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Reijo

ainan torvea, taas joku idiootti matelee kahdeksaakymppiä. Radiossa laulaa joku Elvis, siihen olen aika kyllästynyt. Vaihdan asemaa.
Sanni yllyttää miestä pettämään akkaansa yhen kerran hänen kanssaan. Tämä on parempi. Onhan sillä ihan hyvä, no, ääni.

Meluaitaan on näköjään spreijattu hyvän matkan toivotus muukalaisille
takaisin Välimeren eteläpuolelle. Minua se ei haittaa, menkööt ja viekööt
typerät pentunsa täältä kirkumasta. Raavin nenääni. Mietin mitähän Terhi
mahtaa puuhata. Olisi edes ajanut karvansa niin sietäisi sitäkin katsella.
75 kiloa lämmintä velttoa lihaa.
Lisään vauhtia, tuntuu kuin Volvo liitäisi puoli metriä tumman asfaltin
yläpuolella. Ikkunaa on pakko pitää kiinni, olenhan vedolle kovin herkkä.
Epämääräisiä hyönteisiä pläsähtää tuulilasiin, kiroilen ja pistän pissapojan laulamaan. Lauri Tähkä laulaa tulevalle morsiamelleen, vaihdan taas
asemaa. AC/DC, Hard As A Rock, tämä potki kivasti.

proosa

Olen tässä, yksin, etsin jotain järkeä elämästä. Aika on menettänyt merkityksensä; Sirpa kuopattiin syksyllä ja minä havahduin eilen siihen, että
ennen kuin joulupimpelipom alkaa soida kaupoissa, olen täyttänyt jo 65.
Sillä ei ole väliä, olenhan yhä komea ja varsin viriili, näin ainakin annan
ihmisten ymmärtää. Terhillä on tapana napista pikkuasioista – kun jätän
roskiksen viemättä tai kun lavuaari on tukossa partakarvoistani. Vittu että
siihenkin menee hermot.
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Judas Priest: Breaing The Law. Aurinko häikäisee, tuntuu ettei se tänään jaksaisi vaivautua laskemaan. Nuoruuskuvia pulpahtaa mieleeni.
Minä ja Sirpa ensitreffeillä Ruisrockissa, Sirpan nöpöttävät tissit bikinien
alla, Sirpa tonkimassa puutarhaa siirtolapuutarhassa, Sirpa niin tiineenä ettei sitä enää voinut katsella voimatta pahoin. Murahdan yksikseni.
Tiedän, että perillä Tampereella joudun taas lässyttämään sille Taistolle,
Terhin näsäviisaalle pian kouluun menevälle kakaralle. Miksei se voi saakeli viedä sitä kersaa mutsilleen. Edes lauantaisin.

päätönkirjoitus

Kurvaan jonkun nuhjuisen Nissanin ohi, olutpullot helähtävät kutsuvasti
takahudlarissa. Päätän unohtaa penikat, keskityn miettimään illan vakioriviä. En luota Man Cityn nousukauden jatkumiseen.
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facebook.com/vapaazine
vapaazine@gmail.com

Kansikuva: IMP
Taitto ja ulkoasu: Henric Rönnberg

Puhelin soi. Tiedän, että se on känninen Terhi. En vastaa, laitan äänettömälle. Radion väännän niin kovalle, että subbarit tärisevät. Motörhead –
The Ace Of Spades. Mukavat kylmät väreet juoksevat selässäni ja vähän
muuallakin. 130 kilsaa tunnissa ja minä, maanteiden kuningas. Nauran
omalle älynväläykselleni.
Joku kuollut elukka makaa pientareella. Supikoira tai joku, aivan sama.
Se ei minua kiinnosta. Täältä tulee yö, täältä tulen minä. Saa se Terhi olla
kiitollinen kun on törmännyt tällaiseen valioyksilöön. Soitan sille, käsken
laittamaan saunan päälle. Minä olen ja elän ja hengitän.

misse random

Roosa

R

oosalla oli Tiinan vanhat talvilenkkarit. Niissä Roosa kaatui päiväkodin pihalla, maitohammas lohkesi. Pojat ilkkuivat, nimittelivät harvahampaaksi.

