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SISÄLLÖNTUOTTAJAT
10 / 2017

päätönkirjoitus

P itelet käsissäsi Kynä zinen kahdeksatta ja samalla viimeistä numeroa. Vesi on vir-

rannut näinä vuosina, kun tätä zineä on tehty. 

Kynä syntyi halusta saada kirjoituksia pöytälaatikoista ja julkaista erilaisia tekstejä 

erilaisilta antiautoritäärisiltä kirjoittajilta. Monenlaisia onnistumisia kuin myös epäon-

nistumisia on ollut matkan varrella. Numero toisensa jälkeen on löytänyt uuden kodin 

ja toivottavasti ne ovat motivoineet lukijoitaan kirjoittamaan tai toimimaan muilla ta-

voin.

Erilaiset tekstit voivat rakentaa muureja, padota virtoja ja lukita kahleita. Monet me-

diat ovat siirtäneet kiinnostuksensa klikkauksiin ja toiset mediat taas alkaneet tuottaa 

vihasanomaa. 

Kynän on ollut tarkoitus taistella tätä kaikkea vastaan, avata rajat, murtaa kahleet ja 

tappaa kyttiä, ainakin pään sisältä. 

Suuret haaveet ja unelmat saattavat jäädä saavuttamatta, mutta tärkeintä on haa-

veilla, toivoa ja kamppailla, muuten olemme jo kuolleet. Meidän täytyy seisoa, ei pol-

vistua. Olkaamme siis yhä jatkossakin yhteiskunnan vääräleukaisia äpäriä, suurine toi-

veinemme ja terävine kyninemme.

Vesi jatkaa, mutta Kynä pysähtyy.

Lopuksi suuri kiitos ensinnäkin lukijoille, ilman teitä ei Kynä olisi pysynyt elossa. Mutta 

yhtä suuret kiitokset kuuluvat myös sisällöntuottajille, lehteä levittäneille ja kaikille niil-

le, jotka ovat tavalla tai toisella olleet mukana tekemässä ja muokkaamassa lehdestä 

omanlaistaan.

Näkemiin ja kiitos tofuista!

Tiina Tatti Aarre&
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painajaiset

Painajaiset kuuluvat

kapitalistisiin unelmiin.

Käsien epätoivoinen räpyttäminen,

painovoima, lasikatto. 

Tervassa tarpoen,

pahan luota juokseminen. 

Aaveet, kivipuistot,

kuuluvat ahneen uniin.
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suon reunalla

T imo tyhjensi postin keltaisen polkupyörän viimeistä kantolaukkua postilaatikkoon. Hil-

jaisella hiekkatiellä kevätaamun kylpevässä auringossa hän katseli postinippua. Pääl-

limmäisenä oli kirje, joka oli joutunut väärään osoitteeseen, sillä se oli menossa Kylmässuon 

kuntaan, joka oli Metsäjärvestä seuraava länteen. Hän selasi nopeasti läpi muut postit, jotka 

olivat menossa oikeaan paikkaan. Hän tiputti postit laatikkoon ja laittoi kirjeen povitaskuun-

sa, se pitäisi kääntää oikeaan osoitteeseen vielä. Polkiessaan Timo mietti Kylmässuota ja 

ensimmäistä vierailuaan siellä. Tuolloin hän oli vielä ollut poliisin leivissä ja oli yksin ollut tut-

kimassa kuntaa, koska se oli kadonnut valtion asiakirjoista. Siitä oli jo jokunen vuosi aikaa, 

ehkä reilu kymmenen vuotta. Kaksikymmentä vuotta sitten oli tullut yleislakko hallituksen 

raskaan leikkauspolitiikan seurauksena, joka oli pakottanut hallituksen eroamaan. Edellinen 

yleislakko oli ollut 1900-luvulla. Silloin oli tapahtunut runsaasti muutoksia valtion raken-

teessa, toisaalla ihmiset olivat päättäneet aloittaa alusta: erota valtiosta. Joihinkin kuntiin 

oli jouduttu armeijan tuella viemään hallintorakenteet takaisin, sillä ihmiset olivat hanakasti 

puolustaneet vastalöydettyä itsemääräämisoikeuttaan uudesti löydetyssä villissä pohjolas-

sa. Noina aikoina Timoa eivät ihmisten kärsimykset juuri hetkauttaneet, sillä työtä ja ruokaa 

työtä tekevälle löytyi. Niin se oli isä opettanut ja sitä se eduskuntavaalien ehdokaskin oli 

