  

Silmä katso soiden syliin  

korva kuule puiden laulu 

Kunnes kuulet laulun naisen,  

synkän sorjana soljuvan 

Silloin juokse halki maiden,  

kukkuloiden, kivikoiden,  

juokse luontosi lävitse, 

soiden poikki kiirehdä, 

kunnes näet koivikkoisen 

löydät neidon laulavaisen.  

 

Emma Lilja 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

vain parin metrin ero onko junassa  

vai sen alla, 

kuinka hassua! 

en jaksa taas kuunnella juttujasi 

sanoja lentää 

kuten sinäkin olet luvannut 

oletko koskaan kurkannut reunan yli 

no niin, ja kahvi on jo kylmää 

 

älä puhu paskaa paskaa jooko 

kyllä minä rakastan 

vaikka hautaan pääni tähän tyynyyn 

käperrän itseni yksityiseen myttyyn 

herätä, kun olet mitannut 

mahtuuko maailmantuskasi  

pikku keittiömme uuniin 

edes silmät kiinni  

 

 

 

 

 

yhtäkkiä yhtä aikaa 

olemme molemmat tässä 

pussaan sinua vähäsen 



ja muistan, miten hyvältä 

elämä voikaan maistua! 

 

noin vain eräänä aamuna 

teet itsestäsi tiikerin 

näytät minulle vihdoinkin 

kirjoitat sen ihmiseen  

syvälle ihmisen ihoon  

maailma on kaunis 

 

 

(niminm. silmät kiinni) 

 

___________________________________ 

 

Äiti 

 

Urho seisoo rekan lavalla, minä maassa. Siirrämme tukkeja lavalta siirtopaikalle. Säätelen 

nostokauhan korkeutta ja minun on oltava äärimmäisen tarkkana, sillä voimalinja kulkee aivan auton 

yllä. Pitäisiköhän autoa siirtää.. Enää on kuitenkin vain yksi tukki jäljellä. Tuulenhiven tarttuu siihen.  

 

Herään auringon polttavaan kuumuuteen. Kurkkuani kuivaa, tuntuu kuin jokaisella nielaisulla 

kaktuskasvin pallo holaisi itseään ylös ja alas raastaen kurkkutorveni hajalle. Katson rekan lavan 

suuntaan, jossa näin Urhon viimeksi, mutta en näe enää. Mitä tapahtui? Nousen pystyyn tomuisesta 

maasta. Suoristan selkäni ja kiipeän rekan lavalle vastaanottamaan jotain, mitä en vielä tiedä. Näen 

Urhon. Hän lepää tyhjällä lavalla. Kuoleman virta poltti samanlaiset merkit Urhon kämmen- ja 

jalkapohjiin kuin Herramme Kristukseen hakattiin sinä paholaisen päivänä. Vahvempi on voittanut. 

Asetan Urhon elottomat kädet ristiin rinnalle ja sanon myöhästyneet hyvästit. Haluan täältä pois, 

mutta en uskalla mennä kotiin. Juoksen niin kovaa kuin pystyn. Olen tyhjiössä, jossa kipu saa 

liikkumaan. Minä vain juoksen.  

 

On pimeää. Jääkylmän veden paine pitää kuorma-autoni hytin oven tiukasti kiinni. Olen loukussa. 

Ympäröivässä vedessä tanssahtelee talon korkuisia tukkeja, rautalankaa ja teräviä lasinsirpaleita 

veden pyörteen tahdittamina. Tämä juhla on minun. Kukaan muu ei näe, ei kuule. Juhlista puuttuvat 

äiti, isä sekä veli. Mutta ei surua kauan kestä, heillä on niin paljon muutakin murheenaihetta kuin 

minun poismenoni. Pian ei minua muisteta. On hankala ikävöidä, jos ei ole ikävä. Vahvempi voitti 

jälleen, sillä nyt minä kuolen. Vesi nuolee kopin kattoa, pian sen märkä kieli koskee keuhkojani. Vielä 

viimeisen kerran pusken tuota Perkeleen ovea, jota hänen kumppaninsa puristavat kiinni. Lataan 

kaikki voimani viimeiseen työntöön, ohimosuoneni pullistuvat ja tunnen, kuinka happi loppuu. Ovi 

aukeaa ja virta kahmaisee minut syleilyynsä. Voiton tunne katoaa pelkoon ja epätietoisuuteen siitä, 

mihin suuntaan lähteä. Yksi pieni valonsäde osuu yksinäiseen ilmakuplaan, joka kohoaa ylöspäin. 

Lähden seuraamaan tuota toivon tähteä. Minun on saatava hengittää. Urhokin lähti liian varhain. 

Vedän henkeä hänen vuokseen. Saan happea. Mutta vedellä on suurempi voima. Onneksi isä näkee 

minut ja hän vetää minut turvaan.  

 

Suurin huoli on äidin huoli. Vain viikkoja sitten menetti hän vanhimman poikansa, nyt on matkalla 

toinen.  

Kolmesta veljestä kaksi sai jäädä.  

Rakas Jumala eikö tämä ole jo tarpeeksi? 

 

Sointu Sihvonen 

 

 

Elämäkertani 



 

Alussa oli muumilakanat. Muumilakanat ja pinnasänky,  

jossa nukuin selälläni, pehmolelujen ympäröimänä, 

niin lähellä vanhempiani, että kuulin heidän vakaan hengityksensä aamuisin.  

 

Myöhemmin kiipesin joka yö äidin parvisänkyyn,  

josta toinen puoli oli aina tyhjä, kuin minua varten. 

Sänkyni oli vaaleanpunaista puuta ja sen alta sai vedettyä esiin laatikon,  

johon ystäväni mahtuivat nukkumaan.  

Lakanoissamme oli vaaleansinisiä elefantteja.  

 

Jonain aamuna elefanttilakanoilla oli verta. Jalkapohjat ottivat jo kiinni sängynpäätyyn.  

 

Opin nukkumaan huonosti, valvomaan myöhään ja heräämään iltapäivällä.  

En nukkunut lainkaan jos huoneessa oli muitakin,  

heräsin lakanoiden rahinaan ja hiljaiseen hengitykseen.  

 

Ja sitten opin nukkumaan missä vain, milloin vain. Nukahdin kirjaston pöydän ääreen,  

laivan kapeaan punkkaan,  

huonosti pysytettyyn telttaan,  

kylmiin makuupusseihin,  

ruuhka-ajan lähijuniin, 

ystävien sänkyihin ja lakanoihin, joiden tuoksua en tunnistanut.  

 

Opin nukkumaan paremmin jonkun toisen vieressä.  

Alussa riitti oma kapea sänkyni,  

joka peittyi vaatteisiin ja leivänmuruihin. 

Lakanat vaihdoimme vasta, kun niillä oli kylliksi olutta ja tuhkaa.  

Myöhemmin kannoimme viidenteen kerrokseen leveän patjan ja kasasimme sängyn,  

joka täytti pienen huoneen miltei kokonaan.  

 

Nukahdin hitaisiin sydämenlyönteihin ja tuttuihin kasvoihin, kasvot solisluuta vasten. 

 

Tarvitsin tyynyn selkäni taakse ja aamulla juoksin kylpyhuoneeseen.  

Lakanoilla oli maitoa ja oksennusta ja kiukkuista itkua.  

Ja myöhemmin paljaiden kesäjalkojen jättämiä jälkiä ja pehmoleluja.  