Ala-asteen diskon vessassa muut tytöt kurkkivat oven alta vessakoppiin.
"Kuka nyt tollasia kalsareita käyttäs!", huusi Heli. Kun viimeisenä hitaana
soitettiin Gunnareiden Don't Cry, Roosaa ei hakenut kukaan. Yöllä Roosa
kirjoitti päiväkirjaansa "Paskat akat".
Roosa luki hulluna kirjoituksiin, sai reaalista M:n. Äiti kiitteli naama loistaen vaikka mansikkakakku vähän läsähtikin. Yliopistoon Roosa pääsi
kolmannella yrittämällä. Hän tapasi Mikon ainejärjestön bileissä.
Polttareissa Roosan valkea tukka oli tupeerattu. Hän esitteli torilla vieteridildoa. Tyttökaverit olivat pukeneet hänet kanaksi.
Äiti antoi häälahjaksi Finlaysonin muumityynyliinat. Mikko oli tukevassa
krapulassa.
Milja ja Miika syntyivät keväällä. Roosa tiskasi, pyykkäsi, pesi sinappipyllyjä. Mikko lemahti kaljalta ja surffasi urheilukanavalta toiselle. Roosalle
hän sanoi: "Sun hiki haisee kissankuselta". Vieteridildosta tuli Roosan
ystävä.
Kun kaksoset täyttivät kolme, Roosa pakkasi tärkeimmät vaatteet,
muistikirjat ja valokuva-albumit. Äiti otti kolmikon nihkeästi vastaan, antoi kuitenkin suostumuksensa. Lapset kitisivät jo junassa. Miika oksensi
pallomereen.
Kesällä Roosa löysi maitokaupasta Peksin. Peksi oli ensimmäinen, joka
sanoi Roosaa kauniiksi. Kohta Roosakin pursusi taas maitoa.
Anita Hirvosen keikalla Peksi kosi. Roosa hehkui laskevassa auringossa.
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antasioita? Minkälaisia fantasioita minulla on? Hymysi ja äänensävysi kertovat minkälaisia fantasioita tarkoitat. Haluat jakaa kanssani intiimin keskustelun, haluat tehdä arkisesta hetkestä erikoisen.
Sinulle se keskustelu ei kuitenkaan olisi enempää kuin facebookviesti tai
hyvän yön tekstari. Et ymmärrä, että pyydät minua olemaan täysin avoin,
vaikka sinulle se on vain ajanvietettä. En aio kertoa sinulle yhtään mitään
itsestäni tällä tavoin. En aio näyttää omia tarpeitani.
Voisin kertoa jotain paskaa, mitä tiedän sinun haluavan kuulla. En tiedä
oletko huomannut, mutta osaan olla se mitä sinä tarvitset kun tarve tulee.
En tiedä oletko huomannut, mutta minä tarvitsen paljon muutakin. Joko
et edelleenkään ajattele muuta kuin itseäsi, tai vaikenet, koska et pysty
vastaamaan tunteisiini. Jokatapauksessa olet menettänyt minusta jo
puolet.
Kerron sinulle eräästä fantasiastani. Siinä teini-ikäinen maahanmuuttaja seisoo metrossa ovien edessä Kulosaaren ja Kalasataman välillä. Vaunun perältä nousee kaksi kaljua 20-25 vuotiasta, pilottitakkista isänmaan
ystävää. He kävelevät ripeästi kohti teinipoikaa ja huutelevat jotain neekereistä ja juhlimisesta. Natsit ovat silminnähden päihtyneitä. Siinä vaunussa ei ole valvontakameroita. Ehkä natsit ovat valinneet sen juuri siksi.
Minä kiristän vaelluskenkieni nauhat, odottelen ja katson, vedän t-paidan
maskiksi naamalle, nousen ylös ja lähden kävelemään kohti natseja
vaunun toisesta päästä. Natsit ovat tottuneet siihen, että heitä vastustetaan vain uhkailemalla, osoittamalla valmius voimankäyttöön. Toinen
heistä läppäsee teinipoikaa naamalle ja pojan päästä lentää lippis. Poika
ei tee vastarintaa. Toinen heistä ehtii kääntyä minua kohti mutta olen jo
ihan vieressä. Otan koko kämmenellä kiinni hänen päästään ja työnnän
koko vartalollani hänen päänsä kohti penkin ja katon välistä tolppaa. Hän
työntää niskalihaksilla vastaan, mutta turhaan, käteni takana on koko
liikkuvan ruumiini massa. Värähdän nautinnosta kun kuulen tolpan nöyryyttävän kalahduksen, joka jää soimaan metroon. Natsi kaatuu kyyryyn,
mutta ei menetä tajuaan. Toinen natsi lyö minua poskeen pelonsekaisen
heikosti. Yllätin molemmat täysin. Hänen iskussaan tuntuu pelko, ei voima. Otan askeleen hänen vartaloaan kohti päättäväisesti. Hän kohottaa
polvensa potkaistakseen minua sillä, mutta olen jo liian lähellä. Horjutettu natsi kaatuu yhdeltä jalaltaan penkin ja seinän kulmaa vasten vartalon töytäisystä. Otan askeleen taaksepäin ja vilkaisen toista natsia. Joku
hoppari viereiseltä penkiltä on ottanut hänen huomionsa eikä hän keskity
enää tappeluun. Potkaisen kulmaa vasten horjahtanutta natsia suoraan
vasempaan poskeen poskipään alle kengänpohjalla. En halua tappaa
häntä, potkuni on enemmän voimannäyttöä. Töytäisy, jonka tarkoitus on
murtaa vastarinta.
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Yksi sateinen aamu
Metro pysähtyy jo kalasataman laiturille. Odotin tahallani pienen hetken,
jotta metro pysähtyisi ja pääsisin ulos nopeasti, ennen kuin kellään on
aikaa miettiä tilannetta. En sano sanaakaan kenellekään. Katson nopeasti ympärilleni ja mietin kuvasiko kukaan tilannetta kännykällä. Kävelen
ripeästi ihmisten välistä portaikkoon ja ulos metroasemalta. Otan maskin
naamalta, mutta jätän sen kaulaani. Katson kokoajan maahan. Minun on
kadottava nopeasti johonkin, missä ei ole valvontakameroita. Kävelen
kohti asuintaloja Hermannin rannassa, mutta en lähelle vankilaa. Rauhoitun ja juon kaljan paikallisessa kuppilassa. Laitan kaverille kännykällä
kryptatun viestin, että hakee minut autolla baarista, hätätapaus. Hän
ajaa minut kotiini Pohjois-Helsinkiin ja jää sinne kuuntelemaan kanssani
musiikkia ja juomaan kaljaa. Maahanmuuttajapoika otti lippiksensä ja
jäi samalla pysäkillä kanssani, poliisi ei tavoittanut häntä. Natsit poistettiin metrosta Sörnäisten pysäkillä ja vietiin ambulanssiin. Molemmilla oli
lievä aivotärähdys. Poliisi otti heiltä tiedot, mutta asia jää sikseen, koska
mitään vakavaa ei sattunut, eikä mitään oleellista tietoa tapahtuneesta
saatu keneltäkään metrossa olleella, eikä aseman valvontakameroista.
Kerron tämän varoittavana esimerkkinä siitä, millaisia me ihmiset olemme. Haluan järkyttää, mutta myös varoittaa sinua. Tällainen ihmisestä
tulee, kun elämä potkii tarpeeksi, eikä niitä tunteita pysty käsittelemään.
Tunteet patoutuvat ja löytävät kohteen fantasioissa ja lopulta järjettömissä väkivallanteoissa. En ymmärrä miksi haluat kuulla fantasioistani, mutta olen vitun kyllästynyt peittelemään jatkuvaa vitutustani. Aion opetella
kohtaamaan ja käsittelemään tunteitani ja toimimaan niiden pohjalta,
etteivät ne kieroutuisi enää fantasioiksi sisälläni. Ensimmäinen tekoni on
lähteä helvettiin sinun edestäsi puhumasta paskaa.

H

eräsin sateen mäiskiessä pisaroita peltiselle ikkunalaudalle. Sinä
aamuna satoi aivan saatanasti. Taisi olla lauantaiaamu. Olin viettänyt yöni jonkun entuudestaan tuntemattoman naisen luona. Hän
oli blondi pitkillä ja tummilla silmäripsillä ja paksut kulmakarvat. En muistanut hänen nimeään enkä sitä, missä olimme tavanneet, saati mitään
muutakaan edellisestä illasta.

