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Toukokuu

P aahtava aurinko porotti hänen niskaansa. Hän istui katukivetyksillä 
elottomien rakennusten välissä ja tuijotti hiljaisena ravintolan seinää. 
Yleensä hän ei osannut pitää suutaan kiinni, mutta nyt hänestä tuntui 
kuin hänen sydämensä olisi revitty irti rinnasta, heitetty maahan ja 
tallottu päälle. Se hiljensi hänet. Hänen rakas muusansa oli jättänyt 

hänet. Muusa, jonka hymy hehkui onnea. Muusa, jonka energisyys puhalsi kuin 
myrskytuuli. Tämä muusa oli lähtenyt sanomatta sanaakaan, jättänyt hänet ilman 
minkäänlaista varoitusta. Hänen päässään vilisi muistoja sinisistä silmistä, jotka 
olivat joskus loistaneet hänelle kuin auringossa kimalteleva valtameri. Muistoja 
vaaleista, katuvalojen loisteessa liehuvista hiuksista...

Nyt hän näki ja tunsi omien valintojensa seuraukset. Hetken huumassa voi olla 
vaikea ymmärtää huomista, hän mietti alakuloisena. Kuinka pitkälle olen valmis 
menemään? Miksi kaikki on aina puskettava liiallisuuksiin? Hän inhosi itseään 
nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Häntä masensi myös edellisen päivän 
tapahtumat. Hän oli jälleen kerran ollut suuri suustaan, huutanut ja meuhkannut 
ympäri kaupunkia. Hänestä tuli juodessaan joskus meuhkaava otus, jolla ei ole 
pienintäkään käsitystä hienotunteisuudesta, ärsyttävä rääväsuu.

Edellisenä iltana oli pienet pirulliset äänet kuiskailleet hänen korviinsa ja hän 
oli joutunut taistelemaan yksin näitä riivattuja ajatuksia vastaan. Hän oli tiennyt 
olevansa menetetty, mutta ei pystynyt lopettamaan humalahakuista juomistaan. 
Jollain sairaalla alitajuisella tavalla oli hän ajatellut, että hänet pitäisi tyrmätä tai 
jotain muuta vastaavaa onnetonta paskaa.

Hän nousi katukivetyksiltä ja lähti kulkemaan. Epämääräinen maine varjosti 
hänen jokaista askelta, jokaista ajatusta. Kuka olen, kuka luulin taas olevani, hän 
tuumi. Sitokaa minut lattiaan ja tukkikaa suuni, lyökää naamaan ja vaijentakaa 
minut ainiaaksi! Outo ja eläimellinen elämäninto oli vaivannut häntä jo pidemmän 
aikaa. ”Ihan sama mitä minusta puhutaan, kunhan minusta puhutaan.”

Hän laahusti päivän ensimmäiseen kapakkaan. Hänen oli saatava alkoholia 
täyttämään muusan jättämää tyhjiötä.

Siniset ja punaiset halogeenit loistivat. Televisiot suolsivat jääkiekkoa. 
Ruudussa pyöri Suomi vastaan Saksa. Paskat peleistä, hän sanoi itselleen ja 
yritti löytää pimeän ja rauhallisen nurkkauksen kapakasta.

Ihmiset huutelivat Suomen tehdessä maaleja. Lopuksi Suomi voitti jatkoajalle 
menneen pelin.

Hän tunsi sisuskaluissaan asti vihaa ja katkeruutta pursuavan maailman 
negatiivisuuden, ja hänen ainoa keino hillitä tunnemaailmansa kiemuroita oli 
juoda. Juominen vapautti hänet tuosta kaikesta ympärillä vellovasta paskasta. 
Hänen tunteensa pomppi hallitsemattomasti pinnalla ellei hän juonut. Häntä 
oltiinkin joskus kuvailtu tuliseksi ja impulsiiviseksi, mutta hän oli pohjimmiltaan 
rauhallinen ja positiivinen entiteetti, jolla oli kyky luoda iloista energiaa ympärilleen.

Muusa kävi taas hänen mielessään ja hän huomasi, että hänen jalkansa ovat 
vahvat, hän pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Mutta hänen kätensä ovat heikot, 
eikä hän saa pidettyä kenestäkään kiinni...

Kumottuaan pari inkiväärijuomalla sekoitettua skottilaista oli hän valmis 
lähtemään liikkeelle.

Aurinkoinen päivä paistoi kirkkaasti ja kesäiset linnut lauloivat. Hän käveli 
rauhallisesti lähellä olevaan puistoon, istahti nurmikolle ja sytytti savukkeen. 
Tupruttelun ohessa huomasi hän keikkuvan ja hoipertelevan miehen lähestyvän 
häntä. Miehellä oli yllään khakihousut, tumma pikkutakki ja pitkä punainen huivi 
kaulassa. Miehen silmiä peitti pienet pyöreät aurinkolasit. Tämä mies oli tuhdissa 
humalassa. Mies tervehti häntä, istahti hänen viereensä ja pummi tupakkaa. Mies 
oli erittäin varma siitä, että he olivat tavanneet ennenkin, ja niin he olivatkin. Hän 
muisti nähneensä samaisen vanhan pierun aikoja sitten yhdessä rähjäisessä 
kapakassa. Tuolloin oli mies väittänyt olevansa näytelmäkirjailija ja psykologi. 
Mies kertoi hänelle nyt, että oli lukenut tämän runoja ja teki hyvinkin selväksi 
olevansa itse oikea runoilija. Kuka tämä outolintu luulee olevansa, hän ihmetteli 
itsekseen. Ehkä vain hullu...

Mies yritti pummata häneltä vielä kolikoita ennen kuin lähti matkoihinsa, mutta 
hänellä ei ollut antaa. Mies nyökkäsi, nousi ylös ja lähti heiluen pois. Miehen 
sanat kaikuivat hetken hänen päässään. Hän jäi ihmettelemään, että miten oikea 
runoilija sitten määritellään? Miten taidetta on edes mahdollista määritellä oikeaan 
ja väärään? Tai kellä on oikeus ja valta kertoa oikea väärästä? Taide itsessään 
kun on tunteita ja intohimoa. Tuollainen määritteleminen on kuin sanoisi, että 
sinun tunteesi ovat vääriä.

Hän karisti turhan ihmettelyn ja lähti tallustelemaan pitkin puistoa paahtavan 
auringon säteillessä. Hän käveli hetken mielijohteesta viinakauppaan ja osti 
itselleen pullollisen chileläistä punaviiniä, vaikka se aiheuttikin hänelle liikaa 
nautittuna helvetillisiä migreenokohtauksia.
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Heti viinakaupasta päästyään nosti hän flindan huulilleen ja nautti täysin 
siemauksin tuota punaista, jumalallista juomaa.

Hän vaelteli jonkin aikaa pitkin kaupunkia. Hänen askeleensa pysähtyivät 
vanhan antikvariaatin eteen. Hän tutkaili näyteikkunaa. Jo pidemmän aikaa oli 
hän yrittänyt löytää yhtä klassikkoteosta, joten hän astui kauppaan sisälle ja kysyi 
myyjältä jos tällä olisi hänen etsimäänsä kirjaa. Myyjä ei vastannut. Hän toisti 
kysymyksen kovaäänisemmin. – Ei ole, vastasi myyjä ärtyneesti. Sitten hän kysyi 
tietäisikö myyjä mistä kirja saattaisi löytyä? Myyjä ei edes katsonut häneen päin, 
mutta pitkän hiljaisuuden jälkeen tämä vastasi, että viereisestä puljusta saattaisi 
löytyä. Hän kiitti myyjää ja lähti.

Hän käveli seuraavasta risteyksestä oikealle, ohitti kaupungin hunoimman 
kiinalaisen ravintolan ja nistien neulanvaihtopisteen, jonka ulkopuolella houraili 
puolitajuton auringonottaja.

Mutta klassikkoa ei ollut seuraavassakaan kaupassa. Hän kuitenkin kaipasi 
kipeästi jotain luettavaa, joten hän silmäili muita kirjoja. Tovin vatvottuaan ja 
veivattuaan filosofian, kaunokirjallisuuden ja runoteosten parissa osui hänen 
kätensä – vai sanoisinko silmänsä –  yhden rokkitähden kirjoittamaan kirjaan. 
Nimi oli mielenkiintoinen: Kun aasintamma näki herran enkelin. Tällä kertaa se 
riitti hänelle. Mukaan meinasi tarttua myös kourallinen muita teoksia mutta rahat 
eivät olisi riittäneet. Hänen mielestään kirjakaupat olivat vaarallisia, koska sitä 
saattaisi helposti ottaa mukaansa ison osan valikoimasta eikä kuitenkaan olisi 
kylläinen. Kirjallisuus on kuin loputon suo, jonka pohjaa ei koskaan tavoita.

Hän asteli kassalle. Siellä vanhempi mieshenkilö lirkutteli nuorelle ja sievälle 
naiselle lempeitä sanoja rakkaudesta. Häntä oksetti miehen iskurepliikit, joten 
hän ohitti tämän pienellä tönäisyllä ja maksoi ostoksensa nopeasti.

Hän laittoi kirjan olkalaukkuunsa ja asteli lähimpään kuppilaan nauttiakseen 
kylmästä oluesta ja uudesta kirjasta. Hän istahti tummanruskealle sohvalle ja 
aukaisi kirjan. 

Hetken päästä astui kuppilaan nainen. Nainen istahti parin pöydän päähän 
hänestä. Tarjoilija toi naiselle lasillisen punaviiniä. Naisen tummat ja lyhyet 
hiukset lepäsivät sirosti ohimoilla. Mustat pitkät silmäripset piilottivat alleen 
kiiltävät, tummanvihreät silmät, jotka johdattelivat katsojan ihmeelliseen 
syvyyteen. Nainen istui hillityn oloisesti ja siemaili punaviiniä ohuilla huulillaan. 
Hänen pistävät, mutta söpöt poskiluut hohtivat punaista tanniinien vaikutuksesta. 
Naisella oli hassu tapa koskettaa viinilasin lakea jokaisen siemauksen jälkeen. 
Siinä oli jotain taianomaista. Nainen huomasi hänen tuijotuksensa. Hän käänsi 
katseensa takaisin kirjaan. Häntä ujostutti. Naisen ystävättäret saapuivat hetken 
päästä. He juttelivat niitä näitä, koulusta ja töistä, elämästä ja ihmisistä, sitä 

peruspaskaa. Heidän elämänsä kuulostivat täydellisiltä. Minun elämäni ei ole, 
hän ajatteli. Mutta elämä itsessään nimenomaan on täydellistä, kun taas sinuun 
kohdistuvat odotukset ja haasteet voivat olla ongelmallisia aiheuttaen näin 
illuusion epätäydellisyydestä. Hän ei pystynyt enää keskittymään kirjaansa, joten 
hän kulauttu loput tuopistaan ja lähti pois.

Hän hakeutui korkealle kalliolle nauttimaan kaupungin maisemista ja äänistä. 
Avasi uuden kirjansa ja huomasi lukevansa rankkaa kertomusta, sairaiden 
sanojen tulitusta, mykän pojan helvetistä. Hän joutui sulkemaan kirjan, koska ei 
halunnut mielialansa järkkyvän. Hän otti viinin olkalaukusta ja kulautti. Punaviinin 
lämpö virtasi jälleen sisuksissa.

Hänen alapuolellaan kiisi paloauto pillit kiljuen, ja hän seurasi jalkakäytävällä 
käveleviä ihmisiä. Häntä kummastutti ihmisten reaktiot. Miksi jokainen käänsi 
päänsä ja jäi tuijottamaan paloauton perään? Ihan kuin tuo auto kertoisi heille, 
että mihin ollaan matkalla. Outo ihmisyys... Paska ajatus, hän sanoi itselleen 
nauraen ja lähti hakemaan jotain syötävää.

Satojen askelien, eli jonkin ajan kuluttua hän istui joidenkin punkkareiden kanssa 
kuluneella ja savisella nurmella. Joku tuntematon soitti bluesia akustisella 
kitaralla ja joku toinen säesti huuliharpulla. Bluesia puiston keskellä. Hetki oli 
harmoninen. Aurinko paistoi vieläkin kirkkaasti ja meri kimalteli silmissä kuin 
kristallipallo. Hänen vapaudentunteensa syttyi. Hänellä ei ollut mitään käsitystä 
siitä, tunsivatko nämä muut samaa tunnetta vapaudesta. Heillä saattoi hyvinkin 
olla siitä jokin muu käsitys, mutta hänelle se oli tunne.

Auringon vetäytyessä pilvien taakse oli humalatila ottanut vallan. Tuulen kylmät 
puuskat toivat näille toivottomille kylmiä väristyksiä, alkoholi toi lämmön.

Ilta saapui tuoden voimakasta pohjoistuulta mukanaan, joten hän hakeutui 
lämpimään kotiinsa. Kotiin saavuttuaan istahti hän viinipullon kera kirjoituskoneensa 
äärelle ja alkoi uurastamaan seuraavan runoteoksensa esipuheen kanssa. Se oli 
saatava mitä pikimmiten valmiiksi, sillä kustantaja kuumotteli häntä asiasta päivä 
toisensa jälkeen. Mutta hän kärsi päättämättömyydestä. Joka lukaisukerran 
jälkeen oli hänen muutettava pilkutusta, tai jokin lause ei sopinut tai se oli liian 
henkilökohtanen, paljastava tai mitäänsanomaton...

Esipuhe oli aamulla valmis. Hän huomasi, että oli jälleen kerran istunut koko yön 
kirjoittamassa. Ulkona paistoi jo aurinko ja säteet tunkeutuivat hänen pimeään 
ja savuiseen huoneistoonsa. Oli aika lopettaa tekstin tuottaminen ennen kuin 
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erakoituminen ottaisi vallan. Liike kun on elämän olennaisimpia asioita. Joten 
hän kävi suihkussa, vaihtoi vaatteensa ja suuntasi kantapaikkansa terassille.