 

Aina vian väsyneempiä öitä ja hiljaisempia iltoja. Kirjoja ja silmälaseja.  

Kahvitahroja. Sanomalehti sunnuntaisin.  

Välillä nukuimme huoneissa, joiden seinät näkivät joka yö uuden vieraan.  

 

Hitaampia aamuja ja aikaisempia iltoja, lääkepurkkeja ja villasukkia,  

ja lopulta kapea sänky, jonka ympärille sai vedettyä mintunvihreän verhon.  

Heräsin toisten yskintään ja tuijotin yöpöydän kukkia.  

 

Välillä luulin nukkuvani elefanttilakanoissa tai äitini parvisängyssä.  

Hätkähdin hereille rohisevaan hengitykseen, joka olikin omani.  

 

Iida Käyhkö 

 

___________________________________ 

 

Lumolumianna 

 

kristalliheijastus hangen kylmästä luikuu 



lumolumianna soljuu 

uurremutka helisee 

piruettokarmelin kuutamolla luovii 

tärskyy hurmiolle 

säkeet tummuvat hiljaa 

lumolumianna soljuu 

uurremutka helisee 

haave haalenee roudassa 

tanssi hohkaa sineä 

kuvastin heijastaa varjoja 

lumolumianna soljuu 

 

 

Sarah Couprie 

 

___________________________________ 

 

Ryhmä pieniä ihmisiä odottaa ja jonottaa takahuoneessa kahden järkälemäisen koneilla ohjailtavan 

oven takana. Lattia saa heidän paljaat varpaansa viileiksi, mutta päät kuumina he keskittyvät 

seuraaviin tapahtumiin. Jännitys. Heidän hiuksensa ovat taiten auki leikatut ja puhtaat. Muutamalla on 

likaiset, kun ei ole suihkussa ehtinyt käydä eilen illalla. Lakka tuoksuu ja pari eturivissä käskee 

nauravia olemaan hiljaa. He ovat hieman kireitä. Eturivissä on yleensä ne kolme tai kaksi 

perfektionistia, jotka äyskivät muille, keskellä neljä riviä hyvin käyttäytyvää massaa ja takana ainakin 

viisi äänekästä ja yksi ovela yksilö. 

 Raskaat ovet aukeavat ohjatusti ja eteenpäin pyrkivä massa ähkii sisään ovista. 

Kulissiin ja halliin tumman ja turvallisen ilman huomaan. Valoa sivuilla. Monta metriä korkea 

liikkuva kulissi esittää talon seinämää. Ihmiset juoksevat valssaamaan sen taakse. Näyttämöltä 

hehkuva aatelinen valo muodostaa talon taa tilan, jossa heillä on omat tanssiaiset. Voimakas virta 

kulkee pallean keskeltä päähän ja sieltä raajoihin. Riemun kiljahduksia ilman ääntä, sillä ääntely ei ole 

sallittua. Ääni muotoutuu liikkeeksi ja antaa voimaa kun viimeinen variaatio alkaa, prinssi tarttuu 

naista lanteista ja nostaa tämän ylös kohti kattoa. Nainen avaa jalat ja muodostaa aivan taivaallisen 

yhdeksänkymmenen asteen kulman joka heijastuu vahvasti takana valssaavien ihmisten silmissä 

tulevaisuutena. Nainen laskeutuu polvelleen ja tulee aivan pimeää.  

 Ähkivä lauma siirtyy etukulissiin seuraten maahan aseteltuja, sinisiä kulissilamppuja ja 

eräs aivastaa. Lava valaistuu sen verran, että Pekan pepun saattaa erottaa sängyn laidalla. Tytön 

kasvot Pekan otsalla ovat hienot. Nyt he menevät ja ovela takarivissä ollut ihminen sukkuloi 

kriittisellä hetkellä sivuun ja eteen tuntien ihollaan loisteen. Lumihiutaleet leijuvat valkoisissa 

yöpuvuissa astuvan massan päällä ja laskeutuvat maahan. He katselevat ohi katon reunan, sinne missä 

valokoneet kääntyilevät rauhoittavan keinuvasti. Lavan vastainen musta yleisö hengähtää ja taputus 

muodostaa kohisevan äänivallin. He katsovat ylös tummaan yleisöön ja ahmivat sitä silmillään. 

Juoksevat jalkaparit kumartavat ja hiukset valahtavat naamalle. Verhot sulkeutuvat ja avautuvat yhä 

uudestaan. Puhtaita lapsia, hiuslakalta lemuavia, näin heidän todellisuuttaan katsoo koko maailma.  

  

 Esityksen jälkeen lapset ohjataan pukuhuoneisiin. Yksi jos toinenkin on hysteerisessä 

tilassa rankan päivän jälkeen. Tyttöä, joka oli sukkuloinut takarivistä lavan etuosaan viimeisessä 

kohtauksessa naurattaa aivan hirveästi, eikä hän saa kikatusta laantumaan. Esityksestä jäi hyvä mieli. 

Hän puhelee kaikennäköistä muiden kanssa aika ajoin herpaantuvalla äänellä. Puheenparsi liukuu 

rennosti suusta. Hän hyörii ja on iloinen, menee peilin eteen laskeakseen hiuksensa alas nutturalta. 

Peilin edessä hän tönäisee vahingossa tyttöä, joka istuu tuolilla ja peilaa samasta peilistä. Hän pyytää 

anteeksi, mutta tyttö suuttuu ja sanoo, että tönäisijä on juuri tuollainen, ei ota ketään huomioon vaan 

tunkee joka paikasta. Tönäisijä sanoo, että ei asia ole niin, hän vain epähuomiossa osui tyttöön. – 

Mene pois häiritsemästä ja etsi oma peili, tyttö sanoo. Tönäisijä rupeaa selittelemään ja kävelee 

toiselle puolelle huonetta. Hän kokee tilanteen olleen epäoikeudenmukainen itseään kohtaan, mutta on 

vain hiljaa. Hän purkaa nutturansa vaiti. Tyytyväinen ja riehakas esityksen jälkeinen olotila on 

tipotiessään. Tiuskaissut tyttö sanoo, että nyt tönäisijä tietysti otti itseensä ja pitää tyypillisesti 



mykkäkoulua. Tönäisijä on loukkaantunut ja sanoo ettei ole, vaikka se ei pidäkään paikkaansa. Tyttö 

sanoo, että tönäisijä on lapsellinen. Tönäisijälle jää paha mieli, eikä hän enää ole riehakas vaan 

enemmänkin vaivaantunut, ettei vain joku kommentoisi hänen olemistaan. Samalla häntä raivostuttaa, 

kun ei pitänyt puoliaan. Hän miettii ratikkapysäkillä, että tyttö oli vallannut peilin kokonaan itselleen, 

vaikka pukuhuone oli täynnä. Miksei hän sanonut kipakasti takaisin, vaan rupesi jälleen kerran 

selittelemään ja puhui itsensä pussiin. Sitten tyttö vielä kommentoi hänen tapaansa mököttää, ihan 

kuin hän ei olisi saanut tehdä edes sitä. Raitiovaunu tulee ja hän astuu sen kyytiin.  