Nousin hiljaa ylös ja puin päälleni. Pääni oli tulessa, ja tiesin melkein
heti silmät avattuani, mitä olin vailla. En epäröinyt hetkeäkään.
Suuntasin ulos asunnosta ja sytytin savukkeen porttikongissa. Kadulle
kun astuin, huomasin olevani Karhupuiston kupeessa. Tunsin kulmat ja
tiesin, missä lähin auki oleva kapakka oli. Helvetin sade, muistan ajatelleeni ja nopeutin askeleitani jotten olisi kastunut läpimäräksi. Vettä tuli
niin että tupakkanikin katkesi tippojen voimasta. Heitin puolikkaan syöpäkääryleen maahan ja astuin baariin. Tein saman niin kuin monesti ennenkin: tiskille, kolme jallua ja yksi skottilainen inkiväärijuomalla. Kumosin
jallut tiskillä ja tiirailin ympärilleni. Ei tuttuja. Etsin istumapaikan ja jäin
odottelemaan. Kyllä jonkun on pakko tulla ennemmin tai myöhemmin
kertomaan minulle edellisen illan tapahtumista, tuumin hiljaa itsekseni, ja
tietämättömyys kalvoi minun sisintä.
Kapakka oli hiljainen. Vain pari nuorta tyyppiä pelasivat biljardia ja
hörppivät olutta. Minulla oli tylsää, joten kävelin heidän luokseen ja yritin
kysyä, jos minun olisi ollut mahdollista pelata yksi peli heidän kanssaan.
”BOTS!” Kuulin iskun mutten osannut reagoida siihen. Kaaduin takanani
olevien pöytien päälle ja vedin mukanani pari tuoppia lattialle.
– Painu vittuun täältä, huusi ensimmäinen kloppi.
Keräsin paskan olemukseni kasaan. Olin yltä päältä kaljassa ja lasinsiruissa. Veri tippui sieraimistani.
– Mitä vittua, sain kysyttyä.
– Jätkä lähti frendin naisen kanssa eilen panee.
– Eikä me tykätä siitä, sanoi toinen.
– Eikö tämä asia ole sitten mun ja sun frendin välinen, eikä sun ja mun,
kysyin samalla kun tungin baarimikon tuomaa paperinpalaa nenääni
hillitäkseni veren valumista.
– No me aina jeesataan frendejä ja tsekataan toistemme selustat, sössötti nulikoista se pidempi, joka oli lähimpänä minua. Hänet minun oli
saatava ensimmäiseksi kanveesiin. Saatanan laumapellet, ajattelin, ja
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tartuin vaivihkaa selkäni takana olevaan biljardipalloon. Sain aseteltua
pallon sopivasti käteeni ja tykitin hujoppia täysillä otsaan. Jätkä läsähti
kivilattialle takaraivo edellä. Helvetti, mikä räsähdys siitä kuuluu kun kallo
osuu johonkin kovaan.
Toinen nulikka rynni päälle kuin yleinen syyttäjä, mutta sain täpärästi
kurotettua biljardikeppiin ja huitaistua jätkää silmille. Hän hidastui. Ennätin ottaa paremman asennon ja luukutettua vielä pari napakkaa osumaa
nulikan nuppiin. Hän kaatui.
Heitin kepin pois, kulautin viskijuomani ja lähdin vittuun kapakasta.
Nuo jätkät ei varmaan ole ihan heti nousemassa. Mitäköhän Mr. Morrison tässä tilanteessa tekisi? – Vetäisi varmaan perseet, ajattelin ja nauroin hysteerisesti adrenaliinin tärisyttäessä kehoani.
Aggressiivisuuden tuottama adrenaliini oli poistanut darran ja sateen
aiheuttaman vitutuksen vaikka olin märkä kuin uitettu koira. Hiihdin hitonmoista vauhtia eteenpäin vailla määränpäätä. Adrenaliini ei antanut
minulle tilaisuutta pysähtyä. Tahkosin vain askeleita toisensa perään kuin
aamuyön piripää pirinousuissa, eikä päässäni ollut ajatuksen hiventäkään.

– Jaa-ha…
Sitten nainen kysyi minulta, että opiskelenko filosofiaa. Kysymys oli jotenkin niin irrallinen, että vastasin hetken mielijohteesta:
– Joo.
– Läheppäs mun mukaan, sanoi Saara dominoivalla äänensävyllä.
Ja minähän seurasin häntä kiltisti kuin kuoropoika.
Ahdistukseni hellitti muistaessani tuon. Nousin ylös ja kävelin Kaisaniemen metroasemalle. Hyppäsin metroon ja lähdin takaisin kapakkaan
josta olin lähtenyt. Tämä asia piti selvittää kunnolla, ajattelin, ja adrenaliini alkoi jälleen virrata suonissani.

Jossain vaiheessa huomasin olevani pitkänsillan toisella puolella. Olin
jossain Kaisaniemen kohdalla, melkein Helsingin keskustassa. Eli melkein helvetissä.
En tiennyt mihin olisin mennyt sateelta suojaan, joten istahdin lähimmän porttikongin rappusille ja pistin tupakaksi. Olin erittäin väsynyt, tuijotin vain maahan enkä välittänyt, mitä ympärilläni tapahtui.
Jonkin ajan kuluttua pulpahti päähäni yksi hatara muistikuva edellisestä
illasta: olin ollut samaisessa baarissa ja tavannut melkoisessa tuiskeessa
olevan, ehkä noin 30 vuotiaan äijän. Hänellä oli yllään vaaleanruskeat
reisitaskuhousut, tukka ajeltu melkein nahkaan asti ja minua päätä lyhyempi. En tuntenut häntä, en muista koskaan edes nähneeni tyyppiä.
Jotain hän minulle puhui, mutta en tiedä mitä, koska en keskittynyt hänen
jorinoihinsa vaan ympärilläni parveilevaan ihmismassaan.
Jossain vaiheessa hän kuitenkin esitteli minut naisystävälleen, joka näin
jälkeenpäin tuntuu hieman oudolta.
– Tässä on mun muija, Saara.
– Moi, Saara, sanoin, enkä edes esitellyt itseäni.
– Saat kyllä panna sitä, jos haluut, tokaisi äijä.
Jämähdin hetkeksi tuijottamaan tyyppiä silmät pyöreinä enkä kyennyt
saamaan suustani muuta kuin vaivaisen:
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Odotus

I

stun pienessä putkassa. Valkoiseksi maalatut seinät ovat keränneet
yllensä kellertävän kerroksen likaa, puhtaista päivistä taitaa olla
aikaa. Haalistuneita seinäkirjoituksia ja seinällä olevan pöntön haju,
ei täältä paljoa muuta käteen jää. Punnerruksia tai muuta pientä liikuntaa
ei mahdu harrastamaan, koska meitä on laitettu tähän pieneen koppiin
aivan liian monta. Lattia on kylmä ja joudumme nukkumaan vuoroissa,
jotta kaikki saavat nukkua patjalla. Kylmästä lattiasta voi vilustua. Ja täällä ei kannata vilustua, sillä kukaan ei enää välitä meistä. Jokaisen päivät
ovat luetut. Kunhan vain kuulustelut saadaan päätökseen.