Vaikka juottola olikin tuttu asiakkaista baarimikkoon, niin ei hänellä ollut 
minkäänlaista tarvetta hakeutua muiden seuraan puhumaan jonninjoutavia. Hän 
hakeutui omaan pimeään nurkkaansa ja pohdiskeli hieman omaa yhteisöllistä 
käyttäytymistään. Hän oli pikemminkin yksilöihminen, joka viihtyy pienessä 
seurassa tai yksin. Ihmislaumoissa hänestä tuntui usein siltä kuin hänen omat 
ajatuksensa katoaisivat tavoittamattomiin. Mutta suomalaiset taitavat olla 
muutenkin huonoja yhteisöihmisiä, mutta on yksi asia joka saattaa suomalaiset 
yhteen, se on jääkiekon maailmanmestaruuskisat, hän tuumi. Vaikkei hän 
perustanutkaan jääkiekosta, niin oli hänen pakko myöntää, että pelien aika 
oli tunnelma katossa, kiihkeä ja melkein käsinkosketeltava. Hän ikään kuin 
hurmioitui toisten järkkymättömästä innosta. MM-kisat saattavat olla hyvinkin 
ainoa suomalaisia yhdistävä asia, ja kaiken kukkuraksi on lupa sekoilla isolla 
S:llä. Siitähän me suomalaiset pidämme, sekoilusta, hän ajatteli ivallisesti.

Oli kulunut viikko siitä, kun hän oli tuhlaillut aikaansa haahuillen ympäri kaupunkia 
ja istumalla tunkkaisissa kapakoissa. Hänen oli pakko päästä pois. Joten hän 
päätti lähteä tapaamaan isovanhempiaan.

Auto kiisi hurjaa vauhtia pitkin maantietä. Voimakas vapaudentunne valtasi 
hänet jälleen. Suoraa ja avaraa maantietä ei voita mikään, hän ajatteli. Hän istui 
ja katseli aurinkolasit päässä sekä leveä hymy huulillaan ohi viliseviä peltoja ja 
ränsistyneitä latoja. Hän nautti suuresti tuosta vapauden tunteestaan. 

Hän saapui perille sopivasti ruoka-aikaan. Voimakas rakkaudentunne valtasi 
hänet ruokapöydässä. Tunne nousi aaltoillen varpaista päähän ja nosti ihokarvat 
pystyyn matkansa varrella. Hän ei sanonut mitään, vaan nautti olostaan ja hymyili.

Hän jäi keittiöön istumaan ruokailun jälkeen ja katseli isoäitinsä puuhastelua. 
He eivät puhuneet mitään, sanat eivät olleet tarpeellisia, läsnsäolo oli tarpeeksi. 
Isoäidin lämpö ja lempeys säteili hänestä ja tuo säteily valtasi koko keittiön. 
Minun isoäitini elää rakastaakseen lähimmäistään, hän tuumi tuntiessaan 
tuon säteilevän lämmön; ja tuo rakkaus, joka hänestä huokuaa on ehdotonta. 
Hänen toimelias isoäitinsä tykkää puuhastella kaiket päivät keittiössä, se alue 
on kokonaan hänen, hänen oma valtakuntansa. Rakastava isoäiti myös juttelee 
useasti itsekseen, se kuulemma pitää asiat järjestyksessä.

Hän katseli tovin hiljaa isoäitinsä toimeliaisuutta. Mutta hänen päähänsä 
hiipi kysymys, jonka hänen oli pakko kysyä. – Miten sinä ja isoisä tapasitte, 
hän kysyi. Isoäiti aloitti kertomalla oman näkemyksensä sen ajanrakkaudesta. 
Isoäidin mielestä sen ajan rakkaus oli puhtaampaa, lapsenomaisen vilpitöntä 

rakastumista. Hän huomasi isoäitinsä olevan mielissään kysymyksestä, koska 
hymy nousi hänen kasvoilleen. Isoäiti kertoi, että olivat tavanneet isoisän kanssa 
yhtenä kiirastorstain iltana. Isoäidin oli ollut tarkoitus mennä ystävättärensä 
kanssa iltakirkkoon, mutta kumpikaan ei ollut tiennyt milloin saarnan piti alkaa. 
Joten he oliva kävelleet lähellä olevalle kioskille ostamaan limonadit. Juuri silloin 
oli isoisä sattunut olemaan isänsä kanssa työmatkalla samaisessa kaupungissa. 
Isoisä taas oli ollut parin ystävänsä kanssa kaupungilla ja sattumoisin vielä 
samassa kioskijonossa. Hän oli kehunut isoäidin uutta ulsteria jonossa, ja isoäiti 
oli jäänyt ihmettelemään, että miten ihmeessä tuo mies tiesi hänellä olevan uusi 
takki. He olivat lopulta alkaneet rupattelemaan niitä näitä ja samaten unohtui 
kirkkoon meneminen. Juttutunnin päätyttyä oli isoisä kysynyt, että tarvitsevatko 
neidit kyydin kotiin. Molemmat vastasivat myöntävästi, joten he kävelivät isoisän 
sen aikaiseen pihaan. Jottei isoisän vanhemmat olisi heränneet, joutuivat he 
työntämään auton pois talon pihalta ajotielle. Isoisä ajoi hänet kotinsa liepeille 
ja kysyi, josko hän tahtoisi mennä seuraavana päivänä elokuviin. Isoäiti oli 
vastannut myöntävästi ja he olivat menneet katsomaan ensimmäistä Suomessa 
esitettyä Tarzania. Sittemmin oli aikaa vietetty tekemällä pitkiä kävelylenkkejä 
yhdessä. Pienillä suukoilla osoitettiin kiintymys...

Isoiäiti lopetti tarinansa ja sanoi nauraen, että ei ole sen jälkeen nähnyt 
yhtäkään Tarzan-elokuvaa.

Kun hän oli illalla ulkona kirkkaan tähtitaivaan alla tupakoimassa, ei hän 
voinut olla miettimättä etteikö ihmisten maailmankuva olisi ollut ennenaikaan 
suppeampi. Hänestä tuntui siltä, että tuolloin tieto perustui pikemminkin tarinoihin 
ja tunteisiin, kuin faktaan. Nykyään me taas hukumme informaatiotulvaan, joka 
tukahduttaa tulen sieluistamme. Ehkä minun pitäisi muuttaa maalle, hän tuumi, 
se oli luultavasti terveellisempää, vähemmän kuluttavaa. Luonnon äänetkin 
kuuluvat hiljaisuudessa paremmin. Ei ihmisten hälinää, ei autojen huminaa, eikä 
muitakaan turhia ääniä sotkemassa mietiskelyä. Olihan hänen isoäitinsä joskus 
sanonutkin, että kaupungit tappavat. Ja tottahan se on, että kaupunkien kylmyys 
ja harmaus on mieltä raastavaa.

Hän tuli takaisin saastaiseen ja kuolemalta löyhkäävään kaupunkiin ja joutuikin 
heti todistamaan kaupungin raakuutta. Hän istui jälleen puistossa lipittämässä 
halpaa lageria. Hänestä hieman kauempana istui neljän hengen seurue rellestäviä 
nuorukaisia farkuissa ja t-paidoissa, lippalakit ja aurinkolasit päässä. Helvetin 
viileetä jengiä, hän mietti pilkallisesti. Nuorisojengin käytöksestä näki ja puheesta 
kuuli, että he olivat nauttineet jo hieman runsaammin alkoholia. Nuo mokmat 
rääkyivät ja kiipeilivät puissa kuin mikäkin apinalauma (apinatkin käyttäytyvät 
paremmin). Nuorukaiset eivät vaikuttaneet aluksi lainkaan aggressiivisilta, mutta 
romanialaisen pullonkerääjän pummittua heiltä tupakkaa sai heidät aloittamaan 
epämääräisen huutelemisen. Jokin oli naksahtanut yhdessä nuorukaisessa ja 
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tämä kaivoi repustaan esiin pienen pampun. Nuorukainen huitaisi vanhaa miestä 
koukkumaisesti nenään. Veri lensi kaaressa ukon nenästä tämän läsähtäessä 
maahan. Ilmaan lentänyt veri tihkui sadepisaroiden lailla miehen parralle. Hulttiot 
potkivat vielä pari kertaa tuota avutonta miestä kylkiin ja huusivat – Mee vittu töhin, 
saastainen mustalainen! Jonka jälkeen he poistuivat juosten paikalta. Hänessä 
heräsi säälin tunne, mikä ei ollut kovinkaan yleistä. 

Hän ajatteli sekunnin murto-osan ajan, että pitäisi hilpaista hulttioiden perään, 
mutta luopui ajatuksesta, sillä heitä oli neljä. Hän kaivoi puhelimen taskustaan 
ja soitti ambulanssin. Hän otti itse hatkat ambulanssin saapuessa, koska tiesi 
poliisienkin saapuvan tuossa tuokiossa, eikä hän tahtonut olla poliisien kanssa 
missään tekemisissä.

Hän saapui seuraavana päivänä Länsiterminaalille yhtä tuttavaansa vastaan. 
Kaveri oli raahautunut ratikkapysäkille meuhkaamaan ja murisemaan jokaiselle 
vastaantulijalle. Kaveri oli kaatokännissä, kuin raato. No, mikäpä siinä, kaveri oli 
ollut risteilemässä, hän ajatteli rauhallisesti. Tällä raadolla oli kassit täynnä viinaa 
ja tupakkaa. Raato oli kuulemma löytänyt ne pysäkiltä. Hän yritti saada raatoa 
liikkeelle, mutta joutuikin raahaamaan tätä pitkin kaupunkia. Häntä vitutti raadon 
seksistiset huudot naisille ja typerät uhkailut miehille, joten yritti kaikin keinoin 
pitää tämän suuta pienemmällä. Lopuksi he päätyivät Suvilahden autiolle aukiolle 
ja raato sammui istahdettuaan rakennustyömaan vieressä oleville hiekkasäkeille. 
Hän nautti hiljaisuudesta, otti raadon muovipussista pullolisen Shivas Regalia 
ja korkkasi flindan. Hetken hän heilui yksin suurella aukiolla ja tyhjensi pullon. 
Hän huomasi suurten tummien pilvien lähestyvän katsoessaan ylöspäin. Päivä 
pimeni kuin yö ja jättimäiset salamat aloittivat sotimisensa. Hän tuijotteli hetken 
haltioituneena salamointia, mutta hänen oli herätettävä raato vesipisaroiden 
tippuessa. Raato oli hieman selvinnyt. Hän otti raadon mukaansa ja he suuntasivat 
hänen kämpälleen. Heti perille päästyään saamui raato lattialle...

Seuraavana aamuna kuului jotain epämääräistä murinaa olohuoneesta. Hän 
nousi ylös ja meni katsomaan. Juoppohulluudesta kärsivä raato murisi yksikseen 
ärräpäitä olohuoneessa. – Mitä sä täällä muriset, hän kysyi. – Korkkasin kahdeksan 
maissa tän toisen pullon, ota huikka, vastasi kaveri. – Ei tee mieli sitten yhtään, 
hän sanoi takaisin vihaisella äänellä ja meni keittämään kahvia. Raato oli saanut 
itsensä aivan holtittomaan kuntoon ennen puolta päivää. He lähtivät metrolla 
takaisin keskustaan. Juoppohullu raato jatkoi metrossa eilistä älämölöään, joten 
hän joutui nousemaan ja lyömään tätä nyrkillä poskeen. Raato hiljeni. Hetkeksi. 
Hänen pinnansa paloi loppuun. Hän vei raadon Torkkelinpuistoon ja jätti tämän 
sinne kuin nallin kalliolle. Hänen hermonsa oli saatava levätä.

Hän lähti vaeltamaan kohti Kaisaniemen puistoa. Puistossa pauhasi kolmen 
päivän festivaalit ja hänen oli tarkoitus tavata siellä yksi nainen. Heidän oli tarkoitus 
mennä yhdessä katsomaan yhtä suomalaista rokkibändiä. Mutta hän myöhästyi, 
ja sillä aikaa oli nainen löytänyt itselleen jo uuden kavaljeerin. Hän katseli hetken 
tuota näkyä. Laski sitten katseensa maahan ja häipyi. Hän oli, ehkä tyhmyyttään, 
rakastunut tuohon naiseen ensisilmäykseltä. Nainen oli sokaissut hänet, mutta 
hän ei koskaan tehnyt suuremmin töitä rakkauden eteen...

Hän ei milloinkaan tulisi unohtamaan tuota elämänenergiaa täynnä olevaa 
tuuliviiriä. Hänen tulisi vain oppia elämään vastakaikua vaille jääneiden 
tunteidensa kanssa. Tuo nainen elää niin vapaasti, että hänessä olisi liikaa kiinni 
pidettävää, hän mietti, helvetti sentään, minulla on jo liikaa kiinni pidettävää 
itsessänikin. Hän ihaili tuota naista kaikesta huolimatta. Naisessa oli jotain, mutta 
hän ei tiennyt mitä. Ehkä se oli naisen ylitsevuotava rakkaus kaikkia kohtaan, 
tai sitten häneen vetosi naisen mystinen liikuttava voima. Tätä hän ei koskaan 
saisi selville, joten hän lähti puistosta ja joi itsensä tolkuttomaan humalaan 
turruttaakseen pettymyksensä.

Hän löysi itsensä seuraavana päivänä kotinsa lattialta kärvistelemässä 
kammottavassa nestevajauksessa. Hän hamuili kiireesti jotain alkoholia 
turruttamaan hiipivää migreenikohtausta. Hän oli ryypännyt kaikki rahansa. 
Hän oli lyöty tyhjätasku. Mutta ehkä näin on parempi, hän tuumi rauhallisesti, 
rahattomuus pitää minut järjissäni ja hengissä. Ilman rahaa olen parempi ihminen. 
Hän nousi lattialta ja aloitti kirjoittamaan kirjettä, jota ei koskaan tulisi lähettämään 
tuolle vapaalle ja voimakkaalle naiselle.