 

 

Veera Tapper 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voiei apua talot lähenee ja minä jään väliin seinä on rosoinen liiankin paljon mutta onnea on, en ole 

yksin vaan olen amandan kanssa, amandan kultaiset hiukset loistaa auringossa minne nyt mennään 

minä kysyn ja amanda taas vain hymyää minun poski on kuuma ja me mennään, äiti ja isä on kaukana 

poissa me haudattiin ne ja nyt me ollaan, seinät ovat puristuneet yhteen ja me ollaan kuoltu ja litistytty 

sinne ja amandan helisevä nauru pulppuaa kuin vesi jossa me kellutaan, ajassa kellutaan taas. hupsu 

amanda, se teki ilmeen ja minä nauran. miksi kaikki on niin hyvin yritän sanoa mutta suusta tulee vain 

kuplia, tulee sieltä sanatkin tai ei mutta amanda ymmärtää ja selittää minulle että ei ne ole hyvin 

koska niitä ei ole, asioita ei ole eikä meitä eikä mitään muuta kuin tyhjyys ja musta ja minäkin nauran 

amandan onnenkuvalle! onko rastit vielä olemassa, onko viivat ja tähdet ja nauravat suut onko minä 

kysyn ja amanda sanoo että no sattuuko sinuun vielä, näetkö vielä arvet ja kivut ja minä katson ja 

huomaan että minua ei ole, olemme pieniä aikapisaroita minä ja manda, kerrankin samassa 

maailmassa ja kerrankin minä voin häntä halata ja niin minä teen katsokaa kaikki, kaksi aikapisaraa 

halaa! no niin amanda, sanoo amanda. hassu lause sanoo eulaalia omena ja laittaa hatun päähänsä. 

hui! tänne tuli joku kiinalainen ja taas minä hypin ja riehun ja potkin ja huudan mutta amanda tulee ja 

vie minut akvaarioon. ei taas akvaario hyvä pieni eulaalia omena. laita nyt se hattu päähän ja ala 

kävellä. missä sinun äiti ja isä on mutta amanda sanoo että hyihyi sinua kun eulaalia sanoo että 

painukaa vittuun minulla on taas tosi lämmin poski. eulaalia omena putosi puusta kauas, kieri 

nurmikon poikki ja hyppäsi kotiin punaiseen taloon jossa ei saa henkeä, intiaanit ovat vallanneet talon 

ja vceljen sydämen, MIKS SUN PITÄÄ OLLA EDES OLEMASSA kuuluu kaikuu korvissa pienen 

eulaalia omena eikä hän ymmärrä, minä en ymmärrä miten velikin on veidät hylännyt yhden 

kusivittupaskaintiaanin takia, me olemme sisaruksia kaikki kolme mutta emme enää. amanda ei sano 

mitään mutta minä tiedän että hän on aina pienen eulaalian puolella, olen  hyvin onnellinen koska 

amanda on ehkä ihmisten parhaimmistoa ja hän on minun vaikka äiti itkee ja isä itkee ja amandan ne 

laittoi piiloon minulta, amanda on salaisuus kuiskaus niin en ole koskaan yksin. karhu tulee taas, 

amanda minua varoittaa ja katson ympärilleni luokassa vaikka oikeasti en edes katso sillä tunnen sen, 

se yrittää hyökätä mutta minä en anna sen tehdä niin, amanda on minun hatun alla ja silittää minun 

hiuksia minun rastahiuksia ja sanoo että kaikki on hyvin vaikka minun maailma on taas heittänyt 

kuperkeikkaa paskakasassa ja laskeutunut suoraan perseelleen ja kaikkialle sattuu, koko maailmaan 

sattuu sillä vilmanen on pahasti poissa raiteiltaan ja eulaalia omena myös, haluan antaa heille 

molemmille hyvän kodin. rasteihin sattuu koska kengät ovat liian pienet, eilen illalla ajattelin että hyi 

helvetti mitä oot taas tehny mutta en sille mitään voi tai kai voisin en tiedä en tiedä en varastin kotoa 

puukon jossa luki Kasper hyi helvetti miksi edes kirjoitin tuon nimen ylös ja taas useammin kuin 



ennen minua oksettaa. voisin vääntää taas runoja, ottaa molemmista päistä kiinni ja kierittää ja 

vääntää ja vetää niin niihin sattuisi. mutta enhän minä runoja halua satuttaa aimin pöydällä on sormus 

ja minä menen takaisin lontooseen ja minä painun sinne mistä tulinkin, missäköhän se oli köh köh 

köhän takertui kurkkuun kiinni niinkuin ranska ja ranskalainen ärrä, soljuu taustalla kaunis 

ranskankielinen kieli ranska mitä no en tiedä. käteen sattuu tässä vaiheessa huomattavan paljon ja 

siellä on perkele mutta se ei onneksi ole suussa ja ilmassa ja muiden korvissa mutta se on kädessä ja 

kynässä ja paperilla perkele perkele niin kuin useat asiat minun tapauksessani näin ne menevät, siksi 

äiti sanoo että siksi minä sairastuin tai sairastuin ja sairastuin miten sen nyt ottaa mitä sinä luulet että 

kasvaa vauvasta joka on paljon vihainen lapsksi joka on paljon surullinen ihmiseksi joka ei ole 

olemassa. taas minä näin sen taas minä sen tein mitä ihmettä kuuluu korvissani ala-asteen opettajan 

äänellä. kyseinen opettaja on pettänyt miestään ja on nyt toisen opettajan vaimo, minä olin nuijan 

päiväkodissa ja urpolan koulussa. tämä oli tositarina. olen siis väistämättä tyhmä idiootti paska 

ihminen mutta enhän ole! olethan. enhän ole! miten vain. jaakon kaveri elää tarinassa, tarinan ja 

totuuden välimaastossa. missäköhän köh köh minä elän se minua kiinnostaa mutta kukaan ei ole 

kertonut. kutittaa päähän, sukulaiset sanoo että hyyyi, eei kai meidän sara heh tuossa lukee minun 

nimi että etkai pikku pentele ja minä sanon että no kyllä ja sanon sen niin painokkaasti että majavia 

tippuu taivaalta, jeesusmummo on vilmaselle vihainen, voi pikku vilmanen! tule tänne niin ostetaan 

koira ja ei se minua haittaa mitä sinä päivät pitkät poltat. ihan hyvä että jesse lähtee tanskaan, hyvä 

että se on sinunkin mielestä hyvä. angels deserve to die. niin et voi pakoilla konttorilla elämääsi, 

sinunkin äiti ja isä ja ystävät. sinulla on. minä olen täällä ja haluaisin huutaa, niin minun jossain joku 

huutaa koska minä en. nyt kävelee tännepäin, meni minun ohi ja taas haahaa opettaja anteeksi en 

muista nimeä mutta jos tämän luet niin äsken siis kävelit minun ohi ja voit ajatella sitä hämmentävää 

hetkeä jossa joetnkin taas kaikki punoutuu yhteen ja aika virtaa eteenpäin joessa ja amandan ote 

lipeää, minun käsi irtoaa amandan omasta ja olemme taas poissa, minä jossain muualla kuin hän. kun 

laitan käden nyrkkiin niin rastia ei ole mutta siihen silti sattuu nyt tuli tumtumtutum rytmihäiriö ai että 

ne on häiritseviä siksiköhän köh niiden nimi on häiriö odottakaas hetki lapset nyt pitää teroittaa kynä. 