Itse tunsin vapauden huumaa, elävää ja voimakasta kaipausta pois
kahleiden alta. Joku saattoi osallistua kostaakseen. Tai kuka mistäkin
syystä. Mutta nyt olemme tässä. Viheliäinen tilanne sanoisin. Odottaa.
Mutta sehän meille opetettiin ennen kaiken alkua. Ruokajonoja, tarvikekorttijonoja, työkkärijonoja ja kaikenlaisia jonoja.
Olen saanut olla rauhassa muutaman päivän. Minua ei ole haettu
kuulusteltavaksi. Minuun ei ole koskettu ja olen saanut päivittäisen ruoka-annokseni. Lämpöä on sen verran että pärjää. Minä ja yksinkertaiset
tarpeeni olemme tulleet niukasti tyydytetyiksi, en ole tyytymätön. Tai olen,
ehdin miettimään mennyttä ja tulevaa.
Teinkö tietämättäni virheitä, joista maksan nyt? Koetan käydä muistojani läpi. Maisemat vilisevät ajatusteni ohitse. Vähitellen niistä alkaa
muodostua ruumiskasoja, ääniä, hajuja ja voimakasta epätoivoa. Tunsinko epätoivoa aatteeni tiedetyn tappion vuoksi vai saatoinko ajatella
katoavaa humanismia maailmasta, jossa ruumiit ovat kasoissa ja kuolevat huutavat viimeisiä huutojaan tukehtuessaan omaan vereensä kun
pistimiä työnnettiin kaulojen lävitse? Ymmärsinkö ihmisyyden katoavuuden noilla hetkillä ja jos ymmärsin, miksi en itkenyt silloin? Enkä voi itkeä
enää. Anteeksi pyytäminen on myöhäistä. Nämä ovat kai niitä hetkiä, kun
ihmiset tulevat uskoon, saavat kuvittelemansa ja tarvitsevansa anteeksiannon. Mutta tiedän itse olevani vastuussa omista tekemisistäni, olivat
ne sitten mitä tahansa. Se on vapauden hinta.
Tulevaisuus näyttää synkältä. Luultavasti se päättyy osaltani jonkun
piharakennuksen taakse, josta eloton kehoni kannetaan kuoppaan muun
joukon jatkeeksi. Elämän rajallisuuden ymmärtäminen käy täällä melko
helpoksi. Katsoa muita ja nähdä elämän päättyminen muiden kasvoilla. Jokainen tietää, miten nämä kuulustelut tulevat päättymään omalta
osaltaan. Koneisto ei ole armelias. Eikä ihminen sen puoleen myöskään.
Kostolla on tärkeä rooli paranemisessa ja kaiken jatkuvuudessa.

tiina tatti

Meitä tullaan syyttämään rikoksista, joita emme tehneet tai edes kuvitelleet mahdollisiksi. Saamme niskaamme syytteitä ihmisyyden alastomaksi riisumisesta ja hyvyyden raiskaamisesta. Samaan aikaan kabineteissa
jatketaan sitä raakaa politiikkaa, joka tähän pisteeseen johti. Mitä silmät
ei näe, sitä järki ei ymmärrä.
Putkan ovi aukeaa ja sisään työnnetään nuori. Hän on ollut kuulusteltavana pitkään, tarkkaa aikaa on vaikea sanoa, koska ajan kuluminen ei
tänne näy tai kuulu. Ihminen on rikottu pieniin paloihin. Se valahtaa maahan ja nyyhkyttää. Anoo armoa ja pyytää vapautusta vastuustaan. Joku
muu on määrännyt tämänkin ihmisen kohtalosta, kuin hän itse. Maailmankaikkeus, valtio, päättäjät, komentajat, opettajat, ystävät ja vanhemmat – kaikissa on vika ja kukaan ei ole vastuussa, paitsi nämä rauniot
polvillaan vasten kylmää lattiaa itkemässä.
Tunsin hänet ennen. Ilomielinen ja rohkea, mutta aina ryhmän mukana
menevä. Oikeamielinen aatteeseen heijasteltuna ja täysin vääräoppinen
vastapuolelta katsottuna. Hän oli oppinut kunnioittamaan toisia ihmisiä,
koska oli itse ollut aina sorretussa asemassa. Hän osasi auttaa niitä, jotka
apua tarvitsivat ja kunnioitti toisia ihmisiä, koska tiesi sen olevan oikein.
Autan hänet patjalle istumaan kahden muun väliin. Nyyhkytys jatkuu vielä pitkään. Kokemukset, sisäiset puolustukset, järkeilyt ja ajatukset revitty
palasiksi, tilalla on syyllisyys. Sitä annetaan potea, kunnes syyllinen on
valmis saamaan rangaistuksensa lyyhistyessään maahan, jonkin vajan
takana.

nähden selvää, mutta olisiko se tullut toisenlaisessa lopputulemassa ja
onko sillä enää mitään merkitystä?
Hän aloittaa uudelleen uikuttamaan, pelkää kidutusta ja kuolemaa.
Niinhän me kaikki pelkäämme. Hän pelkää niitä samoja asioita, joita on
tehnyt toisille ajatellen toimivansa oikein. Pyyhitty oikeudenmukaisuus on
levitettynä pieninä paloina lattialle ja hän yrittää nyt kovasti kerätä niitä
kasaan. Toivottomuus ei ole vielä niin syvää, että noilla sirpaleilla viiltäisi
ranteensa. Hän puhuu, paljastaa putkassa meille kaiken. Me painamme
päämme, meitä kuunnellaan.
Kuluu hetki ja ovi aukeaa. Hän on antanut meille kaiken. Samalla kaikki
on heillä. Häntä ei tarvita enää. Hänet viedään. Toivottavasti ulkona paistaa edes aurinko, eikä varjo lankeaisi vajan taakse. Sitä toivon, kun minut
haetaan.

Ajan kuluessa hänkin rauhoittuu ja vaipuu uneen. Sekään ei vaikuta antavan hänelle rauhaa tai lepoa. Unissaan hän valittaa. Jos aate ei vaatisi
urheutta, kuristaisin hänet siihen paikkaan. Päästäisin kärsimyksistään
kurjan ja kärsivän ihmisen. Itse en vain voi päästää irti ideologiastani
edes täällä. Se pitää minut pystyssä ja hiljaisena. Estää minua puhumasta ja antamasta syitä. Silti haluaisin laskea sen haarniskan päältäni ja
tappaa hänet siihen paikkaan.
Hän herää ja on alakuloinen. Hän puhuu paljon ja sekavia. Ajatuksesta
on vaikea saada kiinni. Kunnes tulee todistus. Hän on raiskannut toistuvasti sodan aikana. Hän, joka ajatteli pitävänsä kiinni ihmisyydestään sodan hurmeisilla tantereillakin. Ja nyt hän on syyllinen, koska hävisi. Tätä
ei tullut ajatelleeksi, koska uskoi voittoon. Koska uskoi johonkin parempaan, mutta toiminta ei silti lopulta ollutkaan sitä, mitä hän olisi itseltään
odottanut. Hän puhuu hiljaa, niin teki muutkin. Tarttui mahdollisuuteen,
koska se oli käsillä. Ja nyt kadutti. Miten helposti kiiltävään pintaan tuleekaan säröjä ja synkkä todellisuus paistaa sen alta. Katumus on silmin
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Vene

R

eppu painaa tonnin, mutta silti vähemmän kuin silmäluomet. Suupielet osoittavat ylöspäin, aurinko porottaa vasten selkää kuin vain
kuumana heinäkuun päivänä voi. Ohitan vanhaa sähkölaitosta, punatiilistä järkälettä jollaisia näkee vain harvoin. Ihastelen sen suunnatonta voimaa, vaikka se onkin jo rapistumassa. Meripelastuksen satamasta
pois kävely voisi saada mielen matalalle, mutta kyseessähän on seikkailu. Ei pienestä pidä masentua.