Aarre
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Maanantai 17.6.

Huomenna se alkaa, kuntoilu. Nyt istun mukavassa nojatuolissani. Katselen 
kehoani. Joka puolelta turvonnut, mutta niin se on aina ollutkin. Tai ei aina, mutta 
lähes koko ikäni. Enkä ole koskaan ollut tyytyväinen. Enkä aloittaisi kuntoilua 
nytkään, mutta työterveyslääkärini kehotti, pidentää kuuleman mukaan elinikää. 
Vaikea uskoa, mutta yritetään. Ajatus kuitenkin kammottaa, liikkua nyt siten, että 
muut näkevät. Huhhuh. No tänään vielä voin ottaa rauhassa ja katsoa televisiota 
rauhassa ja syödä muutaman mikropitsan. Tällaisena olen kuitenkin aina ollut 
melko onnellinen. 

Tiistai 18.6.

Ajattelin aloittaa helpolla, mutta helppoa se ei ollutkaan. Menin uimaan. Kaikki 
lähti liikkeelle hyvin. Ajoin autollani lähes ovelta ovelle ja maksoin itseni sisään 
uimahalliin. Kauhun tunne valtasi minut vasta, kun muistin että minun pitää 
riisuutua muiden edessä. Lihava mies ja pieni kulli. Joku vielä katsoo. Ahdistus 
valtasi minut ja jähmetyin seisomaan keskelle pukuhuonetta. Hiki valui pitkin 
ohimoitani, sydämeni hakkasi lujaa ja oloni oli sietämätön. Olin aikeissa kääntyä 
pois, mutta ahdistuksen aiheuttama paha olo pakotti minut istumaan alas. Kävin 
vessassa oksentamassa. Halusin vain olla ja itkeä. Älkää nyt jumalauta katsoko 
minua, olen lihava, kuvottava, oksettava! Antakaa minun vain olla. Olon alettua 
tasaantumaan aloin kuitenkin vähitellen riisumaan itseäni. Ahdistus oli edelleen 
voimakasta, mutta jokainen liikkeeni sai minut toimimaan vähän varmemmin joka 
hetki. Onnistuin käymään saunassa, mutta en kehdannut käydä uima-altailla. 
Lähdin pois.

Keskiviikko 19.6.

Koko eilisen illan pohdin, kuinka edetä tämän kammoni kanssa. En voisi näyttäytyä 
alasti muiden edessä. Tai uimahousuissa. Tällaisia tilanteita ei ole tullut vastaan 
peruskoulun jälkeen, mutta se olikin elämäni ahdistavinta aikaa. Kaikki pilkkasivat 
minua jo tuolloin. En osannut vastata tuolloin kiusaajilleni ja eilen tajusin niiden 
olevan pääni sisällä edelleen. Kusipäät. Toivottavasti olette tappaneet itsenne 
– teidän takianne en voi käydä uimahallissa uimassa. Mutta vitutuksen alta 
löysin myös vastauksen. Hankin kotiini personal trainerin, jonka puhelinnumeron 
löysin tänään internetistä. Soitin ja varasin henkilökohtaisen ohjaajan käymään 
kotonani. Se oli kalliimpaa, kuin nähdä kuntosalilla, mutta pakkohan tämä kuntoilu 
nyt on aloittaa ja julkiselle paikalle en mene enää koskaan. Hän tulee tapaamaan 
minua huomenna. Mies puhelimessa vaikutti mukavalta, sellaiselta perus rehdiltä 
jätkältä, joka kyllä osaisi auttaa minua ongelmani kanssa, eikä ilkkuisi minulle 
valtavan kokoni vuoksi.

Torstai 20.6.

Kotiini ei tänään tullutkaan rentoa jätkää, vaan hyvinkin sutjakka nainen - 
pelkkää lihasta ja laiha, kuin heinäseiväs. Minua katsottiin ja arvioitiin tarkasti. 
Jokaista erikohtaa kehostani arvioitiin samalla, kun seisoin olohuoneessani alasti 
mukavan nojatuolini vieressä. Minua hävetti. Ihme kun tuo ohjaaja ei pitkillä, 
luisevilla sormillaan ruvennut tönimään vatsaani. Hän kyseli henkilökohtaisia 
kysymyksiä ja teki lopulta arvion, että vaikeaa tulee olemaan. Ei juuri kannustanut 
edes yrittämään. Tunsin, kuinka ryhtini romahti ja mieleeni alkoi tulvimaan kuvia 
jääkapistani. Siellä on makkaraa ja keskikaljaa. Ne auttaisivat tähän mielentilaan. 
Lopulta sain pukea päälleni – mutta olo oli jo kurja. Sain ohjeistuksen, että 
pitää käydä ostamassa t-paita ja verryttelyhousut, sekä ilmestyä kuntosalille 
seuraavana päivänä klo 9.00. Yritin selittää, että olisin töissä ja että en haluaisi 
olla muiden ihmisten edessä näyttämässä läskejäni. Minua ei kuultu, vaatimus 
oli asetettu. Koska haluan miellyttää ihmisiä, minun pitäisi vastata vaatimukseen.

Perjantai 21.6.

Kesäinen päivä on kuuma, hikoilen pelkällä olemassaolon tasolla. Ilmaannuin 
kuntosalin eteen vähän ennen vaadittua aikaa. Ilmoitin töihin, että en ole tulossa 
tänään. Sain sen anteeksi, koska on juhannusperjantai ja ihmiset ovat muutenkin 
valtaosin vapaalla jo tänään. Maanantaina sitten nähdään töissä. Kuntosalin ovella 
minua odotettiin jo. Eilinen nainen oli tiukoissa trikoissa ja silmistä melkein saattoi 
nähdä kuvotuksen, joka minusta lähti. En halunnut osallistua, mutta vaatimus on 
vaatimus. Pitää miellyttää. En halunnut astua kuntosalille sisään, mutta painostus 
kasvoi. Minua itketti jo valmiiksi. Sisällä oli peilejä ja näin massiivisen kehoni tuon 
hyvin treenatun ohjaajan vieressä. Pursuilevat läskini saivat jo minutkin voimaan 
pahoin. Katsoin itseäni. Viikko sitten olin aivan onnellinen omassa kehossani, 
mutta nyt joku muu oli alkanut vaatia minulta jotain, mitä en ollut. Ja vaatimuksiin 
on vastattava. Sain kuulla olevani niin huonossa kunnossa, että aloittaisimme 
pienin askelin ja lopulta saavuttaisin huippukunnon ja hyvännäköisen vartalon.

Lauantai 22.6. juhannus

Istun kesämökin terassilla ja aurinko paistaa. Mieleni on hyvä. Olen rakkaiden 
ihmisten ympäröimänä ja vietämme yhdessä jokavuotiseen tapaan perhejuhlaa 
juhannuksena. Siskoni mies tulee luokseni kädessään kaksi hikoilevaa olutpulloa, 
joista toista tarjotaan minulle. Eilisen päivän höykytyksen jälkeen ajatus kylmästä 
kaljasta ja grillimakkarasta tuntuu taivaalliselta. Grilliä lämmitetään jo ensimmäistä 
kertaa tälle päivälle ja minusta on ihanaa tietää, että se tulee toistumaan vielä monesti 
tämän päivän aikana. Otan kaljan käteeni ja nostan pullon huulilleni. Aivoissani 
räjähtää. Tämähän on tolkuton kaloripommi. Voiko tätä nyt edes juoda? Haluanhan 
tulla kuntoon, kuten personal trainerini eilen toisteli samalla, kun teimme kävely- ja 
venyttelyharjoituksia. Kaduttaa, mutta pakkohan se nyt jussina on muutama kalja 
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ottaa ja nauttia makkarasta, jauhojahan se pääsääntöisesti on. Eikä nämä läskit 
tässä nyt haittaa, tutut ne jo tuntee ja osa on samanlaisia. Naapurin Pirjokin sanoi 
viime kesänä, että kyllä miehessä pitää olla jotain josta ottaa kiinni – ja niin se 
tekikin. Se oli paras juhannukseni aikoihin.

Sunnuntai 23.6. 

Ahdistus on valtava. Minua kaduttaa jokainen niistä kaljoista joita join. Minua 
kaduttaa jokainen makkara jonka söin. Ne nautinnot, joita olen ennen vaalinut 
tuntuvat nyt kaukaisilta. Tästä ei mikään johdu liiasta juomisesta, vaan siitä että 
olen kuvottava, läski, saastainen ja saamaton SIKA. Häpeän itseäni. Elossa 
oleva äitinikin varmaan häpeää minua. Työkaverit häpeävät minua. Personal 
traineriani varmasti kuvotan. Olen kauhea. Jos isäni vielä eläisi, hänkin varmaan 
häpeäisi, nyt taitaa vain kääntyä haudassaan. Itken yksinäni saunakamarissa. 
Ihme, että penkki kestää painoani. Pidän kummallisena, että löydän vaatteita 
ylipäänsä mistään. Kävelen laiturille ja katson alas veteen. Joudun kumartumaan 
aika paljon, että näen massiivisen vatsani ylitse. Ja siinä minä seison. Katselen 
peilikuvaani järven pintaa vasten. Työnnän sormet varovaisesti kurkkuuni. Nyt 
lähtee makkarat ja kaljat liikkumaan ulos – reitti on sama. Ensi kesänä olen 
fyysisesti hyvässä kunnossa. Se parantaa varmasti myös tämän itseinhon, joka 
alkoi vain viikko sitten.

Maanantai 1.10.

Syksy on tullut ja se näkyy maassa jo selvästi tippuvien lehtien määrässä, kun 
käyn päivittäin tekemässä lenkkiä. Olen saanut jotain aikaiseksi ja kuntoni on 
alkanut kohentumaan. Tunnen olevani elämäni kunnossa ja maailma hymyilee 
minulle. Tänään kävin ulkoilemassa kunto-ohjaajani kanssa. Hän on puhaltanut 
sisälleni uuden innon ja voin poikkeuksellisen hyvin.

Tiistai 2.10.

Tänään kävin lenkillä ja salilla rehkimässä. Salilta menin vielä uimaan. Olen 
saanut palautettua itseluottamukseni ja kuntoilu on täyttänyt elämäni. Voi mitä 
juhlaa tämä onkaan. Painoni on pudonnut muutamassa kuukaudessa jo useita 
kiloja ja nyt minusta voi erottaa jo jonkinlaiset piirteet, en ole vain kasa löllyvää 
läskiä.

Keskiviikko 3.10.

Hikitreenit ja pitkä saunominen työpäivän päätteeksi tekivät terää. Illalla olisi 
tarkoitus vielä käydä tekemässä hölkkäyslenkki. Olen alkanut katselemaan 
itseäni peilistä, näytän näet vähitellen hyvälle. Minustakin voi tulla kaunis.

Torstai 4.10.

Kas kummaa! Tänään työkaverini lähestyivät minua ja pyysivät lauantai iltana 
luokseen. Minusta on vihdoin tullut osa sosiaalisesti hyväksyttävää verkostoa. 
Uskoisin, että tämä kaikki on aktiivisen kuntoiluni tuotosta. Olen ylpeä itsestäni. 
Ja kun olen itse ylpeä itsestäni, niin muutkin varmasti huomaavat minut, en ole 
enää mitään saamaton vässykkä. Hetkittäin olen huomannut, etten kuuntele 
itseäni riittävästi, mutta samalla ajattelen, että se on varmaan vain katoavien 
sokerin kuiskuttelua korvani juuressa. Minä olen uusi ihminen! Mutta tosiaan, 
menen katsomaan ystävieni luokse lätkämatsia lauantaina, jonka yhteydessä on 
illan istumista ja saunomista. Kuuleman mukaan tarjolla on myös ruokaa.

Perjantai 5.10.

Ruokavaliotani olen parannellut merkittävästi. Olen jättänyt pois kaiken 
epäterveellisen ja keskityn syömään ainoastaan hyviä ruokia ja ruoka-aineita. 
Olen vähentänyt alkoholin kulutusta, sillä siinä vasta kaloreita onkin, huhhuh. 
Katselin itseäni ja parantuvaa kehoani tänään peilistä poikkeuksellisen pitkään ja 
samalla jännitin lihaksiani ja ihastelin vartaloani. Olen kaunis, lähes jumalainen. 
Mutta silmiäni en voinut katsoa. Niissä oli kummaa tyhjyyttä.

Lauantai 6.10.

Tänään pääsen ensimmäistä kertaa osalliseksi työyhteisöni tapaamisesta. Olen 
ollut jo vuosia samassa paikassa töissä, mutta vasta nyt sain kutsun tulla mukaan. 
Aamupäivällä tein hölkkä lenkin ja kävin salilla. Käyn salilla lähes päivittäin. 
Kävin myös uimassa ja otin ylimääräisen kahvakuulatreenin, jotta saisin poltettua 
riittävästi kaloreita, koska ajattelin tänään pitkästä aikaa nauttia alkoholia, jossa 
on runsaasti kaloreita. Odotan tulevaa iltaa. Katselen itseäni peilistä ensin ilman 
vaatteita, sitten vaatteet päällä. Sovittelen erilaisia vaate kokonaisuuksia, mutta 
valtaosa vaatteistani on liian isoja, sillä painoni on pudonnut. Olen itseeni erittäin 
tyytyväinen. Lopulta joudun tyytymään hieman liian isoihin vaatteisiin, koska 
ainoat sopivat vaatteeni on urheiluvaatteita. Huomisen treeniohjelman olen 
suunnitellut kevyeksi, koska krapulassa treenaaminen on sydämelle raskasta.