no onko tämä tällaista, virtaako minun ajatus? virtaako se ja missä on joen uomat koska sellaisia en 

tunne, käsite on minulta karannut. koiramme oli kipeä kun olin kotona voi raukkaa se on elämäni 

rakkaus paitsi ehkä horatioppossu jos hänet löytäisin niin itselleni ottaisin nyt ottaa kyllä päähän, sitä 

särkee ja nälkä on, vaikka sanottiin että ei saa katsoa kelloa niin minäpä katson haahaa olen pahis 

noniin nyt. se on viittä vaille yksitoista, eipä tuo tieto paljon minua hyödytä kun en muista milloin 

aloitimme, noh eipä se haittaa. tämä käy ihan urheilusta, käsi on hikinen ja eikös se tarkoita että on 

palanut huimasti käsikaloreita, harmi että minun käsi oli jo valmiiksi ihan laiha. laitoin tänään 

käsikorujakin pitkästä aikaa ja en tiedä miksi sillä melkein myöhästyin mutta mitä pienistä, pienistä 

sievistä joissa kaverini viikonloppuna varmasti oli, miten voi pienellä tytöllä mennä viikossa 144 

kaljaa sitä en käsitä mutta laskimme näin, voi pikku vilmanen ja onhan minulla jo ikävä. älä taas lennä 

pihalle jooko pihalla on lehtiä ja ne saa kyllä lentää, mikä ihme albiinopuu, mysteeri joka minun mitä 

ilmeisimmin täytyy selvittää. puhalsin juuri käteeni mutta ei auttanut, kaikki on tulessa ja palaa ja 

nero nauraa taustalla, mitä tarkoittaa taustanappula. ihan kuin se olisi sana, noup, ei se ole. en tiedä 

eikä minua sikälimikäli kiinnosta. sais kuulemma alkaa tulla takaisin täältä, en tule haahaa en tule 

ikinä pois tämä on minun maailma. 

 

 

Saara Karvo 

 

___________________________________ 

 

Helsinki Home 

 

Hyryhuoneen yläpuolella on lämmintä ja valoisaa, sellaista hei-tervetuloa-tehkää-olonne-kotoisaksi-

tässä-meidän-talomme –viestiä. Tapetit on muumitalosta varastettu, tai oikeastaan lahjaksi saatu, 

koska täällähän on salonkikelpoista. Täällä on keittiö, jossa on jääkaappi. Jääkaappi, jossa on 

jääpalakone ja baariluukku. Keittiöön on siroteltu sinne tänne koriste-esineitä, vaikkapa enkeleitä. 

Mutta oikeastihan keittiössä on myös kaappi, jossa on keltainen, arkipäiväinen muki, joka vain on. 

Lohkeillut ja aivan helvetin ruma, mutta siellä se silti on.  



 

Salongissa on kattokruunu ja tapetteja. Ja kaksi kipsipäätä, identtistä. Paitsi, että toisesta on lohjennut 

pala. Pitsiä on siellä ja täällä, pöytien päällä ja tahalteen vinosti riippuvan taulun päällä. Peilejä on 

vähintään yhtä paljon kuin pitsiä.  

 

Alakerrassa on kuollut tai kadoksissa oleva tai oudon hiljainen hamsteri ja puoliksi syöty tortilla. 

Hyryhuone. Seinät ovat valkoiset ja mieleen tulee (siis ihan vain vähän) vankila. Hyryhuone, koska se 

on kolkko niin kuin Hyryjen sukukin on. Hamsterin häkki on asetettu kehtoon. Joku on siinä joskus 

nukkunut. Tietokoneen takana on jättimäinen maalaus autosta. Isä on sen joskus tehnyt. Hyryhuone, 

koska se on täynnä tavaraa.  

 

Matot ovat kuitenkin pehmeät ja karvaiset. Upota varpaasi koralleihin – matot. Välitilassa ollut 

koirankolo on muurattu umpeen, sinne ei pääse enää maailmalta piileskelemään. Ja makuuhuoneen 

katossa on tusina hassuja tähtiä, jotka loistavat pimeässä. Kun se oli yhteinen huone, kahden sängyn 

yläpuolelle oli ne aseteltu. Miljoona vuotta sitten. Ikkunasta näkee, kuinka liinavaatteet on viety ulos 

narulle kuivumaan. On rankkasade.  

 

 

Johanna Kettunen 

 

 

___________________________________ 

 

Kuudes kuudesta 

 

 

 

                anteeksi, äitini,  

  kun minusta tuli sitä mitä tahdoit 

                   onnellinen 

 

 

 

  taisin saada sydämesi pakahtumaan 

 

 

Johanna Kettunen 

 

 

 

Kick out the jams! 

huusin tyhjälle parkkipaikalle 25 

vuoden ajan kunnes tajusin 

 ”Turhaan muuten huudan”  

menin sisään, keitin kahvit ja mies 

tuli 

 sain Lapsen ja niin sai Sekin 

Mutta ai perkele kun itkin, kun 

Se tajusi viedä tuhkani tyhjälle parkkipaikalle 

ja vain hetken minua miettiä 

 



 

Johanna Kettunen 

 

 

___________________________________ 

 

Pimeällä kaikki tuntuu aidommalta ja lähemmältä.                                                                                                       
Ikkunasta näkyvä Riinun piha jolla mä ennen leikin Eeron ja Santun kanssa. Pojilla oli siniset haalarit 
ja mulla punaset. Pojat työnsi rekka-autoja ja mä istuin hiekkalaatikossa ja tein kakkuja. Mä en 
tykänny juosta kun ei mua aina otettu mukaan. Ne oli tyhmiä ja mä olin fiksu. Mä olin fiksu flicka.  
Ilma tuoksuu puhtaalle ja tekee mulle uuden olon. Ympärillä on ihan hiljasta ja mä tiedän ettei kaikki 
nuku. Sen tuntee aina missä kohtaa taloa joku valvoo. Sellanen merkitsevä hiljaisuus painuu sinne 
missä mä makaan hiljaa ja tekee rauhattoman olon. Mä en halua kuulla, ei älä herää tule uni tule. 
Tule mennään nukkumaan, ei nousta ei ollaan tässä vaan. Varpaat värähtelee ja rinta ei anna unelle 
rauhaa. 
Äiti istuu lasikuistilla ja tuoksuu tupakalta. Se tajuaa että mä huomaan ja me istutaan taas ihan hiljaa. 
Se sanoo että joskus polttaa kun on vaikeaa. Mä olen vanha ja fiksu kyllähän mä sen ymmärrän.  
Heinäsirkat kuuluu lasien läpi ja yössä tuntuu niin pieneltä ja yksinäiseltä. Just tässä hetkessä yö 
painaa mut niin pieneksi, pienemmäksi kuin heinäsirkka ja mä painaudun itseeni enkä uskalla 
hengähtääkään. 
Äiti tuoksuu vieraalta, eikä vastaa kun mä kysyn onko meillä joku hätä.                                                             
”Joskus sitä on vaan niin yksin kun Vesakin on poissa.” Käsi kiertyy mun pään ympärille ja puristaa 
lähemmäksi. Mun niska painuu alas ja henkitorvi painuu lyttyyn ja ilme tuntuu tyhmältä naamalla. 
Ojennan vatsaa eteenpäin että voisin olla edes jotenkin hyvin ja kun huomio herpaantuu irrotan 
käden mun tukasta. Kun mä katson Merjaa sen katse alkaa pikkuhiljaa tarkentua muhun ja tuntuu 
tuttu lämpö sen silmien takana. Se hymähtää ja ottaa kädestä kiinni, se paijaa päätä ja rakastaa 
enemmän kun mitään muuta. Tupakka haisee voimakkaana mun nenässä muttei se ole paha haju. Se 
on karvas ja vähän niskavilloja nostattava, eikä se tee Merjasta äitiä. Ehkä se on kuin tulipalo.  
Äitini puristaa kättä uudelleen ja pyytää palaamaan takas nukkumaan. ”Mene vaan mä istun vielä 
hetken täällä.” 
Halaan sitä ja ovella aavistuksen verran mietin mutten ikinä niin paljon että palaisin takaisin. Katon 
sitä ihan hetken ja käännän selän ja meen suoraan sänkyyn enkä päästä sitä ajatusta päähän. Yö 
tuntuu ontolta ja hiljaisuus on rauennu, nyt se väreilee ympärillä rinkuloina. Enää ehkä kymmenen 
minuuttia ja sit mä oon unessa.                                                                                                                           
Mutta mun unissa kulkee Merjan tarinat ja pelot. 
 