Pakkaamme pientä venettä. Matkan aloittamista on jouduttu siirtämään
usealla päivällä. Aallokon korkeus on ollut suhteettoman suuri verrattuna veneen korkeuteen ja vastatuuli on ollut liian voimakas. Nyt näyttäisi
hyvältä, tai ainakin paremmalta. Nostelen kasseja, laukkuja ja reppuja
etukajuutan pienestä luukusta sisään, jossa toveri ottaa niitä vastaan ja
asettelee ne siten että kaikki tarvittava saadaan mahtumaan mukaan.
Tila on pieni, mutta pakattuna veneeseen mahtuu yllättävän paljon tavaraa. Krapula painaa, mutta omasta tyhmyydestä ei voi syyttää muita tai
vaatia nyt tahtia hidastamaan. Nyt odottaa seikkailu ja mikä se sellainen
seikkailu olisi, jos se ei alkaisi krapulalla.
Merenpinta on kohtalaisen tyyni ja aurinko on lännessä enää hohtava
hehku. Ei siitä ole hyötyä yöllisessä matkanteossa. Valonheitin olisi parempi, mutta onneksi näkyvyys on kuitenkin hyvä. Oikeastaan se ei voisi
hämärässä yössä paljoa parempi ollakaan. Katson vuoroin merikarttaa
ja merta. Nostan pääni ulos ohjaamosta ja pyöritän ruoria kevyesti, jotta
suunta korjautuisi. Näen vihreän ja punaisen merimerkin, tähtään niiden
väliin. Kaukaisuudessa loistaa öljyjalostamon massiivinen valomeri taivasta vasten kirkkaampana kuin laskeva aurinko. Saaret ovat vain tummia pilkkuja loputtomassa aavassa.
Tiheässä saaristossa, kaupungin edustalla, on runsaasti tuulen suojaa.
Jännitys eteen tulevasta saa sydämen pamppailemaan kiihkeästi. Miltä
avoin meri näyttäisi. Lähdön viivästyminen on saanut minut turhautuneeksi. Malttamattomana poltan tupakkaa perätuhdolla ja katselen ohi
lipuvaa kaupunkia. Kun saaret väistyvät taaksemme iskee aallot vasten
venettä. Kauempana pienet purjeveneet menevät kevyesti eteenpäin,
mutta me joudumme epäröimään. Olemme kaikki enemmän tai vähemmän kokemattomia. Käännämme veneen takaisin aallokossa ja käymme
jonkun muun venepaikalle hetkeksi pysähtymään. Käymme keskustelua
ja pettymyksen tunne on valtaisa. Pohdimme miten jatkaa, mikä olisi
suunta ja riittääkö rohkeus kohtaamaan aallokon. Lännestä tuulee, päätämme suunnata itään. Yö siellä, toinen jossain muualla. Muutamme
alkuperäisen suunnitelmamme päälaelleen ja käymme matkaan uudelleen.
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Lumi narskuu kengän pohjaa vasten. Eilinen lumisade on yöllä kiristynyt kovaksi pakkaseksi. Kaupungin laidalla, rakennustyömaiden jälkeen
sataman kupeessa on kummallinen joutomaa. Se näyttää veneiden
hautausmaalta valkoisen lumivaipan alla. Tänne veneet on tuotu nukkumaan talviuntansa. Alue on hiljainen, vaikka olemme kaupungin keskustan vieressä ja rakennustyöt alueella on täydessä vauhdissa, mutta se ei
kosketa tätä paikkaa. Löydän veneemme harhailun jälkeen. Kaivan uuden lumen alta pienet tikkaat ja nostan ne veneen kylkeä vasten. Nousen
veneen päälle ja alan selälläni työntämään veneen ympärille rakennetun
katoksen yllä olevalta pressulta lunta alas. Aluksi se kovapintaisesti pistää vastaan, mutta yhdestä välistä tiputtuaan tulee se alas muiltakin paikoilta. Kesään tuntuu olevan ikuisuus aikaa. Lyhyt päivä on kääntymässä
iltaan, kun kävelen pois.
Tuijotan volttimittaria epäuskoisena. Se laskee tasaisen varmasti mitä
pidemmälle ajan. Tilanteenhan pitäisi olla jotakuinkin päinvastainen.
Sähkölaite yksi toisensa jälkeen on lakannut toimimasta, suunta on epävarma ja auringon nousuun on vielä tunteja. Katsomme kaikki toisiamme.
Pitäisi päättää mitä tehdä, jatkaako vai pysähtyäkö. Olemme öljytankkerien linjalla, sellaisen näkee kaukaa mutta jos vene ei liiku minnekään on
käsillä ongelma, tai nilkkoja myöden upoksissa. Kartasta huomaamme
pienen poukaman, jonne lähdemme suuntaamaan. Siellä on laituri, johon ajamme. Kiinnitymme siihen sateen jo alettua.

Kevät aurinko paistaa jo korkealta. Makaan veneen alla ja raaputan
maalia pohjasta irti. Teline ympäriltä on purettu, pressu kuivuu maassa.
Veneen pohja on täytetty vedellä, jotta puu turpoaisi kiinni ennen mereen
laskua. Pieniä kunnostustöitä, tulevien tehtävien arviointia ja pesua ennen maalausta. Kohta pääsemme vesille taas pitkän, lähes loputtomalta tuntuneen talven jälkeen. Suupieleni ovat koholla. Kasettisoittimesta
tulee iskelmää.
Meripelastuksen henkilökunta häärää veneemme ympärillä. Sidomme
veneitämme yhteen, jotta saisimme hinauksen korjaamolle. Laturi on hajonnut, eikä mikään sähköinen asia toimi enää, edes moottorin pysäytysnappi. Toisaalta naurattaa, mutta samalla mieli on apea. Olisi ollut upeaa
päästä itse ajamaan aamunkoitossa kotiin. Näin se seikkailu heittelee.
Onneksi paistaa aurinko.