Sunnuntai 7.10.

Olen pettynyt. Pitkään odottamani ilta olikin suuren suuri pettymys. Kaikki meni 
aluksi hyvin, vietimme rauhallista iltaa ja katsoimme televisiosta peliä. Samalla 
söimme kevyesti pientä purtavaa, tai muut söivät. Minä pidättäydyin. Lähes näin 
rasvan lilluvan naposteltavien päällä. Minua oksetti, kun isot miehet nuolivat 
sormenpäistään perunalastujen jättämää rasvaa ja suolaa. He juopuivat nopeasti 
ja alkoivat käyttäytyä holtittomasti. Pelin jälkeen oli tarkoitus syödä yhdessä. 

Tiina Tatti
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Ruokana oli ranskalaisia ja makkaraa! Minua kuvotti kaikki se epäterveellinen 
ruoka, jota muut vain mättivät naamareihinsa. He eivät osanneet pitää itseään 
missään kurissa, vaan söivät suut auki, piereskelivät ja röyhtäilivät. Koko illan 
halusin lähteä pois sieltä ja käydä urheilemassa, jotta olisin saanut mielestäni 
nuo kauhukuvat aikamiehistä, jotka käyttäytyvät kuin pahaisen porsaat. Ja 
porsaita he olivatkin. Tänään he soittivat ja kyselivät miksi lähdin illalla niin 
aikaisin pois. Pyrin valehtelemaan, mutta hermoni pettivät, kun minua pyydettiin 
mukaan viikon päästä uudelleen. Ei tulisi kuuloonkaan, että menisin katsomaan, 
kun muodonmuutos ihmisestä siaksi tapahtuu. Minä en ole sellainen, olen lähes 
jumalainen. Katson itseäni peilistä. Mutten silmiin.

Maanantai 23.5.

Värit ovat vähentyneet ja mieli maassa. Onneksi päivän kolmas lenkki piristi. 
Laskin, että olen syönyt tänään liikaa. Mietin jo, pitäisikö se oksentaa pois vai 
liikkua enemmän. Liikuin. Näin sairaslomalla on hyvä, koska ehdin liikkumaan 
enemmän.

Tiistai 24.5.

Tänään asettelin tankoparsat kauniisti riviin pöydälle. Katsoin niitä ja pohdin, 
miten niistä saisi kevyempiä. Minulla on hetkittäin nälkä, mutta se ei ole jatkuvaa. 
En erityisesti kaipaa ruokaa enää, mutta lihakseni kaipaisivat. En saa syötyä, 
koska se oksettaa. Menen lenkille.

Keskiviikko 25.5.

Heräsin tänään omaan itkuuni. Kehoani särki. Lihaksistani oli voimat poissa. 
En olisi jaksanut nousta, mutta pakotin itseni. Katsoin itseäni hetken peilistä. 
Olin edelleen jumalainen. Läskit olivat poissa, kuntoilu oli tehnyt tehtävänsä. 
Olin lihasta, rautainen mies. En olisi koskaan enää läski vätys. Olisin muiden 
ihailema. Tämä sosiaalinen suvanto on vain hetkellinen ja kun muut ymmärtävät 
kauneuteni, en ole koskaan enää yksin.

Torstai 26.5.

Tänään olen urheillut kuin hullu. Olen ollut hyvä itselleni ja kuntoillut.

Perjantai 27.5.

Eilinen urheilu vei voimani. Tänään en ole jaksanut urheilla, paitsi vähän. Mutta 
ihailin kehoani peilistä. Näin itsessäni Feeniks –linnun ja itkin. Tarkastelin kehoani 
hetken ja ymmärsin olevani kokonaisuus. Sitten katsoin silmiäni. Ensi kertaa 
kuukausiin. Ne olivat tyhjät. Ne eivät olleet jumalaiset. Tein päätökseni.

Lauantai 28.5.

Söin ruokaa, kuin vanhoina hyvinä aikoina, pitkästä aikaa. Nautin jokaisesta 
suupalasta. Join sokeroitua limonadia. Tunsin, miten kehoni palasi eloon ja 
voimistui. Kävin oksentamassa sen jälkeen. Tiesin, ettei tämä ollut minua. Uskoin, 
ettei ollut keinoa.

Sunnuntai 29.5.

Heräsin kauheisiin kramppeihin keskellä yötä. Uskoin oireiden menevän ohitse, 
mutta lopulta jouduin soittamaan itselleni ambulanssin. Olin yksin ja peloissani. 
Elämäni oli muuttunut valtavasti. Kaikki oli tapahtunut nopeasti. Pelkään 
kuolemaa enemmän kuin koskaan. Sydämeni lyö villisti, syke muuttuu jatkuvasti. 
En saa pidettyä raajoja kunnolla hallinnassa. Tästä lääkäri oli varoittanut. Otan 
muutaman rauhoittavan. Jos vajoaisin uneen ennen loppua. 

Tiina TattiTiina Tatti
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S e oli aivan tavallinen päivä Harhapoliksessa, kunnes se ei enää ollut 
tavallinen päivä.  

 Itse asiassa ulkona oli yö, mutta Harhapoliksessa päivä.

 Niilo järjesteli illan bileitä hulppean omakotitalonsa pihalla, kukkulalla, 
jonka hän oli ostanut kalliilla rahalla, mutta ei niin kalliilla mitä ulkona 

tarvitsisi maksaa saadakseen edes palan samanlaisesta tyhjänpäiväisestä 
unelmasta. Harva täällä Harhapoliksessa satsasi aivan yhtä paljon tontteihin ja 
rakennusmateriaaleihin, kuin ulkona, missä pääasiassa asuttiin päällekkäisissä 
laatikoissa joita kutsuttiin asunnoiksi ja elettiin kurjuutta jota kutsuttiin elämäksi. 
Olihan toki niitäkin, jotka asuivat linnoissa, avaruusaluksissa ja sukellusveneissä. 

 Niilon mielestä oikea elämä oli täällä, missä ei edes huomannut että 
vatsa kurni ja että päässä oli anturit ja haiseva ja hikinen kypärä, jalassa vielä 
löyhkäävämmät, reikäiset sukat. Täällä Niilo oli komea soturi ja Niiloa lykästi joka 
ilta kauniiden naisten kanssa. Eilenkin hän oli nussinut Tomb Raideria perseeseen. 

 Niilo päätti rakentaa parkkihallin pihamaalle. Useimmat lentäisivät paikalle 
pippaloihin, joten se ei ollut välttämätöntä, vaan pelkkää pröystäilyä. Niilolla oli 
paljon harhapisteitä joilla mällätä ja materiaalipankin sai auki heittämällä kätensä 
ilmaan, niin kuin ei piittaisi mistään mitään. 

 Täällä oli aina hyvä sää, paitsi jos joku nostatti myrskyn, ja sekin 
oli hauskaa ja kaunista katseltavaa. Niilon tontti oli suojattu palomuurilla, 
silkasta repostelusta johtuen ihan kirjaimellisella sellaisella, joka roihusi tontin 
reunamilla korkeana esteenä ja piti zombiet kuten myös edellä mainitut myrskyt 
ulkopuolella. Toistaiseksi sen kuului pitää kaikki muutkin ulkopuolella ennen 
illan uima-allasbileitä ja orgioita, joissa toinen toistaan mielikuvituksellisemmat 
hahmot koettelisivat hedonismin rajoja, joita ei enää ollut, ei tässä täydellisessä 
maailmassa. 

 Palomuurista huolimatta pihalla hortoili kuitenkin nyt oudon näköinen 
ilmestys tai bittiaave: se oli ilmiselvä Homer Simpsonin tyyliin puettu ja tyylitelty 
mies, mutta spurgumaisempi versio. Miten hitossa se oli tänne päässyt, kun 
eivät tänne päässeet niilon tahtomatta parhaimmat hakkeritkaan murtautumaan 
informaatiovarkaisille, vaikka sellaiseenkin tahtoa oli monesti ilmennyt. 

 Mies haisikin. Kypärä välitti Niilon aivojen kautta tymäkän katkun mieleen. 

 Mies kiipesi väsyneen näköisesti ylös nurmikkoista rinnettä pääportin ja 
ajoväylän suunnalta. 

 ”Apua!” Homerin näköinen mies sanoi. Se ei kuulostanut animaatiosta 
tutulta esikuvaltaan, vaan surkealta hädänalaiselta reppanalta, käheä-ääniseltä 
raspikurkulta. 

 ”Miten pääsit sisälle?” Niilo tivasi. 

 ”Auta, mä tahdon ulos täältä”, miehenkuvatus vastasi. 

 ”Miksi tungit sisään jos et kerran tahdo täällä olla?” Niilo ihmetteli. Niilo 
alkoi jo leppymään luvattomasta tunkeutumisesta huolimatta ja lisäsi: ”Saathan 
toki tulla illalla bileisiin, altaalla on kylmää kuohuvaa tälläkin hetkellä.”

 ”Ei ei ei. Tämä ei voi olla näin...” mies mutisi itsekseen ja sen mustat pupillit 
pyörivät isojen valkoisten mollukkasilmien pinnalla sinne tänne kuin flipperin 
kuulat. 

 ”Hei mikä sulla on hätänä?” Niilo kysyi ja loi samalla uuden kerroksen mäen 
pohjalle aloittamaansa parkkihalliin. Huvikseen Niilo laittoi muutaman värikkään 
urheiluautonkin parkkihalliin koristeeksi. 

 ”Helvetti sentään. Mulle kävi jotakin!” Niilon lähelle kompuroinut mies 
rehasi ja tarrasi nyt Niilon rinnuksiin kiinni kuin viimeisillä voimillaan, ottaen 
tukea.  

 Niilo ei oikein osannut sanoa mitään, mutta sanoi kuitenkin: ”Mitä sä nyt 
oikeastaan haluat?”

 ”Mene pois täältä, ulos, jooko...” mies huohotti tuskissaan. ”Sammalkorpi 
22 on osoite, mä tiedän sut, sä oot se Harhapoliksen ökyrikas, tiedän missä sä 
asut tuolla ulkona. Ihan samanlaisessa kopissa kun mäkin, käyt välillä samassa 
kaupassa, siinä suljettua snägäriä... Nakkipiiloa vastapäätä. Vittu mä kai kuolin 
saatana!”

 Niilo ei tiennyt kuka kaveri oli siellä ulkona, mutta ilmiselvästi mies oli 
nähnyt hänet, koska osoite oli ihan naapurissa ja mainittu nakkikioski tuttu. 
Helvetti, mutta mieshän oli järjiltään, ei tuollaista silmienpyörittelyä voinut edes 
koodata, kyllä se lähti suoraan äijän munaskuista ja jostain siellä Sammalkorpi 
kakskakkosen kämpässä kypärään kytketyistä aivoista se hulluus niissä silmissä.

 ”Mulla on koira siellä”, mies horisi. ”Se kuolee nälkään, jonkun pitää mennä 
pelastamaan se siletä. Mä en tiedä mitä mun kropalle kuuluu, mutta ei varmaan 
hyvää kaikesta päätellen.”

Tavallinen päivä Harhapoliksessa
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 Niilo mietti hetken. Aikaa oli runsaasti ennen iltaa. Ulkoajassa muutama 
tunti, ainakin kymmenen tuntia Harhapoliksen aikaa. 

 ”No vittu”, Niilo kirosi. Jossakin syvällä sisimmässään Niilo vielä muisti 
oman lapsuudenystävänsä, sekarotuisen katukoiran joka oli ollut Niilolle rakas, 
kunnes se kuoli. Niin, se ei ollut kivaa kun rakas kuoli, ei vaikka olisi kuinka paljon 
hilloa, vaikka kyllähän kylmä valuutta vei monesti ajatukset muualle ikävistä 
ajatuksista. 

 ”No perkele”, Niilo vielä kirosi, irrotti kirkkaankeltaisen, sänkisen miehen 
kädet paidastaan ja sanoi: ”Odota tällä niin mä käyn vilkaisemassa.”

 Mutta juuri kun Niilo oli kirjautumassa ulos hän vielä kysyi Homerin 
näköiseltä mieheltä: ”Miten mä pääsen sinne kämppään sisään?” 

 ”Mulla on aina ovi auki. Ei siellä oo mitään varastettavaa. Ihan samanlainen 
koppi käytävän varrella, niin kuin kaikilla muillakin  Kallein esine on tää vitun 
kypärä jonka vankina mä nyt olen, ehkä ikuisesti.”

 ”Mitä jos sut on murhattu ja raiskattu sinne koppiin?” Niilo täräytti.

 ”En usko”, mies vastasi.

 Niilo nyökkäsi komealla avatarillaan ja poistui Harhapoliksesta. 

 Irroitettuaan kypärän Niilo haistoi ummehtuneet sukkansa ja jossakin 
vaiheessa kalsareihinsa livahtaneen lusikallisen. 

 ”Perkele sentään”, Niilo kirosi, eikä vaivautunut tekemään muuta kuin 
vetämään verkkarit jalkaansa. Nälkä vaivasi, joten Niilo nappasi jääkaapista pari 
nakkia ja hotkaisi ne kurkusta alas.

 Kun Niilo saapui Sammalkorpi 22:een, hän kuuli oven takaa ulinaa jo 
kauemmas käytävälle. Kukaan naapurikopeissa ei ilmeisesti kiinnittänyt huomiota 
koiran ääntelyyn. Täällä ei piitattu naapureista.  

 Niilon ei tarvinnut tarkistaa osoitteen numeroakaan koska koiran valitus 
johdatti oikealle ovelle, joten Niilo koetti heti kahvasta. Ovi aukesi naksahtaen 
kuten Hampuusi-Homer oli luvannut. Kammottava löyhkä pelmahti ovenraosta 
ja Niilon jalkoihin syöksähti ryytynyt berninpaimenkoira joka oli tuhrinut itsensä 
sinappiin ja ulosteisiin.  