Jenni Kantola 
 
 

___________________________________ 

 

 

Helvetin helvetti! Kaikkea tähänkin maailmaan on keksitty taskukahvinkeittimestä keinotekoiseen 
otsonikerrokseen, mutta sateen piti vieläkin olla märkää ja kylmää. Lisäksi kadut olivat täynnä 
hulluja, tuokin nauraen hypiskelevä naisenjäänne oli varmasti nauttinut muutaman liikaa. Nafisa 
pyyhki kasvoiltaan usein kermakakkua muistuttavan kampauksensa jäänteitä, nyt hän varmasti 
antaisi loistavan kuvan Aleksin vanhemmille ja uudet korkokengät puristivat. Tässä kiireessä hän ei 
ehtisi enää kampaajalle asiaa korjailemaan. Tekosyytä tapaamisen perumisellekaan ei kehdannut 
enää keksiä, sillä Nafisa oli lykännyt tapahtumaa jo liikaa. Tämä piti tehdä samoin kuin dadi oli 
kertonut nuorena poistaneensa säärikarvansa: liimapintainen liuska nopealla yhdellä vedolla 
vastakarvaan repäisten. Vanha kansa oli kyllä nerokasta, vaikka kovin masokistista. Kuulemma olivat 
häpykarvatkin kokeneet saman kohtalon, vaikkei dadi ollut tätä uskaltanut lapsenlapselleen paljastaa 



tehneensä. Nafisa oli kuitenkin melko varma, että tällainen kivikautinen posliiniksitulo-
operaatiokaan ei voinut olla yhtä tuskallinen kuin ovikellonsoittoa seuraava oven avautuminen ja sitä 
seuraava päivällinen. 
Roosa oli jo pienenä etsinyt pyöreinä vuosinaan kuolleita ihmisiä paperisanomalehtien 
kuolleidenilmoitussivuilta ja halusi nyt antaa jollekulle samanlaiselle löytämisen ilon. Hän oli toivonut 
saavansa nähdä edes muutaman lumihiutaleen juhlistavan näin merkittävää päivää, mutta eihän 
hänen syntymäpäivänään ollut moneen vuoteen lunta tullut. Pettymys ei ollut liian suuri, sillä ainakin 
hän oli saanut tanssia sateessa vielä kerran, vaikkeivät piruetit enää tahtoneet pysyä pystyssä. Muut 
olivat juosseet ohi ties mitä sateensuojina käyttäen ja kirjaimellisesti uitettu koira oli nököttänyt 
puun alla kuivattelemassa. Heillä elinenergiaa näytti vielä riittävän. Roosasta oli aika: keinosydän oli 
jo tarpeeksi kauan pumpannut verta jonkun toisen maksaan ja viimeisiä veteleviin, vielä toistaiseksi 
alkuperäisiin keuhkoihin, jotka lääkärin mukaan menisivät pian vaihtoon nekin. Hän asettui kapseliin 
ja kutsui hoitajaa, nuorta ja tummatukkaista pörröpäätä, kuten Roosa oli hakemuksessaan pyytänyt. 
Kyllä sitä näin kelpasi matkaan lähteä.  
Muotikorkkarit kipittivät Mathieun pöydän ohi sadepisaroita turhaan väistellen ja hän tuhahti. 
Luulivat nämä hupakot olevansa niin muodinmukaisia muka retrotyylisillä räteillään, vaikkei tuokaan 
paita ollut 2000-lukua nähnytkään. Hän nosti syliin kinuavan Lindan ylös ja näytti tytölle, kuinka 
kaunis huivi tytön korvan takaa löytyi. Hän oli jo Markun kohdalla ymmärtänyt, että turha oli lapsille 
ostaa liian kalliita stimulaatiopelejä, kun enemmän huvia tuotti puuhun kiipeäminen tai käpyjen 
heittely. Kuinka paljon hän rakastikin muksuaan, vaikka Markun onnettomuuden jälkeen jopa Lindan 
nauru oli tuottanut kipua. Nyt siitä oli vuosi ja Leo oli ilmoittanut, että saisi Mathieukin välillä katsoa 
lapsen perään. Katsoessaan huivia rikkirepivää tytärtään, hän katui tunnekuohussa tehtyä 
päätöstään, pellavapää oli kasvanut silmissä. Tyttö ei ollut lopettanut itkemistä kolmeen tuntiin Leon 
lähdön jälkeen, eikä ihme, sillä eihän hän tunnistanut Mathieun kasvoja saati tiennyt tavanneensa 
juuri uudestaan toisen isänsä. Menköön huivi rikki, nyt oli tärkeämpää, että Linda istui hänen 
sylissään ja nauroi kun viikset kutittivat hänen poskipäitään.  
Jalkaa heilutellen Max tiputteli viimeisetkin pisarat nurmeen, nyt olisi tämäkin hänen reviiriään. 
Tietäisivät muut miehet pysyä poissa ja naiset tietäisivät, mistä hänet löytää. Hän palasi puun alle 
sadetta pakoon ja vahti ympäristöään. Viereistä puuta oli merkkaamassa ihmisuros, joka tuntui 
hänkin olevan kiinnostunut suvun jatkamisesta, sillä hän kääntyi haukkumaan ohikulkevia 
ihmisnaaraita, vaikka puunmerkkaus olikin vielä kesken. Mikä niissä kaksijalkaisissa sitten kiinnosti, 
sitä Max ei nähnyt, vaikka kahdella naaraista olikin hajun mukaan juoksuaika. Käsittämätöntä oli 
myös kahden uroksen tapa käsitellä ulvovaa pentuaan, uroksiksiko ilkesivät itseään kutsua. Naapurin 
kultaisennoutajan juoksu kiinnosti häntä kuitenkin rutkasti enemmän ja hän lähti seuraamaan 
nenäänsä. Tällä kertaa noutaja varmasti antaisi. Olihan Max nähnyt ihmisuroksen poistuvan 
reviiriltään aikaisemmin, jättäen blondin narttunsa ilman valvontaa. Kohta päästäisiin hommiin. 
 