Pieneen kaupunkiin johtaa vesireitti jokea pitkin, jota ennen suistossa
on ollut runsaasti saaria, kaislikoita, jylhiä kallioseiniä ja tiheitä metsiä.
Liu'umme tyyntä joen pintaa pitkin vierasvenesatamaan. Pitkä ajaminen
uuvuttaa, naapurit jo tervehtivät ja sidomme veneen laituriin. Kaikki käy
omalla painollaan, kokemuksen karttuessa tehtävät helpottuvat. Kuljemme eri reittejä. Istuskelen veneen päällä ja luen Nuoruuteni yliopistoja.
Ohi pyyhältää lintuparvi, joka hajaantuu ja muodostaa uutta kuviota lentoonsa. Hetken ne näyttävät olevan sydämen muodossa. Ilta-aurinko laskee kaupungin taakse ja mietin hetken miten hyvä sitä voi ihmisen olla.
Radiosta kuuluu varoitus: tuuli muuttuu kovaksi aamulla. Pitää tehdä
päätöksiä, sillä arkielämä odottaa muutaman päivän päästä, mutta tämä
tuuli voi jatkua pitkäänkin. Mitä me sitten teemme, jos emme pääse pois
tästä saaresta ja tuuli viuhuu niin ettei eteenpäin pääse meidän pienellä veneellämme. Päätämme ajaa yössä kohti kotia, ennen tuulen tuloa.
Kohtaamme epäonneksemme ongelman heti, vene ei käynnisty. Nopeasti tulevat naapuriveneiden ihmiset avuksi. Koneemme käynnistyy ja
lähdemme ajamaan lähestyvään yöhön hellässä vesisateessa.

tiina tatti

tiina tatti

Päätö n kirjoitus

T

öttöröö!
Näin valuu sormien läpi vuosien työ. Äärikansallismieliset ovat poliisin suojeluksessa ja vapauden huudot toiselta puolelta yritetään
hakata hiljaisiksi. Samanaikaisesti joku hieroo käsiään ja laittaa vyönsä
kokoa isommalle, jonkun pienen työläisen voisi vielä ahmia. Isommassa
nälässä vaikka yliopiston, tosin sekin kuihtuu jo huolella. Iltapalaksi voisi pistellä vaikka feministit, kun niistä tulee hetkittäin niin ärsyttävä ääni.
Aamulla voisi syödä luonnonsuojelun, lounaaksi ammattiyhdistyksien
rippeet ja päiväkahvilla eläinten oikeudet. Mumsmums tai omnomnom,
kaiken on mentävä.
Näin vastuuton keskiluokka antaa kaiken mennä, jotta olisivat näennäisesti turvassa vaikka uinut taas satavuotista untaan mädättäen aivonsa
ruutujensa ääressä. Ne ketkä tuhon aiheuttavat tekevät sen kuulemma
pakosta ja ne ketkä uskaltavat vastustaa ovat väärässä vain koska vastustavat. Äänestämättömiä sanotaan nukkuviksi, mutta nukkuvat ovat
todellisuudessa muualla, irrallaan todellisuudesta. Eskapistinen keskiluokka on vaipunut sisällöttömään ja arvokonservatiiviseen painajaiseen,
jonka päätöspiste on jossain keskitysleirien maastossa.
Erilaiset taiteen muodot voivat olla pieniä neuloja, joilla herättää – mutta
unohduksen laaksosta ei revitä pois edes nostokurjella, jollei omia etuoikeuksia ja toimintaa olla valmiita kyseenalaistamaan. Toiset ovat valmiita
sanomaan, että ryysyproletariaatti yksin riittäisi tekemään vallankumouksen, mutta ehkä se tarvitsee tuekseen muuttuvan yhteiskunnan tai mitään muutosta ei voida koskaan saavuttaa. Tämän päivän välinpitämättömyys on huomisen kadotus.
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ratsastan hoviin hämään muovihelmilläni luulevat minua prinsessaksi
vaikka olen prinssi tanssitan kaikki prinssit ja prinsessat kuningastakin
tuhrin hänen soopeliturkkinsa jota en osannut piirtää lapsi kun olin valutan pinkkiä tussaan kaikki seikkailulliset naiset tekevät kaikki ihmiset
tekevät minä teen herään oksettaa onneksi olen varautunut purppuraa
satiinia pitsinnypläystä joka muuten on maailman kolmenkymmenen vaikeimman käsityötekniikan joukossa pellavaa ei sitä pistelevää värjättyjä
sulkia silppuan ne syön ne kutittavat tukehduttavat kaunein prinssi tulee
tiedän että olet oikea prinssi siltä varmaan näyttää mutta en ole et ole ainakaan prinsessa noista helmistä huolimatta en, en niin kuningatar tulee
tule, tule vien sinut huoneeseeni ei, en halua ketään teistä te murhaatte
ja syötte toisianne ja eläimiänne lempikää täytettyjä päitä takkatulilla.

runoilijat
hanna storm
ohne
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hanna storm

kasvukausi on ohi, sanoit, on lokakuusta maaliskuuhun kasvit eivät silloin
tarvitse meitä ne lepäävät. kasvu on valoa mutta minä sekoitin kesän tapaan ja kastelin. kasvoivat juoru kultaköynnös anopin kieli värinokkonen
rahapuu peikonlehti tulilatva ja kaktus, jonka nimeä en tiedä. olin käynyt
vaihtamassa pistokkaita muidenkin kuin rakastajien yksiöissä, istuttanut
isoon ikkunaan viidakon jonka takana kuljeksin, kurkin ohikulkijoita: sitä
samaa, herätys ruoka matka työtä ruoka työtä kahvi työtä matka ruoka
liikuntaa koira, joka ei saa kunnolla henkeä, ruoka unta herätys. heräsin
yöllä ja kasvit olivat liikahtaneet. amppeleista hypänneet ikkunalaudalle
ikkunalaudalta pudottautuneet lattialle lattialta kavunneet amppeleihin.
näytit kalpealta mutta kasvini nostivat lehtiään puskivat uusia varsia
latvat hoippuivat vaikka taivas oli kuukausi, harmaa. missä sinä olet nyt
vihreys?

odota hetki ei, en voi en osaa, se pelottaa kerran kuuntelin mitä tapahtuu
kun ihminen kuolee. kun minä kuolen. kun sinä kuolet. mitä tapahtuu
biologisesti, kemiallisesti, ekologisesti. kuinka niissä kulmissa olemme
vain luuta, nahkaa, verta, kudosnesteitä, hiuksia, suonia, rustoja… vain
hajoavia faktoja. kuinka kuoriaiset, madot, kärpäset, ketut, ihmiset tulevat, tulevat. olemme vain siinä mihin jäimme emmekä voi tehdä mitään,
meitä ei enää ole. objekteja. oli kesäinen syyskuun perjantai, aurinkoinen,
hyvin tyyni. istuin puuportailla korjaten välillä kuulokkeita. katsoin kirkasta,
maistoin kirpeää ja en voinut uskoa sitä, en voinut uskoa sitä. minäkin,
minäkin, enkä voisi sille mitään. vaikka vielä olisi seitsemän kertaa kymmenen. niin joskus. kohtaaminen luontodokumenttiäänen ja suunnitelmieni, koko kaupungin viikonloppuhuokausten välillä. katsoin huomasiko
joku, ei, portaat olivat tyhjät. mitä itkin? sitä mitä tiesin? että joskus minusta, vaivoin rakentamastani päähenkilöstä, huolehtijasta, tulisi materiaalia? tuntisinko mieluummin sen tuhatvuotisen prosessin, kivut läpi
vuodenaikojen, sateiden, lumen, jään, helteen kautta pölyyn, kuin mitään,
minua, sinua ei olisi koskaan ollut. kenties, täällä, koska se sietämätön
silmien takana tapahtuu, että tämä, tapahtuu. minä, minä en ole, enkä
tiedä siitä mitään. puristin nauhuria ja yritin olla koskematta nappuloihin,
yritin hengittää: portaat olivat tyhjät.
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Ahtaasti