 Niilo käveli sisälle ja näki kinektiatelineessä, kypärä päässään retkottavan 
lihavan hahmon. Se ei liikkunut. Kypärää Niilo ei tohtinut ottaa pois. Pelotti 
minkälaiset silmät siellä mollottaisivat, kun Harhapoliksessakin ne pyörivät niin 

villisti ja meinasivat lumpsahtaa keltaisesta päästä ulos. Niilo meni kuitenkin 
lähemmäksi ja kokeili turvonnutta ruumista, se oli kylmä. 

 Niilo kääntyi äkisti ympäri ja oksensi suoraan perässään nilkuttavan koiran 
selkään. 

 ”Helvetti sentään!” Niilo kirosi. Täältä olisi päästävä pois, mutta koiraa ei 
voinut jättää.

 Kun Niilo palasi koiransa kanssa omaan koppiinsa kadun toiselle puolelle, 
hän avasi taas jääkaapin oven ja heitti muutaman nakin lattialle koiran eteen. 
Koira söi. Sitten Niilo laittoi vettä astiaan ja koira joi.  

 Niilo kirjautui takaisin Harhapolikseen. 

 Miehen katse oli odottava ja hän oli silminnähden kauhuissaan. Se ei 
sopinut hänen hahmoonsa eikä kauniiseen auringonpaisteeseen Niilon lukaalin 
valtavalla, vihreänraikkaalla tontilla.

 ”Koira on kunnossa”, Niilo sanoi ja mies uskaltautui taas hengittämään ja 
silmät pyörähtivät ympäri, tällä kertaa huojennuksesta. Mutta sitten kauhu palasi 
miehen oudoille kasvoille. 

 ”Joo tota”, Niilo mutisi. ”Siellä lojui sun ruumis vissiin. Ei ollut eloa ei. 
Kylmennyt jo. Ja turvoksissa.”

 ”Ei saatana sentään miten näin voi olla?!?” mies parkui ja valitti. ”Mitä mun 
nyt pitäisi tehdä?”

 Niilo vaikeni hetkeksi, sanoi sitten: ”No koira on kunnossa, mä voin huolehtia 
siitä, mulla menee nykyään ihan kelvollisesti ulkonakin, kun nää bisnekset täällä 
Harhapoliksessa on kunnossa. Kypärä pitää hakea sieltä kämpästä, siitä saadaan 
koiralle tienattua ruokarahoja.”

 Mies katsoi häntä ilmeettömänä. ”Mutta mitä vittua MÄ teen?”

 Niilo hieroi avatarinsa jykevää teräsmiesleukaa hetken, sitten raapi 
päätään, sitten laski kätensä Homer Simpsonin olalle: ”Sähän voisit vähän 
auttaa näissä pisneksissä, tehdä hommia mulle. Mulla on täällä Harhapoliksessa 
ydinvoimala vailla turvatarkastajaa. Eikös se olisi aika veikeää. Täydellistä!”

Tapio Pukari Tapio Pukari
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B ussin ovet sihahtavat takanani ja ovet sulkeutuvat. Ihmiset ovat asettuneet 
löyhästi istumaan linja-autoon, mutta löydän itselleni oman paikan – en 
joudu olemaan kenenkään vieressä. Huokaisen, lähes helpottuneena. 
Kuulen vilkun nakutuksen samalla, kun asettelen kuulokkeita korviini. 
Media virtaa päähäni kuulokkeiden kautta ja silmäni liimautuvat 

älypuhelimeni näyttöön kiinni. Näpyttelen koodini: 5693 ja puhelimeni kautta 
maailmat aukenevat minulle. Avaan musiikkisoittimen ja laitan lempimusiikkini 
soimaan, korvani täyttyvät kepeällä popmusiikilla. Sitten avaan sosiaalisen 
median, uusia huomautuksia on tullut toistakymmentä. Rupean selailemaan mitä 
ihmisille ympärilläni on tapahtunut.

Keskittymiseni ei herpaannu, vaikka bussi pysähtelee ja ovet aukenevat. 
Kylmä viima puhaltaa hetken ulkoa, mutta takkini turkiskaulus pitää kaulani 
lämpimänä. Silmäkulmassani käy vilahdus, mutten ehdi kääntämään katsettani, 
bussi on jatkanut matkaansa ja katseeni oli liimattuna jo valmiiksi puhelimeni 
ruutuun. Oliko se mies, joka juoksi. Taisi tönäistä naista. Noh, oli miten oli.

Siirryn sosiaalisesta mediasta uutisten puolelle. Ensimmäinen uutinen on 
miehestä, joka oli tarkoituksella juossut ex-puolisoaan päin ja tönäissyt tämän 
raitiovaunun alle. Mies on tunnistettu, mutta päässyt pakoon. Tuntomerkkejä 
kaivataan. Minähän näin tämän edellisellä pysäkillä. En vain kuollaksenikaan saa 
päähäni miltä mies näytti. No samapa tuo, kyllä joku tapahtuman näki.

Bussi kiemurtelee hitain liikkein kaupungin sisällä, päämäärä on aina 
kaukana. Nostan pääni hetkeksi ylös ja katson sisään astuvia ihmisiä. Ei 
ketään mielenkiintoisen näköistä. Aivan sama. Uppoudun taas todellisuuteeni. 
Uutissivulla on kuva kaverista, joka on tullut tänne jostain aivan muualta ja se 
kertoo, miten se joutuu rasististen solvausten uhriksi jatkuvasti matkustaessaan 
julkisella liikenteellä. Ai että, miten laittaa vihaksi kun kukaan vierellä oleva ei 
sano tai tee mitään. Itse ainakin tekisin, jos tälläistä näkisin.

Aloitan katsomaan uutta sarjaa puhelimellani. Asetan kuulokkeet korvilleni ja 
uppoudun upouuteen sarjaan, jonka juoni on rakennettu omalla tavallaan helpon 
kompleksiseksi, siten että modernin pop-kulttuurin tuntijat voivat poimia erilaisia 
intertekstuaalisia viittauksia erilaisista kommenteista, musiikista, lavasteista 
tai liikkeistä. Modernit sarjat ovat todella hyviä. Vieressäni käydään kiivasta 
keskustelua, mutten tarkkaan kuule mitä sanotaan. Ei kosketa minua, ne ovat 
vieraita ihmisiä.

Näkökenttäni reunalta huomaan sinisen valon välähtävän. Oliko se ambulanssi 
vai poliisi, kukaties paloauto. Valojen vilkkuminen vaikeuttaa keskittymistäni. 

Laitan videon tauolle ja nostan päätäni. Venyttelen niskojani, koska jos pidän 
päätäni liian pitkään kumartuneena eteenpäin se kipeytyy liikaa, sillä jatkuvastihan 
se on kipeä tietokoneella olosta. En ole käynyt ulkona viimeisen kahden vuoden 
aikana kuin aivan pakosta. En ole yksinkertaisesti vain ehtinyt.

Uutisissa suuri otsikko siitä, miten usea paloauto ja ambulanssi ovat joutuneet 
keskelle suurta kolari sumaa. Olikohan ne kohtuuttoman monet vilkkuvalot, jotka 
häiritsivät sarjan seuraamistani tästä kolarista. Onkohan siellä kaikki ihmisillä 
kunnossa. Olisinko voinut tehdä jotain tai olla avuksi siellä. Miksi katsoin vain 
pieneen ruutuun. Olenko tullut tieni päähän, olenko puhelimeni orja. Mutta tämä 
on kuitenkin kätevä keino tavoittaa ne ihmiset, joihin haluan pitää yhteyttä. 
Seurata maailman tapahtumia, katsella sarjoja ja elokuvia. Puhelimeni kautta 
olen nähnyt maailmalta sellaisia kuvia, joita en lehdistä näkisi ja olen käyttänyt 
matkustamiseen käyttämääni aikaa hyväkseni, sillä nyt en katso kotona enää 
ollenkaan niin paljon elokuvia, kun voin katsoa niitä puhelimeltani matkustaessani.

Päätän olla katumatta puhelimeni käyttöä ja jatkan sosiaalisen median selailua. 
Hetkeen ei ole tullut mitään uutta, turhaudun tähän nopeasti. Jotain pitäisi 
tapahtua. Eikö kenellekkään voisi kuulua nyt jotain mielenkiintoista tai miksei 
kukaan laita juuri nyt mieletöntä linkkiä johonkin hyvään videoon. Ei voi mitään. 
Tutkin siis wikipediasta artikkelia. Artikkelit siellä on hyviä, lyhyitä ja ytimekkäitä, 
välillä jopa subjektiivisesti kirjoitettuja. Minun makuuni, objektiivisuus on vähän 
menneisyyttä, kun uutiset luetaan blogeista.

Palaan takaisin nopeiden uutisten sivuille. Otsikot vaihtuvat silmieni edessä. 
Yksi pistää silmääni: Kaupungissa meneillään bussikaappaus! No jopas on 
aikamoista. Ihmiset hyvänen aika keskellä päivää. Tämä tapahtuu joillekkin 
epäonnisille, olisivatko he voineet tehdä jotain jos olisivat katsoneet toisiaan silmiin 
tai nähneet toisensa, oikeasti. Jos emme olisi kaupungissa niin eristäytyneitä 
toisistamme. Naureskelen kuitenkin vähän muiden epäonnisuudelle. Pohdin 
asiaa hetken ja laitan linkin omaan sosiaalisen mediani tulvaan. Liitteeksi laitan 
mojovan sutkautuksen, jossa on ironinen vitsi.

Kuluu hetki. Ystäväni laittaa minulle viestiä ja tiedustelee missä menen. Vastaan 
olevani bussissa matkalla hänen luokseen. Vastaus tulee minulle yllätyksenä, 
aivan kuin heräisin unesta. Ympärilläni istuvat ihmiset ovat käpertyneinä tuoliensa 
taakse niin hyvin, kuin suinkin mahdollista. Bussin keskitasanteella on yksi ihminen 
polvillaan, kädet pään päällä. Hänen vieressään seisoo kookas valkoinen mies 
pukeutuneena pilottitakkiin ja huutamassa. Riuhtaisen kuulokkeet korvistani ja 
ymmärrän, että kiivas keskustelu vieressäni oli rasististen solvausten heittelyä, 
joka on eskaloitunut bussin lattialle.

Matka
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Pilottitakkinen mies pitelee käsissään käsiasetta ja uhoaa polvillaan olevalle. 
Miten tälläinen tilanne on osunut kohdalleni näin yllättäin, miten en ole voinut 
reagoida tälläisen tilanteen syntyyn mitenkään vaikka se alkoi aivan vierestäni. 
Loogisen ajattelun edelle ajaa kuitenkin pelko ja käperryn myös itse istuimeni 
taakse. Huomaan täriseväni hieman, minua pelottaa.

Jossain joku istuutuu bussin kyytiin ja kaivaa taskustaan älypuhelimensa. 
Hän lukee uutisista, miten rasistinen huutelu oli johtanut usean ihmisen 
ampumiseen bussissa, koska kukaan ei puuttunut mihinkään. Kukaan ei ollut 
huomannut mitään, ennen kuin tilanne oli päässyt liian pitkälle ja voimakeinoihin 
oli jouduttu turvautumaan. Onneksi tilanteesta oli roppakaupalla erilaisia videoita 
ja blogikirjoituksia.

Tiina Tatti Ilona Kivinen

Muistelmia kuolleesta ajasta

A ntakaa minun pysyä näissä synkissä vesissä. Antakaa minun kellua 
tummien ajatusteni lainehtivassa kaislassa. Antakaa minun sijata petini 
pimeään.

Tyhjyys sydämessä piilottaa kivun, pimeässä ei ole valoa. En jaksa 
nousta, kurkottaa ihmisten keskuuteen, kohti valoa. Pimeys on turvallinen 

ja hyväksyvä, peittelee hellästi kuin äiti. Valo ei läpäise näitä seinämiä, mieleni 
ohdakkeet eivät päästä ystävällisiä sanoja lävitseen.

Täällä minun on hyvä olla, avomerellä, kaukaisilla aalloilla vain ajelehtien, 
ajelehtien niin kuin ihmisillä on tapanaan ajelehtia, läpi elämiensä. Läpi 
irrallisten kokemusten vuorovesien, läpi tyynten ja myrskyjen, tyynien myrskyjen, 
myrskyisän tyvenen ja sattumien pohjavirtojen vietävänä. Täällä minun on hyvä 
olla ja voin pelätä sitä, etten huku, etten sittenkään hukukaan vaan nousen 
pinnalle haukkomaan henkeäni. Sillä hukkumista en pelkää.

Valossa on pakko kohdentaa katseensa, pimeässä voi vain sulkea silmänsä. 
Pimeässä voi päättää olla katsomatta, uskaltamatta katsoa. Nähdä.

Näinä päivinä tuntuu, etteivät ajatukset ole omiani, että näkymättömät 
siimat selkärangassani heittelevät minua kuin kaarnalaivaa tai niin kuin tuulen 
irrottamat lehdet kieppuvat syksyssä valtoimenaan ja ihmiseksi ohjelmoituna 
suoritan arkeni rutiineja täsmällisesti ja tarkasti kuin kellokortti. Minulla on ollut 
vuosikymmenet aikaa harjoitella rutinoitumista, minulla on ollut kosolti aikaa 
opetella tyyneyttä ja kohteliaisuutta, hymyilemään oikealla tavalla oikeassa 
tilanteessa ja säilyttämään maltillisuuteni. Minulla on laaja oppimäärä itsehillintää 
ja velvollisuudentuntoa. Tämänkaltaiset datat pysyvät tarkasti selkäytimessä 
ohjelmoimassa käyttäytymistä eikä pimeys sisälläni näy ulos. Lavastajat ovat 
onnistuneet elämäni rekvisiitassa ja kulissit pysyvät. Kulissit romahtavat vasta 
silloin kun esitys on päättynyt ja olen yksin.