Roosa Jokela 

 
 

___________________________________ 

 

Oli pölyinen parketti, lakanoista livahtaneet peitot ja ulkona valju valkoinen maaliskuu. Tyttö katsoi 
ikkunasta ulos ja pisti sähkövalon päälle. Lamppu oli feikkimetallia Ikeasta, mutta valo lämmitti 
lattiaa.                                                                                                                                                                      
Tyttö avasi tupakantuoksuiset hiukset ja hiippaili keittiöön. Kääriytyi puuvillaiseen baseballhuppariin 
ja katseli kahvia keittävää poikaa. He olivat nukkuneet eri huoneissa. Maaliskuu häikäisi silmiä, kahvi 
oli mustaa ja melkein paksua.                                                                                                                                                                                    
Poika oli vieläkin ruskettunut viime reissun jäljiltä, suurisilmäinen maailmanmatkaaja. Luki 
Hemingwayta ja Nietzscheä, vaikkei niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Luki niitä sen takia, 
että niistä nyt ihmisen vain piti jotain tietää.                                                                                                                                                               
Keittiön kaakelit oli väsyneet, värittömän väriset, ulkona taivas oli pilvessä. Poika avasi ikkunan, 



vanha puu rasahti karkeasti ja viileä aamu heijastui taloon, poika sytytti tupakan ja nojaili 
ikkunalautaan. Leikkipuisto pihalla oli tyhjillään, kirkonkello soi jossakin. Tyttö siemaisi kahvia ja 
katseli poikaa ja sen tummanharmaata aamutakkia. Seinällä riippuvasta banjosta oli kaksi kieltä 
katki. Minkälainen ihminen pitää banjoa keittiössä, poika mietti.                                                                                                                                                                          
Vanilijajogurtti valui kulhoon, oli makeaa, kylmää ja pehmeää. Tyttö kuunteli hiljaisuutta, kaikuvia 
kirkonkelloja, valkoista maata, karun kaunista päivää. Poika katseli ulos, pihalla nainen ulkoilutti 
räkäistä lammaskoiraa. Pohjoisessa jää oli ollut yli metrin paksuista. Revontulet olivat sädehtineet 
joka ilta, ja hän oli koittanut puhaltaa tytölle tänne muutaman. Tulivatkohan ne perille, poika mietti 
ja sulki hitaasti taas ikkunan.                                                                                                                                                                                 
”Ihmiset on outoja. Harvat säteilee, mut onneks ees ne”, oli tyttö kirjoittanut päiväkirjaansa ennen 
kuin oli lähtenyt pojan junaa vastaan. Rautatieaseman laiturilla poika oli häikäissyt, tyttö oli taas 
mennyt pyörälle päästään ja ateistina miettinyt, miten helluntaisaarnaajan lapsesta voi tulla jotain 
tuollaista. He olivat kävelleet käsi kädessä metrolle, istuneet spurgun vieressä viisitoista minuuttia ja 
ennen kotiovea käyneet hakemassa roskaruokaa amerikkalaisesta riistofirmasta. Illalla poika oli 
kertonut tarinoita, tyttö oli makoillut sängyllä niitä kuunnellen, poika oli hymyillyt niin että sen 
hampaat olivat muuttuneet helmiksi hämärässä, kertonut laivoista, vuorista ja Jäämerestä ja 
tähtitaivaasta, tyttö oli katsellut teollisuusalueelle päin ja miettinyt. Viimeiseksi poika oli lukenut 
luvun Raamatusta, niin kuin joka ilta, lukenut lempeästi ääneen niin kuin isä lukee lapselle iltasatua, 
ja tyttö oli nojaillut hänen olkapäähänsä ja katsellut ohuilla sivuilla hyppiviä pieniä kirjaimia ja sanoja, 
kuunnellut pojan eteläistä ääntä ja tiennyt, että poika yrittäisi pelastaa hänen sielunsa kadotuksesta 
kunnes onnistuisi, mutta se oli tytöstä vain mukavaa. Oli pojan harras ääni ja lämpimät kädet, jotka 
kuin leikkasivat pois kaiken turhan tästä maailmasta.  
Kahden päivän kuluttua, sinä aamuna he olivat heränneet puoli viisi ja pakanneet vanhan 
homeenvihreän Mazdan, asunto tyhjilleen, niin että kello kuusi, vanhojen rapattujen kerrostalojen 
juuri heräillessä he olivat ajaneet pihalta pois, tielle, sitten suuremmalle tielle ja lopulta 
moottoritielle. Kahdeksan aikaan he ajoivat Heinolan ohi. Oli paljas aamu, sumua ja suolatut tiet. 
Poika ajoi ja tyttö vaihteli unisesti radiokanavaa, wisconsinlainen matkamuistoavaimenperä roikkui 
etupeilistä, se oli muovinen pieni maitotonkka, josta oli teräsmaali jo vähän karissut. Poika hyräili 
radion tahtiin, John Mayerin tahtiin, tyttö pysähtyi ohiviliseviin maisemiin, kallioseinämiin ja 
nukkuviin puihin. Oulun liepeillä he jäivät vähäksi aikaa huoltoasemalle, ostivat ruokaa takakonttiin 
ja istuivat kahviossa. Tyttö söi sokerisen munkkirinkilän, poika kunnon ruokaa ja joi kahvin.                                                                                                                                                                             
Oulusta tyttö ajoi pari tuntia, poika torkahti. Lämpömittari häipyi enemmän pakkasen puolelle 
pohjoisemmaksi tultaessa, kalpea kuu kolisi harmaansekaisella taivaalla, kyltit ilmoittivat Ruotsin 
rajasta. Aarniometsä hengitti talviunta ja sulki heidät asfalttisen tien sisäänsä, Torniossa betoniset 
kerrostalot ja S-market vilkuttivat heille. Poika heräsi ja jutteli, ja pojan ääni lämmitti auton ja 
maiseman keväiseksi, ujon hiljaiseksi, joka tarkkaili kaukaa mutta ei tarkoittanut pahaa. Pimeällä he 
saapuivat Kiirunaan, etsivät hostelin ja nukahtivat yöntuoksuiseen kaupunkiin. Poika ei saanut unta, 
katseli kattoa ja meni parvekkeelle tupakalle. Palatessaan hän katsoi tyttöä, ja tyttö näytti pieneltä, 
mutta voimakkaalta, eikä poika voinut ymmärtää, miten joku voi näyttää voimakkaalta kun nukkui. 
Poika nukahti sängyn reunalle, hymyili villasukissaan ja näki unta vuoren huipulta. ”The training is 
hard, but the battle is easy”, oli sitaatti joltakin kuuluisalta amerikkalaisurheilijalta, oli pojan 
vasemmassa hauiksessa, oli tatuoitu siihen ikuisiksi ajoiksi.  
Aamulla auto oli jäässä. Tyttö starttasi ja jätti auton tyhjäkäynnille hostelin pihaan. Poika kävi 
hakemassa lisää jäähdytysnestettä autokaupasta ja tunnin kuluttua he pääsivät lähtemään, 
homeenvihreä Mazda oli herännyt horroksestaan. Kalpea aurinko paistoi Skandien läpi, pulut 
tepastelivat kaupungin lohjenneella katukiveyksellä. Poika kertoi juttuja, tytön nauru helähti 
pakkasessa. Ruotsalaiset näyttivät samaan aikaan venäläisiltä gorbatsovhatuissaan ja suomalaisilta 
mustissa toppatakeissaan, ja tytön katse osui valoon. Poika lauloi radion tahtiin, vaikkei osannut 
ollenkaan ruotsia, tyttö kuunteli samalta kuulostavia lauluja ja iski lumihuipuille silmää. Ne vetivät 
hartiat korviin ja punastuivat, kun aurinko kosketti niitä.                                                                               
Rämisevä moottori supatti salaisuuksia, ja puolenpäivän aikaan he pysäköivät auton hiljaisen 