Joskus puraisee liian ison palan huulestaan
se alkaa pienestä nahkariekaleesta,
joka laajenee hampaiden vedossa.
Kuin levottomien sormien repiessä
syntyy labyrintti kaljapullon etiketissä
tiedostavan mielen ollessa toisaalla.
Kieli lipoo hentoa raudan makua
mieli liikkuu hemoglobiinin rakenteessa.
Sitä pyörittelee ja ajattelee
ymmärtävänsä näin paremmin.
Miksi yhä mietit kuka olet muiden silmissä?
Miksi nyt kun seisot yksin tumman taivaan edessä,
josta voi helposti kuvitella
näkevänsä avaruuden aaltoja.
Uskot reunalla seisoessaan hänen miettineen samaa.
Hän, joka hyppäsi pois tästä maailmasta.
Tai ainakin tästä olemassaolon muodosta.
Me elämme täällä liian ahtaasti ja kuka tahansa voi korvata sinutkin.
Häntä vaan ei korvannut kukaan

vereslihalla eläimiä. silmä repsottaa, toisella kuono. vain kahdella on
nimi.					
3, 5, 10, 12, 15, 40. kovia öitä. en osannut
sitä kaikkea kääntämistä ja napin nostamista. otin ne kaikki mukaan kun
lähdin riisuuntuneesta huoneesta. miksi isä laittoi lasten eläinkalenterin takaisin? vaaleanpunainen karhu. sateenkaarikarhu. kenguru jonka
vauva on kadoksissa. miten pääsisin takaisin eläinten syliin? löytäisin ne
kaikki? tavarat ja ihmiset ovat parhaita kun niitä on vähän. vaikka itkin
puolen vuoden jälkeen, itkin neljän vuoden jälkeen. kassillinen eläimiä,
tulihan tuohon nyt yksi i liikaa. synnyttää yksi kerrallaan ne jotka jäivät.		
2, 4, 7, 13, 50.
rinkallinen kerrallaan olin siirtänyt huoneen lounaaseen.
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Ohne

Muuri

Te olette minun mieleni ulkopuolella,
silti kosketan samaa lihaa
siksi vuodan samaa verta.
Kyyneliä kun kohtaan perkeleitä.
Omiani vaiko muiden istuttamia?
Mielen multaa kastelee sama sylki,
joka suupielistä roiskuaa
vaihtaa omistajaa rakkauden osoituksessa.
Yksilöllinen aminohappokoostumus missä tahansa.
me olemme yhä toistemme ulkopuolella.
Sivuuttaessamme kaukaa tai selät toisiaan hipoen
vastakkain vihdoin kehojen kohdatessa.
Sisäkkäinkin ovi jää auki.
Haavan paranemista odotetaan
vaikka siinä on portti ulkomaailmaan.
Haavoittuvainen vastaanottava kivulle - herkkä elämälle.

Dekadentit

Me olemme dekadenssi
Me haluamme olla dekadenssi
jumalaiset näyt
keskiverron yllä
olla vaara
piikkeinemme ja ideologioinemme
aamun sarastuksessa
olemme vain uhka
itsellemme
pyyhkiessämme lattiaa
haaveillamme
		
jotka kuolivat virroissa
		
joita kuvittelimme naivisti hallitsevamme
yön pimeydessä
kannamme soihtuja
		jotka sammuivat
		
oman eksistenssimme typeryyteen
		
egojen loistaessa tähtinä taivaalla

Yhtymäkohtia on kaikkialla,
mutta yhteyden voi jättää huomioimatta.
Tuoksuvissa molekyyleissä, iholla
tuntoaistimuksissa, joihin tottuu
sekä kivussa, joka iskee aina kuin uus
ärsyke tietoisuuteen.
Tiedostava mieli evolutiivisesti nuori,
lokeroi asiat, piirtää rajat.
Pienikin muutos on pelottavan suuri,
kun näkökentän edessä
ajatusvirran välissä
epäilyksen muuri.
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Kapinaruno 2
Peiliin tuijottaa väsyneet silmät
		
kauas on tultu
		
paljon tarkoitettua kauemmas
mieli vaeltaa aamun otsikoihin
Firmaa syytetään taas jostain
pääoman pettämisestä
työläisten pettämisestä
oman edun tavoittelusta
		
asuntolainaa tässä maksetaan
nuorena sitä oli otsa kirkas
		
kun lähdimme maailmalle
		
taivas oli kattona seikkailijalle
sitten joku myi kapinan
ja minä tuijotan peiliä
		
sieltä vastaa kohonnut hiusraja
		turpeat kasvot
		miesikoni
Firman logolla
jonka piti tehdä työtä solidaarisuudesta
		työläisenä työläiselle
asuntolaina painaa
kuka myi kapinan
ja kun ikkunat hajosivat
kapina jäi turvallisuuteen
Firma osti lisää ja antoi sakset
		
jolla leikata päitä siellä
			
missä oli jo eniten leikattu
Ja minä tuijotan peiliin
		
olenhan minäkin osani tehnyt
			muiden puolesta taistellut
			
eikö nyt olisi jo muiden aika
			
vaikka viimeiset laukaukset vaihdettiin
			jo vuosikymmeniä sitten
ja Firma otti kantaa
minun naamallani
soimme kuin symbaalit
tuohiset kellot
		
yhdenmukaisena omassa äänettömyydessämme
ja minä tuijotan peiliä
Firman logoa
		olen brändi
työväen juhlapäivänä maalataan kaikki
				punaiseksi
				kastuneen hanhen selkään
				ja lennämme etelän lämpöön
				veroinemme elelemään
ja mietin peilin edessä
kuka myi kapinan
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Oikeaoppinen purenta
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Emme ole ruokaa madoille,
vaan meitä syövät kärpäset ja tuokat.
Kun mitkäkin moukat.
Vain pelkkiä varjoja seinillä.
Alkuperäiskansalle myytyä rihkamaa,
Sielunjatke käteen niitattuna teinillä
Ota kuva
Vain pelkkiä varjoja seinillä.
Olkinukke luuli saaneensa sielun,
vaikka sillä ei ole edes keskushermostoa.
Ja se on täytetty jo kerran märehdityillä heinillä.
Vain pelkkiä varjoja seinillä.
Kun tukipilarit murentuvat,
haavet rakkaudesta,
ja toiveet tulevaisuudesta luhistuvat.
Hampaatkin täytetty rei’illä.
Vain pelkkiä varjoja seinillä
Yritän kaivertaa seinälle
viimeiset sanani,
mutta
käteni harovat vain pelkkää ilmaa.
Huomaan,
että varjotkin olivat.
Vain pelkkiä varjoja seinillä.
Olikin tähdettömän taivaan alla,
ja vankilani olikin vain pelkkä harha.