Nauran niille, nauran silloin kun en itke. Nauran naamioille ja kulisseille ja 
teeskentelylle ja sille etteivät ihmiset kohtaa: valtaosa arkielämän arkisista 
dialogeista puhutaan ohi toisistaan ja ihmiset tuntuvat kuulevan vain ne asiat 
jotka haluavat kuulla. Ja niin monet eivät halua kuunnella mitään muuta paitsi 
omaa ääntään. Minun pimeyteni siis pysyy piilossa niiltäkin ihmisiltä joita kohtaan 
päivittäin. Olen oppinut näyttelemään hyvin tämän roolin työpaikallani. Romahdan 
vasta autossa työpäivän jälkeen. Nauran kun en enää jaksa itkeä. Älkää erehtykö 
luulemaan että pahinkaan Depressio veisi huumoria ihmisestä, en missään 
vaiheessa menettänyt kykyäni nauraa ja itkeä – nauruni ja itkuni vain sekoittuvat 
toisiinsa ja nauran silloin kun kuuluisi itkeä ja silloin kun kuuluisi nauraa, itken. 
Mutta tämä tapahtuu niin, ettei kukaan ole näkemässä. Hullua, tiedän.
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Pelkurit osoittelevat syyttävillä sormillaan kaikkea muuta paitsi itseään. 
Kaikki paha maailmassa on ulkopuolista ja personoitua, ennalta määrättyä, 
epäonnistumisen täsmäohjuksia jotka väistämättä osuvat maaleihinsa ja 
upottavat ne. Onnettomien sattumusten dominonappulat kaatuvat ikuisesti 
historian sokkeloisilla käytävillä ja jäljelle jäävät aina syyttömät: en se minä 
ollut! Kaikki tämä johtui kaikesta muusta paitsi minusta. Olen vain silminnäkijä, 
sattumalta tapahtumien todistajana, oikeaan aikaan väärässä paikassa. Vai onko 
tämä pelkästään väärä aika.

Mutta minä se olin, voin tunnustaa syyllisyyteni moneen asiaan, mutta 
pelkuri en ole. Vaikka pelkään korkeita paikkoja ja elämän labyrintteja, vaikka 
pelkään yksinäisyyttä ja tulipaloja, pelkään totuttujen reittien autioita risteyksiä, 
pelkään harhaanjohtavaa informaatiota niiden opasteissa, pelkään tulevaisuutta 
ja sitä etten opi virheistäni, pelkään rakastaa ja päästää lähelleni ketään ja 
synnyttämistäkin on pelättävä, koska olen nainen joka ei ole synnyttänyt – mutta 
synnyttämisen pelko ehkä sittenkin peloistani vähäpätöisin. Pelkään enemmän 
elämää.

En kuitenkaan pelkää tunnustaa virheitäni, en epäröi näyttää niitä kohtia joilla 
kompastelin ja harhauduin kurssilta. En pelkää puolustaa heikkoja ja alistettuja, 
en epäröi puolustaa heitä jotka nyt eksyvät ja käyvät pimeään. Uskallan 
seisoa suorassa ja sanojeni takana. Uskallan todeta epätäydellisyyteni ja ajan 
rajallisuuden. Uskallan tunnustaa kuoleman läsnäolon elämässä. Ihmiset ovat 
niin liikuttavan tosissaan kun he sanovat: sitten jos kuolen. Enkä aina haluaisi 
olla ilonpilaaja ja sanoa, jätä se jos pois. Luulen, että vasta silloin on vapaa 
elämään kun tunnustaa oman kuolevaisuutensa. Ja toivon ettei tämä tunnustus 
odotuta itseään terminaaliosastolle, sillä silloin saattaa käydä niin että aika loppuu 
kesken. Tarkoitan ettei aikaa ole ylenpalttisesti, vuodet kuluvat vuosi vuodelta 
aina nopeammin.

Haluaisin tervehtiä itseäni menneisyydessä, sitä minua jostakin 20 vuoden takaa, 
täältä kaukaisuudesta ja sanoa sille epävarmalle pikkutytölle joka joskus olin – 
joka jo silloin oli yksinäinen ja jolla oli huonosti vaalennetut hiukset ja aivan liian 
paljon meikkiä – että kaikki ihmiset ovat joskus epävarmoja. Haluaisin tervehtiä 
sitä tyttöä jota ei enää ole, saada kiinni madonreiästä ja livahtaa menneisyyteen, 
tarkastella tyttöä joka joskus kuitenkin oli olemassa ja todellisena niissä hetkissä, 
haluaisin tervehtiä häntä – minua – nyt kun olen itse pitkälti yli 30-vuotias, jos 
voisin ylittää ajan rajallisuuden ja todellisuuden kahleet. Kertoisin, ettei maailma 
ole oikeudenmukainen paikka, eikä siitä sitä tule niin kauan kun ihmisen 
olemuksen perusahneus pysyy vallitsevana, kertoisin etteivät onni ja epäonni 
jakaudu tasaisesti tai edes kohtuullisesti, kertoisin että ensirakkauden musertava 
menetys laimenee ajan jalkoihin ja se jätkähän oli muutenkin aivan täysi kusipää. 
Jokainen hänen takiaan itketty kyynel oli turha. Haluaisin jättää selkeää ajo-
opastusta sekaviin risteyksiin: käänny tästä!

Mutta en voi muuttaa omaa käsikirjoitustani, voin vain puhtaaksikirjoittaa sen, 
todentaa osan tapahtumista kuin ulkopuolinen kirjuri, sillä olen tehnyt paljon 
kaikkea jota on vaikeaa selittää edes itselleen. Katsoa itseäni samalla kauas 
menneisyyteen, kirjoittaa tämä hetki ja tähyillä vielä sinne jonnekin tulevaisuuteen, 
nähdä itseni kolmiulotteisena. Tiedän, että jonakin päivänä kaikki minusta on 
hiipunut kauas unohduksiin eikä kukaan muista minua. Ettei näistä ajoista lopulta 
jää kuin historiallista nippelitietoa tulevaisuuden kronikoihin. Jonain päivänä 
me kaikki suljemme silmämme viimeistä kertaa, emmekä voi tietää missä ne 
avautuvat vai avautuvatko missään. Jäämmekö kosmiseksi energiaksi tai 
aiheutamme uuden alkuräjähdyksen, jossa Universumi muodostuu uudelleen ja 
voimme tehdä uudenlaiset virheet. Paremmat virheet.

Silti voin muistella ja toivoa, kohdata menneisyyteni metafyysisellä ja 
nostalgisella tasolla. Katsoa samaan aikaan itseeni ja itsestäni pois. Uskoa että 
kaikki kuitenkin sujui suunnitelmien mukaisesti. Kaikesta huolimatta tyttö varttui 
naiseksi joka on rohkea. 

Pimeydessä piti kohdata kokonainen legioona demoneita, joista jokainen 
houkutteli syvemmälle depressioon ja ne kaikki kiskoivat reitille joka vie raiteille. 
Tämä on tarina veturinkuljettajille, miksi joku on siellä kiskoilla. Tietenkään se 
ei ole oikein sille veturinkuljettajalle, mutta joskus halu kuolla on ainoa lohdutus 
kun yksinäisyys on ainoa ystävä. Ja elämä on kuin saippua joka lipeää käsistä ja 
kirvelee silmiä. Olet orpo maailmalle eikä kukaan näe sinua. Kaikki hermopäätteet 
virittävät taajuuksia uusille kivuille. Olet eksynyt etkä enää tiedä mikä on totta, 
onko kaikki valhetta. Mielesi syöttää propagandaa ja itsepetosta, se kuiskii kuinka 
kamala ja paha ja turha olet, ettei sinusta ole mihinkään, ei ainakaan kirjoittajaksi. 
Vaikka olet aina vain halunnut kirjoittaa, se on suunnitelma a-ö, muita suunnitelmia 
ei ole. Päästät epäilyn sisälle ja pian jo toivotat sen tervetulleeksi ja luot siitä 
omien unelmiesi krematorion. Ja sitten, tyhjyys. Jokainen päivä tuntuu viikolta, 
kuukausi vuodelta. Olet hellästi levittämässä punaista mattoa Pendolinon eteen. 
Eikä ole kuin kaksi vaihtoehtoa: voit kuolla tai syntyä uudelleen. Minä synnyin 
uudelleen. Ja tarkoitan tätä täysin kirjaimellisesti. Muutin perustuslakini ja 
järjestin atomini uudelleen. Minullahan oli vain aikaa itse luodussa tyhjyydessäni. 
Olen nyt 10 vuotta täyttänyt sitä uudelleen, aloitin tyhjästä, onttona ja heikkona. 
Ilman minkäänlaisia pohjapiirustuksia, vaiston varassa. Olen vihdoin ymmärtänyt 
ettei täysi välttämättä tarkoita ehjää. Eikä onnistunutta elämää voi määrittää 
omaisuuden arvolla. Ja yksi hyvä ystävä on arvokkaampi kuin tuhat seuraajaa 
twitterissä. Minusta voi vielä vaikka tulla kirjailija. Aikaa on niin kauan kuin päivät 
ovat täynnä. Ja sitä paitsi, todellinen taiteilija tulee tunnetuksi vasta kuolemansa 
jälkeen. Surutta kuitenkin käytän taiteilijan veto-oikeutta käyttää päihteitä – olen 
löytänyt sopivan koktailin itselleni, sellaisen joka saa luovuuden pulppuamaan 
ja sanavirrat kulkemaan pitkin selkäydintä. Tämä riittää minulle. Demonit ovat 
jättäneet rauhaan.
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Aarre

Seison ja katselen näkymättömän lasin läpi

Olemattoman linnakkeen orja huutaa tuuleen:
”käy kotiin, sinä turmeltunut oleva!”

Sykkivässä kaupungissa kävelen
kuin kaupungin saaste, olen näkymätön
yön eliö päivisin hereillä

Karusti kunnioitan näitä kuolevia ruumiinosia 
niiden synkkiä sairauksia

Haluja, haaveita ja hyviä hetkiä 
olen etsinyt kaikkialta

Kävelen lisää
suorassa, vailla notkeutta 
en omista pehmeitä kaatumisia

Tämä kaikki sikiää turmeltuneesta surustani
katseista ja haluista 
olla lähellä, olla yhdessä

Yhteensulautuneet huulet koskettivat joskus
omia huuliani kuin kaste
kuin kostuke tulevaisuudesta

Silloin näin ja tunsin
elin ja koin
Halusin kaiken

I
Höyhensaarten kuningas

Runoili jat
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Aarre

 Kaupungin syke iski heidän silmilleen
  he olivat rikkinäisiä
 noustessaan kaivoksien syvyyksistä
  liskodiskojen keskelle

  He harhailivat maailmalla outoina otuksina
  joivat öljyisiä nesteitä
 metsästivät kirkkaita ajatuksia
  istuessaan eläinnahkatuoleilla

 Kolmas heistä käyttäytyi aina ujosti
  hän ei nähnyt
 eikä löytänyt kykyjään
  saati potentiaalista tarkoitustaan

 Työmaavalot sokaisivat heidät
  ja kaukainen satama savutti
  myrkkykaasuja

 Hengitys salpaantui kaupungin saasteista
  nenät tukkeutuivat
  silmät vuosivat
  
 Jäisen maailman lapset haistelivat
  tinnereitä, liimoja
 he hämärsivät tajuntaansa
  poistuakseen kivuliaasta todellisuudesta
 
 Heidän oli paettava mahdotonta elämää
  sen kylmyyttä
  ja kaupungin saasteita

 He pakoilivat pakonomaisesti 
 pakenemisen tarpeesta pois
  pois, pitkälle vittuun

II

Aarre

Näen vain reikiä ja verta
arpikudosta

Istun kotona, istun ulkona
odotan intoa

Tahdon yhdisteitä, kemikaaleja
värittäisin niillä välittäjäaineita

Moskaa, roinaa, kamaa
elämääkin suurempaa tavaraa

Protoneita, neutroneita
molekyylejä

Yksiselitteinen maailma
tämä kemiasta koostuva yhteensattuma

ei tiedosta 
eksistentiaalista ahdistusta

III
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Aarre

 Kerran otettuasi
 otat toisenkin kerran
muovipussin päähän ja hengität syvään
 Puhalla
 ole hetki liikkumatta
 sulje silmäsi ja laskeudu
 pehmeälle patjallesi

Höyhensaarten kuningas tuudittaa sinut
 ikuisen unen tuolle puolen
 vailla tarvetta palata
olemassaolon aiheuttamaan kipuun ja tuskaan

 Hengittelet kuumia hiiliä
ja tietoisuuden määrittelemä todellisuus 
 häviää näkyvistä
Tuhannet tulikuumat kädet syleilevät sinua
 voimakkaasti herkällä raivolla

 Kupari kaappaa makuaistisi
luhistuvissa suonissasi alkaa veri virrata hitaasti
 erittäin raskaasti
 paineettomasti

IV

Tiina Tatti

Valot
I

Kaupungin valot

Sininen käytävä
 muuttaa kaiken
  unen omaiseksi
   kutsuu
    muttei lupaa mitään
     pieniä valoja
      jotka ovat aivan yhtäläisesti
       oikealla
        kuin väärälläkin puolella
         ja kaikki rikkoutuu
          kun punainen valo syttyy
           muistuttaa liikkeestä
            ja tekee kaikesta 
             turhan todellista
              lumouksen kuolema
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Tiina Tatti