maantien varteen. Poika keitti trangialla nuudeleita, tyttö kaivoi vanhan kameran esiin ja tallensi 
minimaalisia hetkiä. Poika hymyili, etelän hymyä, valkoisessa hangessa oli ketunpoikasten jälkiä. 
Ajomatka jatkui. Mazda jyskytti eteenpäin vuorten läpi, kohti Norjan rajaa, Tornejärven viertä, 
pakkasta oli kymmenen astetta. Tyttö ajoi, painoi kaasua, poika bongasi poroja ja luki nyt 
Steinbeckiä. Aika pysähtyi välillä, Norjan rajan jälkeen alkoivat jäätyneet vesiputoukset ja 
korkeammat vuoret reunustaa tietä. Kevät pysähtyi mutta pysyi liikkeessä, oli jäätävän kaunista. 
Mazda saapui Lofooteille aamuyön puolella. Oli hämärää, Svolväer nukkui, aallot keskustelivat hiljaa. 
Poika pysäköi auton keskustaan, lähelle satamaa ja toi takakontista huopia. Sillä oli 
tummankeltainen, neulottu pipo päässä ja sen iho oli lämmin. Lautat huokailivat rannassa, sumutorvi 
huusi kaukaa mereltä, vaimeasti, kerran tai kaksi. Hinaajalla asuvan laivakissan varpaat palelivat.  
Aamulla laskusilta laskeutui ja Mazda jytisi läntiselle saarelle, jytisi vuorenrinteiden ja huurteisten 
kanervamättäiden teiden läpi. Kalastajakaupungissa he pysäköivät auton punaisen puutalon eteen ja 
kaunis keski-ikäinen nainen seisoi ovella mustassa leningissä, että menikö matka hyvin, ja oi kuinka 
ihanaa tavata taas, niin pitkästä aikaa kulta, vaikka tällaisissa merkeissä. Poika halasi äitiä ja esitteli 
tytön. Tyttö hermostui ja niiasi kun ei keksinyt muuta. Nainen oli utelias, tutki silmillään ja pitkät 
mustanharmaat ripset värisivät viileässä.                                                                                                                                                                                
Kahvi maistui erilaiselta eikä Jäämeri ollut jäässä. Meri jatkui eteenpäin, horisontti oli 
hopeanharmaa, oli tuulista ja aallot suhisivat. Keittiössä oli voileipiä ja pullaa. He söivät vähän ja 
vaihtoivat sanoja, äidin suomi oli jo jonkin verran unohtunut. Uunin yläpuolella pienessä kirjahyllyssä 
oli keittokirja, koristerasia ja muovisia viinirypäleitä. Tyttö meni tupakalle parvekkeelle, ja avoimesta 
ikkunasta kuuli keskustelua, varmaan jännittää nyt, raukkaparka, tule sinäkin sanomaan hei.                                                                                                     
Isä oli suoraselkäinen, itsevarma ja jo vähän harmaantunut mies. Tummien kulmien alta katsoivat 
lempeät mutta voimakkaat silmät, katsoivat niin että heikommat kyllä hätkähtäisivät. Isä puhui 
norjaa ja englantia sekaisin tytölle, äiti ja poika tulkkasivat minkä ehtivät. Isä silmäili poikaa katseelle, 
joka vaati kahdenkeskeistä keskustelua, mutta siihen ei ollut aikaa, kun lähdettiin kirkkoon. Poika 
vaihtoi puvun ja tyttö uuden mustan leningin ja korkokengät, jossa jalat palelivat, kun mereltä tuuli. 
Mereltä tuuli aina.                                                                                                                                       
 
Harmaantunut isä ei halunnut ajaa kirkkoon Mazdalla, vaan pakkauduttiin grafiitinväriseen Mersuun. 
Mersu oli neliveto, uusinta mallia, kehräsi niin sulavasti saaren toiselle laidalle. Äiti ja isä puhuivat 
norjaa, takapenkillä poika katsoi ikkunasta ulos ja piti tytön kädestä kiinni. Poika osoitti ikkunasta 
ulos, vuorenrinteet päättyivät mereen, lumi ja jää olivat poissa. Saaren eteläpuolella kasvoi heinää ja 
varpuja. Rannalla joku hullu yritti surffata. Vesi on vielä liian kylmää, sanoi poika vakavana.                                                    
Kirkko oli täynnä norjaa puhuvia, sinisilmäisiä ja suoraselkäisiä sukulaisia. Isoisä Einar oli kupsahtanut 
eräänä päivänä ollessaan postinhakumatkalla vanhalla ruotsalaisella polkupyörällään 
kalastajamökistään viereiseen pikkukylään. Sydän petti hyvästä kunnosta huolimatta, olihan Einar jo 
98-vuotias. Nyt saaren helluntaikirkon seurakuntasalissa hörpittiin kahvia ja syötiin kalapasteijoita, 
punaposkiset sedät ja tädit itkivät ja nauroivat Einarin muistolle, puheita pidettiin paljon eikä tyttö 
ymmärtänyt niistä sanaakaan. Poika tulkkasi, mutta joutui aina keskeytetyksi, kun uusi sukulainen oli 
kiinnostunut kuulemaan, miten Suomessa sujui, ja miten reissut olivat sujuneet – veri merille vetää 
tai muuta vastaavaa, ja pitkäksikökin aikaa he jäisivät tänne. Suku oli kalastajia ja merenkävijöitä, 
täysiverisiä saarelaisia. Kysymyksiin poika vastasi vanhan miehen sanoilla, ja jos kysyjä vilkuili tyttöä 
kysyvästi, esitteli tytön. Uusi leninki oli epämukava päällä ja norjalaiset hautajaislaulut kummallisia. 
Tyttö haukkasi täytekakkua ja kuvitteli nähneensä ulkona tuulessa paperilennokin. Kun lähtee 
toisesta paikasta ei ole siellä enää, sanoi eräs rouva jollekin toiselle pöydän ohi kävellessään.                                                                                                                                                        
”Kesään asti, ainakin”, poika sanoi. Sukulaistädit hymyilivät innostuneesti kukkalautasten takaa ja 
pistivät kermavaahtoa punaisiin poskiinsa.  
Einarin talo oli hiekkarannalta nousevan jyrkän hiekkarinteen päällä, muutaman kilometrin päässä 
pikkusaaren läntisimmästä kylästä. Siinä oli musta tiilikatto, isot ikkunat ja punertavat, kuluneet 
seinät. Se oli elävien talo. Se tuoksui hengissä selviytyneille toiveille, tarinoille ja vanhalle 
piippukessulle. Tyttö huomasi, miten sitä taloa oli rakastettu. Talo aikoi tulla rakastetuksi edelleen. 