Roskaruokavastaanottimen ääressä.
Avohaava kelmuttuna kääreessä.
Ihomme kesii,
niin kuin keväisin linnut pesii.
Lapset,
raukat.
Jotka syövät vain oksennusta.
Vasket soivat,
kun kuivat leivän he meille soivat.
Taputa itseäsi selkään.
Vain keskiluokkaisuutta pelkään.
Elän ollakseni väliinputoaja.
Piknikpaikkanani raunioitunut Hiroshima.
Istun lattialla.
Vedän rajan jota en ylitä.
Toivotan teidät kyllä tervetulleiksi,
kuhan ette liikaa yritä.
Pyristä itsesi irti.
Rakenna suojamuuri.
Kilpi.
Sen heijastus tappoi yhden siskoista,
kun dokasimme aamuun asti välittämättä liskoista.
Suomut.
Suo mut.
Suomut.

Janne-Luukas Pikkarainen
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Kun tuijotan seinää.
Toivon ettei kukaan nää.
Mun haavoittuttuvuutta,
ku joskus joillekki se on jotenki uutta,
et ennen ku oon juonu kaljaa kuutta.
En puhu sulle.
Tuskailen tätä mielessäni,
samalla ku kokeilen herpestä.
Mun kielestä.
Luulosairautta.
Keräilen pienet pirstaleet.
Hengitysharjoituksen saattelemana,
samalla kun toivon et puristava tunne rinnassani,
on vain mun epävarmuuksien aattelema.
Alitinen ahdistuneisuus.
Psyyke kuin pedon raatelemá.
Minuutti voi olla yhtä hyvin
iänkaikkisuus.
Löytäisimpä lämpimän sylin.
Tuntisinpa kuinka lämpö hohkaa sun kädestä.
Ja vaik millään en haluis myöntää.
Sä pelastit mut hädästä.
Rakensit mulle lautan,
ja jaksoit viel alkuvauhditkin tönästä.
Siitä oon sulle ikuisesti kiitollinen,
ja lopulta mä vain haluan,
että oot onnellinen.

Jalkoja, hikeä, rastoja
mitä lie vastakulttuuripaskoja
Maksakaa!
Maksa kaa? Maksakaa!
Maksa kaa!
Ei kestä tätä kurimusta.
Seitsemäntenä päivänä ulosteeni on sysimusta.
Kun ollaan hedonismissamme nautittu liikaa
orgioissa kusta.
Johtuuko se susta?
Musta?
Musta,musta, minusta.
Epätoivotuilta mutaatioilta ollaan saksimassa kidusta.
Siat karsinaan.
Barbaareita,
varsinaan.
Kuka vittu rakentaa telttaan bajamajan?
Oletettavasti joku helvetin ämpäri,
joka paskat housuissa karsinassa säntäsi
Kunnes valkeni.
Ei saatana.
Paska pistää kukat kukkimaan,
ja kukapa ei haluisi telttaa kauneimpaa?
Joten mullat maahan telttaamme somimpaa.
Sopii omimpaan.
Kaljalla kauneimpaan,
huumeila haureimpaan.
Beibi!
Anna mulle piiskaa!
Ja ruhollasi naamani liiskaa!
Kyllä tänne mukaan mahtuu.
Neljän hengen teltta,
mut ainoastaan vain silloin kun kaikki nukkuu.
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Ei vittu.
Sydän hakkaa kuppasta bläkkis blästiä.
Yritän yön valvoneena parhaani esittää jästiä,
eikä se varmaan vanhan viinan,
sekä pirisen hien takia ole vieressä istuvalle lystiä.
Tätä tosi elämän gonzoa,
haaveilen siitä päivästä ku oon cool,				
ja niinku Clint Eastwood,					
pääsisin pitää katu-uskottavasti ponchoa			

Toisin ku se vitun riistäjän mono,
joka löytyy perseestäni syvältä.

“Are you feeling lucky, punk?”
Haastoi rulalle kääritty seteli,
ja Stolichnaya pullo.

Hyvin tää on tähän asti menny

Ensimmäinen työpäivä,
sekä kuosisen pirteä,
ja huono omatunto.
Lattiaa mopatessa pelkään,
että loppuuko kunto.
Sit se oliki taas tervemenoa.
Gin Tonic tekikin touhusta taas etukenoa.

Ja ne saatanan keskiluokkasuuden torvisektiot
pitäs käsitellä katujyrällä.
Näin ajatukseni aina karkaavat,
kun käteni puhtaaksi tuoppia hankaavat.

Vaikka,
pari sekavaa päivää ehkä.
Mut ekaa kertaa paikka,
johon voin kodin tehdä
Sillä onni on oma huone ja lokero,
johon on kauniisti viikattu pusero.

Maakravusta kuoriutui viikonlopussa merikarhu.
….
Se on TÄTTÄRÄRÄÄTÄÄÄ!
Kirku korvaani lapsena vahingossa tallaamani marsu.
Jonka tragikoominen kohtalo kummittelee minua vieläkin unissa,
sekä ajoittain humalaisissa kielikuvissa.
Vaihdekeppiä koskaan käyttäneenä,
turhankin sutinoissa.
Kyl sitä taiteilijana sopii aina vähän sutia.
Kato hei voi olla vähä friikki,
tai viinaan menevä.
Kuha on vaan tuottelias tai menestyny.
Haistakaa pitkä paska.
Ei teiän hyväksyntää kukaan kysy.
Jään mielelläni tänne marginaaliin
tunkemaan nyrkkiäni anaaliin.
Sillä se tuntuu hyvältä.
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Kädessäni on nippu avaimia,
avaimet kaikkiin maailman oviin,
komeroihin
ja kaappeihin.
Olen juuri tullut kalasta,
koukkuuni tarttui Leviathan.
Pääsen vihdoin kerkailemaan väpelle.
Paskat jostain hauenleukaluisesta kanteleesta.
Sintti se on mun saaliiseen verrattuna.
Oon tappanut kaiken vallan,
hierarkiat
ja auktoriteetit.
Minkä takia mikään ei sit oo muuttunut?
Mul on edelleen yhtä tyhjä olo.
Edelleen just ja just pääsen nousemaan
sängystä aamulla.
Edelleen rikkinäisestä peilikuvasta
heijastuu Leviathanin pää,
Vaikka se roikkuu sänkyni jalkopäästä,
seinässä,
joka aamu rituaalinomaisesti
sen falloksellani seivästän.
Todistaen valtaani,
tai ehkä vain ruokkien harhaani.
Sillä nämä liian isot kengät,
hiertää verille varpaani.
Vapauden kaipuu on grillivartaani.
Hiljaa hiilloksella kärvistyn.
Ihoni on rakkuloilla kuumudesta.
Kadun kulmassa kun herkistyn,
maailman hulluudesta.
Vanhemmat peittävät
Lastensa silmät,
ja korvat.
Huomaan,
heidän selkäpiissä,
kohonneet karvat.
Kuin kissalla
Joka sähisee, sekä esittää kynnet.
Terävät kuin liskoiset harhat.
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