II

 Autojen valot aamuruuhkassa
katoavat
   pitkissä jonoissa
    jonnekkin ymmärryksen taakse
muistuttaen merkityksettömyydestä
      kaiken ohi lipumisesta
 saavuttamattomuudesta
  painan nenäni kiinni ikkunaan ja puhallan
         lasin lävitse ei enää näe
     ja kaukaiset heijastukset todellisuudesta
       ovat vain ideoita
joita emme oikeasti tiedä
  ja valumme tiimalasin lävitse
   kunnes viimeinenkin pisara
    humaaniutta on valunut loppuun

Tiina Tatti

Valot kuin opaskyltit
  ohjaavat hieromalaitoksista 
          kapakoihin ja koteihin
tehden elämästä hetkellisesti 
    vain näennäisesti siedettävää
  vaikka luolan pimeydessä olisi helpompi hengittää
     ja meidän kurjuutemme
 elämiemme saastaisuus
  heijastuu valosaasteena
   kauas avaruuteen
    vaikkemme edes tajua
äärettömyyttä
   olemme ruma finni
   maailmankaikkeuden pers lävessä

III
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Tiina Tatti

Keskinkertaisuus

Kuinka
           kuinka kauas
             kuinka helvetin kauas
   pitää matkustaa
 jotta elävät ihmisperseet
  muuttuisivat
     jälleen kiinnostaviksi

   rakastan jokaista näistä
 hulluista
  tästä
   ja menneestä elämästä
    joka tappaa minut
     keskinkertaisuudellaan

    josta en pääse irti
     koska en eroa siitä mitenkään
 ja hukun keskikaljaan
   tai perheeseen
   vaihtoehdot
   eivät houkuta
    hiivun
    kunnes
    ei ole mitään jäljellä

Tiina Tatti

Norsuista

      Huoneessa seisoo norsu.
   Se on valtava.
      Se on leijona.
      Vallan leijona.
Sitä puree häntään punainen käärme.
      Leijona vuotaa edelleen sinistä verta.
Punainen käärme onkin punainen leijona.
   Mustamamban purema tappaa norsun.
     Ja kuolee.
    Syntyy äiti.
   Äidinrakkaudella pysyy leijonat poissa.
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Tiina Tatti

Vulva
Avaan häpyhuulien suuta ja katson ulos. 
Keinotekoinen valo heijastelee kliinisen valkoisista seinistä. 
Yritän pitää vielä kiinni ja jäädä. 
Vetää karvoituksesi silmieni eteen ja olla näkemättä.

Väkisin minut revitään ulos. 
Taistelen vastaan ja huudan, en halua tänne. 
Ja sinä, sinä haluat minut ulos. 
Raivoani ei voi kuvata sanoin tai teoin, minut on täydellisesti petetty.

Ja nyt olen täällä. 
Ulkona. 
Mutta minuun on kiinnitetty kahleet. 
Sinä pidät niistä kiinni ja päätät elämästäni. 
Olen orja. 
Kurja.

Huudan ja raivoan. 
Olen valmis. 
Mutta te ette sitä näe. 
Ette koskaan. 
Olette sokaistuneita vallastanne. 
Etenkin sinä.

Jumala auta. 
En halua tänne. 
En halua nähdä tai kuulla. 
Maistaa, haistaa tai kokea. 
Viekää minut takaisin sinne. 
Siellä minun oli hyvä. 
Nyt olen yksin ja minun on kylmä.

Vitut. 
En sinne enää haluaisikaan. 
Mutten halua myöskään tänne. 
Maan poveen. 
Sen kylmään vulvaan. 
Huudan ja raivoan. 
Taistelen vastaan. 
Se on luontoni. 
Koska tätä en halua.

Tiina Tatti

Vapaapäivä

Vapaata, tai oikeastaan loma.
Omaa aikaa, lapset koulussa ja vaimo töissä.
Ei velvollisuuksia, paitsi ulkoiluttaa koira.
Ainiin, uusi auto tarvii pestä, ja ulkovarasto siivota.
Pieni pihan siivouskaan ei olisi pahitteeksi,
vaikka haravointi ja ruohonleikkuu.
Kyllä tulee kaikki iloisiksi, kun on puhdasta.
Sitten illalla vanhojen kavereiden kanssa kaljalle,
ehkä yksi tai kaksi olutta, muuten voi kontrolli pettää.
Ja se ei saa pettää, koska olen kuitenkin jo aikuinen.
Huomenna sitten voinkin siivota talon ja ulkoiluttaa koiraa,
kun ei ole kuitenkaan huono-olo kun ei tule juotua kuin vain
muutama olut niiden kavereiden kanssa.
Sitten voisi vaikka lenkillä käydä. 
Hyviä ideoita minusta, tasapainoisia ja terveellisiä.
Sunnuntaina kirkkoon ja maanantaina edustamaan kokoomuksen
kunnallisvaalitilaisuuteen.
Onneksi kävin kouluni ja olen nyt tasapainoinen ihminen.
Aah, lapset tulivat koulusta ja olen hyvässä vauhdissa siivoamisen kanssa.
Ne ärsyttävät paskanaamat eivät voineet edes tervehtiä, kuinka vihaankaan 
niitä.
Onneksi kohta tulee vaimo, rakkaani.
Illalla voisi saada vähän jopa rakkautta, viime kerrasta onkin jo aikaa.
Nyt kun mietin, varmaan se kuukausi on jo kulunut.
Vaimoni tulee, paiskoo auton ovia ja ryskii muutenkin autoon kolhuja.
Haukkuu minut, väärään paikkaan haravoitu lehdet.
Menee sisälle, toivottavasti yhteinen päivällinen olisi edes hieman 
miellyttävämpi.
Ei ruokaa, ei päivällistä, ei yhteistä hetkeä, ei sanoja, ei minua edes 
huomioida.
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Olen muuttunut siksi mieheksi, joka tuo ainoastaan rahaa ruokaan, minua ei 
arvosteta.
Menen autotalliin, jossa on kätkettynä pieni viskipulloni.
Maistan sitä, juon sen kokonaan. Menen ylös vaimon luo, taas se on 
puhelimessa.
Koitan suukotella kaulaa, hän työntää minut pois huoneesta ja lukitsee oven.
Menen katsomaan lapsiani, ovet lukossa. Vielä minä niille näytän.
Tämä ei ole se elämä jonka puolue lupasi, tämä ei ole se elämä jonka kirkko 
lupasi,
tämä ei ole se elämä jota suunnittelin, tämä ei ole se elämä jonka halusin,
tämä on se elämä jota en aio elää.
Kävelen autotalliin, otan pienen käsikirveen.
Kävelen lasten huoneeseen ja lyön lukon rikki. Astun sisään, en kuule 
mitään.
Lyön kerran, lyön toisen jatkan lyömistä. Minua lyödään selkään ja käännyn.
Vaimo, saatana.
Lyön sitäkin. Ja sitten panen. Kerrankin niinkuin minä haluan, kovaa.
Ei enää koskaan vastaansanomista. Vihdoinkin olen perheen herra.
Niinkuin raamattu opettaa, sellainen kuin miehen pitää olla, herra talossa.
Niinkuin puolue opettaa, sellainen kuin miehen pitää olla, herra talossa.
Niinkuin suku opettaa, sellainen kuin miehen pitää olla, herra talossa.

Tiina Tatti Eva Natas

Idelle

Näen sinussa vielä
       valoa jäljellä,

           mutta en voi
         pelastaa sieluasi,
             enkä kenenkään muunkaan
                 sen puoleen,

jokainen on itse
      vastuussa
 omasta sielustaan,
 
toiset ihmiset auttavat
sinua tielläsi
pelastaa sielusi,

toiset ihmiset puolestaan ovat halukkaita
         auttamaan sen 
              kadottamisessa,

mutta sinulla on tietenkin
aina mahdollisuus
           valita

kumman kutsut luoksesi kylään.

I
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Eva Natas

Vahvuus on
           mielenhallintaa,

oikeastaan pelkästään
ainoastaan sitä,

oppia hallitsemaan
kaikkia pelkoja an.

(Lentämistä pelkään edelleen, mutta se on vain
yksi pikkiriikkinen Fobia, lennolla pärjään parilla diapamilla)

II

Eva Natas

Marraskuu taas jaksoi
koko masentavalla
harmauden kirjollaan,

jatkaa hämäriä
pimeitä päiviään
     kuin yöt,

aina jouluviikolle asti,
mutta sitten viimein
satoi sentään vähän lunta,

                   ja olemme jo selättäneet
                       kaikkein pimeimmän,

                                 Toivottavasti.

III
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Eva Natas

Miten joku voi tuntua
         samaan aikaan

Oikealta
               ja Väärältä,

hän on Jekyll ja Hide
mutten koskaan
     voi tietää
        kumpi
      ja kasvot
      vaihtuvat
   niin yllättäen, se tulee paikalle

kumpaa en odottanut,
enkä ymmärrä
onko Pahan olemus
       aina vakio
           ja onko edes
     olemassa mitään Hyvää
               ilman Pahaa?

Kääntäen verrannollisena:
kuinka paljon minussa itsessäni
täytyy olla pahaa?
Olenko minäkään ns. Hyvä Ihminen
     ja kuka sen määrittelee,
          riittääkö hyvä tahto?

IV

Eva Natas

Kykeneekö edes kukaan
      olemaan
”hyvä ihminen”

tässä pahimmassa mahdollisessa
maailman painajaisessa.

Minulle näyttäisi olevan olemassa ainoastaan
oikea väärä kumppani,
joka voisi olla se oikea
jos mitään oikeaa
edes voi olla.

Minulla on ollut elämässäni
      Henkinen Rakkaus,
       Fyysinen Rakkaus,
        Ystävän Rakkaus
(kreikan kielessä on kaksi sanaa rakkaudelle: agape ja eros)

Ja ehkä viimeinkin olen oppinut
      rakastamaan hiukan myös omaa itseäni,
mutten ole koskaan löytänyt
kumppania jossa nämä kaikki
             Rakkaudet
            yhdistyisivät,
mutta onko sellaisen löytäminen
edes mahdollista? Sentään minua on
 rakastettu ja minä olen rakastanut
              hulluna,
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Eva Natas

mutta mitä minä Rakkaudesta
edes ymmärtäisin,
sillä minähän olen Runoilija,
eivätkä Runoilijat ymmärrä mitään rakkaudesta,
tämä on sisäpiirin vitsi kaikille Kollegoille,

Runoilija tietää melkein kaiken teoriassa
ainoastaan käytäntö tuottaa ongelmia:

valitsen ennemmin intohimon ja kiihkon
    kuin rauhallisen ja yllätyksettömän,
     haluan mieluummin tuntea kipua
         kuin olla tuntematta mitään,
   ja otan mieluummin hullun riskin
          yrityksessä rakastaa
               kuin olla ottamatta,

en uskaltaisi ottaa riskiä
    etten uskaltaisi toivoa

            Rakkautta
               vaikka

    sydämeni on särkynyt
  jokaisessa rakkaudessani

mutta ne olivat sen arvoisia,
todella olivat.

Psy-A

Nöf Nöf IIK!

Synnyn likaiselle lattialle.
Äitini on kahlittuna.

Imen tissiä.
Sisareni yrittävät talloa jalkoihinsa.

Meidät viedään pois.
Saamme syödä harmaata roskaa.

Kasvan sillä nopeasti vaikka vatsaani sattuu.
Kasvaessa tila pienenee.

Melkein loppuu.
Talvella palelen.

Kesällä kärsin kuumuudesta.
Onneksi se loppuu ennen kuin aavistan mitään.

Meidät laitetaan jonossa kulkemaan.

Edessä olevani tippuu verilampeensa.
Sitten kaikki pimenee.

Näin minusta tuli äitien tekemä eines.
Puolet ruumiistani menee roskiin.
En olisi halunut elää tätä elämää. 
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Tapio Pukari

Onnellinen

Onnellinen teinipoika
tahtoi vain soittaa 

sähkökitaraa 
ja riffit, 

soolot parhaat 
äänittää.

Tietämättään, 
poika parka poti

vaivaa, yliherkkyyttä,
sähköallergiaa.

Ei kestänyt 
pojanhenki lohdutonta 

sähköanalogiaa.

Virta nosti tukan pystyyn,
kouristi voimaa rystyyn,

kun lähti soolo viimeinen,
se oli paras ja täydellinen.

Anafylaktinen sähköshokki,
siitä syntyi huikein rokki.
Oikosulku katkoi virran,

henkäs tähti vielä kerran,
nauhakin lakkasi pyörimästä,
kitarasankari hengittämästä.

Tapio Pukari

Otos

Kalma antaa, saman kuin ottaa, riepottaa, 
kapitalistia, nistiä, kristillisiä, 
kuin vesikauhuinen koira rottaa. Nenään mottaa.

Nyrkkeilijän luonteella annan
iskujaan pudotella, otella,
kunnes kaadun kanveesiin ja hymy nousee korviin.

”Levolle lasken allesi, hymyillen tyrmään luojasi.”
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Tapio Pukari

Teknoatlantis

Tylsyys,
hävitin sen olemattomuuteen,
pystyyn kuollut,
jäähän jämähtänyt merkkipoiju,
päähän tärähtänyt mainosveisu.

Surffaavat informaatiomeren
hyökyaalloilla, ikävä kyllä
se on pääosin roskaa, kaikki
pelkkää muovijätettä, johon
johtoajatus sotkeentuu ja tukehtuu.

Kelvoton hengenravinnon irvikuva
jumittuu kiduksiin, kitukasvuisiin
pornounelmiin 
me tukehdumme, pakahdumme, hukumme
ja pakastumme.

Jäämeri.
Virtuaalinen kidutuskammio, valtaa
irrationaalinen teknokammo.
Lopettakaa se heti! katkaiskaa
mannertenvälinen pääkaapeli
kun vajoamisenne on vienyt

...pohjaan asti.

Janne-Lucas Pikkarainen

Santoka ja meitsi

Santoka oli palava vuoren rinne.

Minä sen raunioituva ihanne.

Seisoit paikallisjunaa vastaan.