Poika nosteli autosta tavaroita. Terassi vietti avomerelle, kaukana näkyi rahtilaiva. Kun tuuli vaimeni 
välillä, hiljaisuus oli korviahuumaavaa.                                                                                                                                                               
Sisällä poika sytytti takan ja katseli seinälle ripustettuja karttoja. Tapetti oli valkoinen. Lattialistojen 
väliin oli pinttynyt ystävyyttä ja näkinkenkien vaimeaa kohinaa. ”Suurin osa ihmisistä kuolee 
kotonaan”, tyttö oli lukenut sanomalehdestä joskus. ”Onko koti siis maailman vaarallisin paikka”, 
poika oli kysynyt ääni kaipausta täynnä.                                                                                                                                                                   
Myöhemmin poika paistoi pannulla kalaa ja pakastevihanneksia, tiskasi tiskialtaaseen jääneet astiat. 
Tyttö tutki ohuenohutta valokuva-albumia, kunnes he istuutuivat vierekkäin vanhalle sohvalle, ja 
tyttö oikaisi itsensä pojan syliin, katsoi pojan paljonnähneisiin silmiin, joissa etelän aurinko paistoi 
yhä. Tytön iho oli hiljainen, nimetön ja odotti. Tällä saarella ei ole satanut lunta vuosikymmeniin, 
poika oli sanonut.                                                                                                                                                         
Kevät oli ajoissa tänä vuonna. Siitä puhuivat majakan kaukana välkkyvät valot, saaren mereen 
painama maa sekä täysi sydän. Tyttö painautui yhdeksi sieluksi poikaa vasten ja teollisuusalue oli 
kauempana kuin koskaan.                                                                                                                                                                                           
”Tämä on meidän nyt”, poika sanoi. ”Tämä ja purjevene.”                                                                                          
Ovenraosta kurkisti laivakissa. Lokit lauloivat ja yö kutoi merta.  
Keväthuuto oli kirkas ja peloton, kesy ja kokonainen.                                                                                                            
Poika oli etelän merimies, eri ja sama. Revontulet piirsivät tytön kirkkaalle taivaalle, painoivat 
jalkapohjat lämpimään hiekkaan.                                                                                                                                                           
Kiitos ja ylistys elämälle, se kuiskasi, kun pojan hartaat kädet leikkasivat pois kaiken turhan tästä 
maailmasta.  
 
Viola Metsistö 
 

___________________________________ 

 

 

Kallion koulu 110 vuotta 

 

”Kops, kops”, kuului vain kun kaksi korkeakorkoista saapasparia löi Hameentien kuumaa asvalttia. 

Puut eivät vielä punertaneet, mutta muuttolinnut olivat jo liikkeellä. Tunsin kuinka hiki valui otsaa 

pitkin. Oli jo syyskuun alku, mutta silti helvetin kuuma. Katselimme ohi ajavien raitiovaunujen 

perään. Olisi pitänyt hypätä sellaiseen. Matka skolesta Hapikselle ja edes takaisin oli niin kovin pitkä, 

unohtamatta Pengerkadun portaita. Sitä varmaan Jatta Siljola oli juuri ajatellut patistamalla  meidät 

takaisin skoleen irrottamaan lenttisverkon seinältä samalla kun muut urheilivat tennareissaan ja 

verkkareissaan. Aivan kuin ei mikrohousuilla ja koroilla voisi juosta. On sitä ennenkin tehty. Elannon 

kello näytti kakskyt vaille kymmenen. Vatsa huusi nälästä ja jalat olivat turvoksissa. Oli pakko päästä 

jonnekin istumaan ja syömään. Ruokikseenkin oli vielä pitkä aika, joten päätimme piipahtaa Flemarin 

Valiossa, nyt kun maikatkaan eivät sinne olleet vielä kokoontuneet ruokailemaan. Verkot ehti kyllä 

irrottaa myöhemminkin.  

 

Emme olleet ainoita meidän skolesta. Myös muut olivat käyttäneet tilaisuuden hyväkseen ja tulleet 

kahvittelemaan ennen ruokista ja maikkoja. Röökit suussa ne päivitteli kovalla äänellä jotain 

maailmaa kohdannutta vääryyttä. Meitäkin alkoi kiinnostaa. Kiinnostaa siis röökit. Pantiin sitten 

tupakaksi ja oltiin jo melkein tumppaamassa, kun huomattiin ikkunassa Jatta Siljolan punainen pää. 

Oltiin kokonaan unohdettu, että Jatan siskohan oli täällä duunissa. Kati työnsi palavan röökinsä jämät 

ikkunan vieressä olevan kukkaruukun multaan. Mun ei auta muu kun pudottaa stumppi kahvikuppiin. 

Ja eikös se jää kellumaan pinnalle. Mun oli pakko nappasta märkä filtteri lusikalla suuhun ja purut 

perässä, ettei kahvin pintaan jää lillumaan todisteita. Jatta kävelee vauhdikkaasti sisään, mutta 

meneekin onneksi ensin lukion kommaripöytään. Nekään ei ole ehtinyt stumpata ajoissa. Joku huitoo 



ylimielisenä savuja pois. ne on varmasti abeja, ei ne muuten noin huolettomia olis. Jatta on meidän 

skolen entinen oppilas, niitä mukavia 50- lukulaisia, joita Paavolainen aina niin hempeästi muistelee. 

No, siellä se Jatta räksytti lukiolaisille huonosta esimerkistä nuoremmille ja minä se vaan istun märkä, 

pahanmakuinen filtterikielen ja kitalaen välissä yrittäen ajatella jotain kivaa, ettei kuvottais.  

 

Meille jäi kuitenkin epäselväks, jäätiinkö me sille röökistä kiinni vai ei. Lintsaaminen menee vielä 

kotona jotenkuten läpi, mutta röökistä tulee ainakin 20-vuotiaaks asti kottarii. Eli hyvästi kultainen 

nuoruus. Laahauduttiin masentuneina koululle kuuntelemaan Paavolan räksytystä epärehellisyydestä, 

huonosta käytöksestä, välinpitämättömyydestä koulun sääntöjä kohtaan ja plaaplaaplaa… Sitten se 

käski meidän pestä naamoista töherrykset pois ennen rehtorin puhuttelua. ”koulun ulkopuolella saatte 

olla vaikka korvat sinisinä, posket keltaisina tai huulet vihreinä, mutta kouluun tulette kasvot 

pestyinä” se töräytti loppuun varsin tyytyväisenä omaan nokkeluuteensa. Röökistä ei mainittu mitään.  

 

Huugo, meidän rehtori, oli tunnetusti mukava mies, joten rehtorilla pelottelu ei meidän koulussa ollut 

kovin vakuuttavaa. Huugo katseli meidän puhtoisia naamoja hyväntahtoisesti, oli pitkään hiljaa ja 

sanoi sitten jotain, että kaikki tekevät virheitä, ja virheitä tehdään siksi, että niistä opitaan. Sitten se 

sanoi, että oli hauska tutustua ja toivotti meille hyvää alkavaa lukuvuotta. Röökistä ei mainittu mitään. 

Me ei koskaan oltu lähdetty koulusta näin onnesta autuaina. Rakkaan Kallion hyvä sydän sykki vain 

meille. Aurinko lepäsi Hämeentien kauniiden rakennuksien seinillä, lapset hihkuivat ilosta 

Haapiksessa. Elannon talon kello näytti edelleen kakskyt vaille kymmentä. Se oli siis pysähtynyt jo 

aamupäivällä. Siksi me erehdyttiin vähän ajoituksissa. Kyllä Huugo on ihana reksi. Niin on. 

Mitenköhän meidän skolen kävis jos Paavolasta tulis reksi? Me naurettiin.  

 

      Sini V.  

 

 



 
 
 
 
 

KYKY PÄÄTTYY. 