Karma sinut pelasti.

Valitettavasti.

Todellisuuteni ei tunne karmaa.

Kun astun hammasrattaan tielle.

Avoimin sylin.

Tuleeko se olemaan pelastukseni?

Vaiko lankeamuksistani syvin?
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Janne-Lucas Pikkarainen Janne-Lucas Pikkarainen

Lukko ja pari muuta

  Aivan kuin rintakehässäni olisi pallo, tai kuula.

 Eräänlainen kasvain, mutta tämä ei koostu soluista tai kudoksista.

    Vaan puhtaasta energiasta.

        Voimasta.

   Tämä pallo ei ole kuitenkaan pinnalta sileä.

    Se on jatkuvassa muutoksen tilassa.

        Ristiriidassa.

 Sinkoilevat säikeet eivät pääse ulos.

  Ahdistus on lopputulos.

      Ku on kahle ja paino aina mukana.

     Syvälle uurrettu lukko, ja rautaristikko tukeva.

    Päästä se pois!

      Päästäkää mut pois!

.

      En oo koskaan oppinut tiirikoimaan

   Käteni ovat hennot ja heikot.

      Eikä mul riitä voimaa.

   Murtamaan, 

    tai kantamaan tätä taakkaa.

     Haluun vaan karata.

     En jaksa haraa vastaa

  Mut joku saatanan sisilisko on nielassu avaimen.

      

     Istun kostealla kaislikolla.

   Perse levällään, 

     ku en tiedä miten kahlittuna eletään.

       Siis hei pliis. Auttakaa.

      Avatkaa mulle tyrmäni ovi.

       Kaipaan vain vapautta.

      Ei kiinnosta kuninkaiden hovi
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Janne-Lucas Pikkarainen Janne-Lucas Pikkarainen

Uskotaan että kaaoksella oli osaa asiaan.

Ryöstö, murha ja raiskaus.

Huolenpitoa tulevasta.

Rovaniemeltä Pasilaan.

Kiitos.

Riisi tekee iltani.

Unohda pelkosi.

Aatteettomat karvasi.

Aja ne pois.

Ajanepois.

Sammakon kudusta puskenutta utua.

Ei järjen häivää tai itua.

Kulissit kulahtivat viinapullon myötä.

Krapula.

Nyt mulle lempeä syötä.

Ryöstä.

Älä palvo hekumallista yötä,

tai vieroksu työtä.

Muista ryöpätä.

Musta lammas karkasi karsinasta.

Hävisi vaatteet varmimmasta.

Katosi kauhu karmivasta.

Löytyi kauneus kummimasta.
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Janne-Lucas Pikkarainen

   Modernielämä jätti tulikiven katkuna raatonsa kadulle.

  Kuin matoinen koira olisi raahannut persettänsä ladulle.

  Huruisuuden syvempi aste.

      Kaikki kaavat ja loitsut ovat tallella.

    Miks pitäs rationalisuutta varjella,

     Loitsut, kiroukset,

     vesiputoukset viinipullosta

    aamuiseen krapulaan.

   

Rytätyllä paperilapulla paholaisen sopimukset lohtuna vapinaan.

   Hei katokkaa!

Tein kaiken ihan itse!

Tartunpa uudelleen gambinaan.

Manalan mailla maisemat sumuiset. Toimitan perille suru-uutiset.

Housutki vetiset, mitä helvettiä vikiset.

Veit vasemman käden, jätit jälkeen pikku sormen.

  Löysä nuori kolmannen polven.

     Ei siit oo mihinkää.

Janne-Lucas Pikkarainen

Sadkjdsa

Fjkdkslsi ksskjf kslaösfd diidkjk ölask lkdkskölas fkösaooi aslkjfi jfiskmut tsis oli 
mk sua teki ja sit mä oin et no huhhuh ja siitä se juttu sitten lähti eikä siinä ollut 
yhtään mitään järkeä enkä pystynyt    

ajattelemaan muuta ku 

       sua.

  Sun naurua, sun silmiä, sun huulia.

 Kehoasi.

  Ajatukset josta kerroit oli kauniita.

Mua harmittaa etten muista niitä.

    Silti muistan että ne olivat kauniita.

Tahtoisin sut viereeni. 

 Tahtoisin lepuuttaa päätäni sun rinnallasi.

       Kertoa huolistani.

Kertoisit omistasi, 

   kertoisit kuka olet, 

      mistä tulet.

        Minne tahtoisit mennä?

En ole kuitenkaan varma että tahdonko samaa,

      mutta se ei haittaa.

     Ei tarttekkaan.

  

  Kyse on vaan mun toiveista.

Kukaan ei sua omista,

    ja toivon, 

    ettei kukaan koskaan aiokkaan.
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 Sillä se rikkoo sut.

    Se on se mitä et voi käsittää.

    Sua ei pidä pakottaa kahleisiin tai muottiin.

     Muuten lopulta hajoat.

    Jäljelle jää vain rippeet naurustasi, 

     kauniista ajatuksistasi.

    Kehosi ei enään kiihota.

     Kehosi ei enään kiihotu.

   Olisit tyhjä. 

        Pois heitetty kondomi.

Tarpeet täytettyä tarpeeton.

  Kertakäyttöobjekti jonka tarkoitus oli tähdentää muiden haluja.

Sitä sinä et ole.

      

      Olet kaunis.

Haikuja Berliinistä

Kello käy aina 
Unohtamatta meitä 

Katseesi peitä. 
 
• 
 

Jumalten koti. 
Raivattu ihmiselle 
Silmät verestää. 

 
• 
 

Krapula se jää 
Pilvilinna romahti 
Auta heitä pliis 

 
• 
 

Keski-iän itiö 
Valtasi palstatilaa 

Ilta-saatana 
 
• 
 

Berliinissä nyt 
Mitä vittua, herää 
Berliinissä taas 

 
• 
 

Känni tuli taas. 
Huomenna krapula, jaa 

Pakko oli juoda. 
 
• 
 

Unohda ittes. 
Humallu, halpaa kaljaa 

Häpeä myöhemmi 
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Vaella, unohda. 

Missä vitussa oon 
Rakkaus, berliini 

 
• 
 

Vallankumous. 
Vallataan baari, lumous. 

Unohda paha 
 
• 
 

Tatuoinnit jää 
Verhoa itsesi nyt. 

Pidä paikkasi 
 
• 
 

Se yksinäisyys 
Seuraa läpi rajojen 

Ei yhteisöä. 
 
• 
 

Juurettomuutta. 
Ei lainkaa, löysin paikan. 

En ole yksin, en. 
 
• 
 

Päätös, lupaus. 
Pidä siitä kiinni nyt. 

Älä luovuta. 
 
• 
 

Kurdi, sitara 
Halpa olut, hymyile 

Löydä kolosi. 

 

 
Kellossa yksi 

Kun saavuin, kun lähdin. 
Kellossa yksi 

 
 

Glitteriä, hih! 
Mikä tekee kotini? 
Kuukauden riesa. 

 
• 
 

Savun valtaama. 
Oluen pakottama. 
Kauanko jaksaa? 

 
• 
 

Onko se tekopyhää, jos se on sallitua? 
onko se liikaa jos se on hallittua? 

 
• 
 

Pois ne heitä. 
Sammalla, marinoi. 

Rakasta aina. 
 
• 
 

Baari tyhjäks, vai 
Onks se täynnä? Täytä, täytä. 

Se jatkuu ja loppuu. 
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Haddock

Ajattelu sekoittaa ja minuus pirstoutuu 
nyt oot Asian ytimessä 
tiedän et se on kauheeta mut se on just se juttu 
Miehistön laskenta laivalla paljastaa että kapteenia ei koskaan ollu 
noni hyvä, let it flow through you 
Mut niin minä ku muutki ja jos mikään ei oo täällä yhtenäistä niin miksi 
minuakaan olisi 
Kukaan minusta ei tiedä mitään mutta jotenki on oltava. Painan pään 
bussin penkkiin ja annan 
automaattisen tekstinsyötön tehdä loput 
Koska tänään poissa on laivan kapteeni 
Tärkein ihminen elämässäni ja saan nyt kutsun häntä
muistamaan. 
Osaan kuvailla häntä mutta tuntuu että on muisto vaan 
tärkeimmän ihmisen muistotilaisuudessa pidin itselleni puheen itsestäni 
Lähetin rakkaalleni viestin toiselle puolelle maailmaa. Elektronit liikkuu ja 
ajatus hänet tavoittaa. 
Toivottavasti hän sietää ihmistä joka karun totuuden itsestään tietää 
Että poissa on varmuus poissa valo ja tolkku 
Muisto vain aika ja selkeä polku 
vainaja, arkunkantaja ja pappi. laiva lipuuu merellä mutta kapteeni jo 
ennen matkaa laivansa jätti. 
Se olikin hylky alusta asti. kuvittelin olevani laivaston lippulaivalla. 
tätä hylkyä ei nosteta pinnalle ees kovalla vaivalla

Poissa on kapteeni Päätönkirjoitus
Tiina Tatti & Aarre

V iime vuosina on sanavapauden puolesta eniten hehkuttaneet ne 
oikeistolaiset ryhmittymät, jotka olisivat itse valmiita leikkaamaan 
sananvapautta kaikilta eri mielipiteen omaavilta tahoilta. Luotisade 
uskonnollisen ääriryhmän toimesta nosti taas sananvapauden 
keskustelun aiheeksi. Suurin osa kaikesta tuosta meuhkaamisesta on 

kiinnittynyt siihen, että jokainen saa sanoa mitä haluaa. Se, että saa sanoa 
mitä haluaa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mielipiteenilmaisija olisi jotenkin 
vapautettu omien sanojensa vastuusta.

Pilapiirrosten tarkoituksena on etsiä aiheita, joita käsitellä huumorin kautta 
– ei muodostaa lisää rasistisia mielipiteitä. Sanoihan yksi keskiajan kristillinen 
mystikko, Mestari Eckhart, että Jumalaa pilkattaessa häntä ylistetään. 
Tarkoittaen sitä, että pilkka ei tahraa kohdettaan, vaan korostaa eroa uskon 
ja sen kohteen välillä. Satiirihan on tiettävästi vaikea taiteenlaji, ja varsinkin 
sille ihmisryhmittymälle joka ei ole tottunut satojen vuosien saatossa arkojen 
aiheiden pilkalle, tekee tästä kaikesta vielä hankalampaa. Mutta se, onko 
näihin pilapiirroksiin vastattava ihmisten lahtaamisella ei varmaankaan vaadi 
keneltäkään sen suurempia pohdintoja, vastaus on hyvin yksinkertainen: ei. 

Oikeistolaiset ja konservatiivit (niin poliittiset kuin uskonnollisetkin) 
haluavat puhua sananvapaudesta, mutta kieltää samanaikaisesti kokonaisia 
uskontoja ja poliittisia näkemyksiä. Paskiaisnuoret aloittavat sananvapauden 
nimissä kampanjan jossa tehdään pilapiirroksia islamista. Ideahan on hyvä 
uskontokritiikin kannalta, mutta tiedossa on myös se, että valtaosa tulevista 
piirustuksista ei käsittele uskontoa vaan ihmisiä sen takana ja muoto ilmaisulle 
näissä piirustuksissa lähtee rasismista. Onneksi näiden kusipäiden niskaan 
satoi niin helvetisti paskaa, että kampanja jouduttiin lopettamaan.

Samanaikaisesti unohdamme miten paljon sanavapauteen pyritään 
vaikuttamaan muualla. Toimittajat saavat päällensä tonneittain paskaa, kun 
yrittävät kirjoittaa aiheista, joista ei olisi niinkään soveliasta kirjoittaa. Ainakaan 
joidenkin päättäjien mielestä. Kaunokirjallisuus ei ole enää hetkeen ollut asia, 
johonka kohdistettaisiin jatkuvasti vapauksien rajoittamista, mutta historiallisessa 
viitekehyksessä se on ollut vapaata vasta kovin lyhyen ajan. Vai mitä sanoisi 
Salama? Ilmaisunvapautta rajoitetaan ruohonjuuritasolla päivittäin. Ainoastaan 
ne, jotka maksavat riittävästi saavat sanoa sanottavansa. Ja se sanottava on 
mukana luomassa jatkuvasti eriarvoistuvaa maailmaa, sekä keskittämässä 
pääomaa sinne missä sitä jo valmiiksi on.

Olkoonkin niin, että tämä numero on omistettu sananvapaudelle, sille 
pohdinnalle joka kumpuaa ihmisen sisimmästä ja voi avata uusia ovia 
havaitsemisen ihmeelliseen maailmaan. Ei sille rasistiselle kuralle, jonka vuoksi 
teema on nostettu esiin. Ilmaistaan itseämme niin monin keinoin kuin haluamme, 
mutta jättäkäämme taaksemme vanhat, rapistumassa olevat arvomaailmat, joiden 
tarkoituksena on toisten ihmisten hallinta. Paukuttakaa näppäimistöjänne, sillä 
kirjoitettu sana on aina voimakkaampi kuin yksikään sarjatuliase. Sanokaamme 
suoraan: paskat rasismista, seksismistä, homofobiasta ja kaikesta muustakin 
syrjinnästä. Eläköön vapaus, eläköön Anarkia! 
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Kynä on vapaamuotoinen pienjulkaisu, joka ilmestyy epä-
säännöllisen säännöllisesti. Jokainen numero sisältää 
ensisijaisesti anarkistien kirjoittamaa proosaa ja runout-
ta. Zinessä ei käsitellä puhdasoppista ideologiaa, vaan 
sekalaisten tyyppien ajatuksia, pelkoja, iloa, onnea tai 
muuta mielikuvituksen tuotetta.

Vanhemmat numerot löytyvät osoitteesta: 
www.vapaazine.wordpress.com

Lähetä juttusi meille: 
vapaazine@gmail.com