Timolle sanonut. Valtion hakiessa uudelleen muotoaan oli tehty myös lakimuutoksia uusien 

ongelmien välttämiseksi. Siihen aikaan oli säädetty poliisilakiin muutos, jonka mukaan joka 

kuntaan piti tulla poliisivoimat. Ainoita poikkeuksia oli Metsäjärven kunta, jossa keski-ikä oli 

niin korkea, yli seitsemänkymmentäviisi vuotta.

Oli kalvakka aamu, kun Timo ajoi kunnan rajan yli Kylmässuolle. Kilometrejä oli takana jo 

useampi sata ja maisema toisti itseään. Pikatietä reunustava hirviaita ja sen takana tasai-

sesti metsää ei ollut muuttunut juurikaan viimeisten parin sadan kilometrin aikana. Kahvin-

korvike ja uppopaistetut heinäsirkat närästivät. Pitäisi pysähtyä kaupasta hakemaan ruo-

kasoodaa, maistui pahalle, mutta auttoi tehokkaasti närästykseen. Syksyinen sää oli ankea 
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kuin maisema, harmaa ja tylsä. Pikatien kyltit näyttivät käännöksen vasempaan. Timo alkoi 

hidastaa vauhtia vilkku päällä ja kääntyi. Ei kauaakaan, niin kunnan keskusta jo alkoi lähes-

tyä. Kylmässuon keskusta mukaili joenrantaa harvakseltaan muutaman kilometrin verran. 

Siinä oli jotain klassisen kaunista, bulevardimaisuutta, joka yhdistyi hiipuvan kylän kurjaan 

kohtaloon. Kaikki liiketilat näyttivät sulkeneen ovensa, olisi ehkä ylipäänsä mahdotonta 

saada kunnallisveroa täältä perittyäkään. Timo pähkäili lukemiaan asiakirjoja, noin viiden 

tuhannen asukkaan kunta, ikärakenne tasapainoinen, ennen yleislakkoa omavaraisuuteen 

pyrkivää uudisrakentamista ja elinkeinoina maanviljelys, metsä- ja pienteollisuus. Hyvin 

pärjäävän oloinen pieni paikka, joka oli kadonnut papereista lähes tyystin kaksi vuotta sit-

ten. Jokin ei ollut kohdallaan ja sitä Timo oli täällä selvittämässä yksinään. Sitä hän mietti, 

eikö resursseja ollut tarpeeksi, mitä jos hänelle kävisi jotain vai eikö tämä ollut riittävän mer-

kittävää kahden ihmisen työksi? Aavistus leijui aina vähän vainoharhaisen Timon harteilla. 

Hän ajoi keskustan läpi toiseen suuntaan, sitten asutuksen alettua harventua vielä takaisin. 

Ihmisiä liikkui jalkakäytävällä yllättävän paljon, ei kunta siis ollut tyhjentynyt. Liikkeiden ovet 

kävivät toistuvasti, vaikka ikkunoissa roikkuivat suljettu -kyltit. Kangaspasta ruokakauppaan 

ja vähän kaikkea siltä välillä Timo oli huomioinut pääkadulta löytyvän ajaessaan. Myös erilai-

sia virastotaloja ja palvelutiloja näytti olevan toiminnassa. Tienviitat ja kyltit olivat koristeel-

lisia puuveistoksia, rakennukset olivat järjestään kunnossa ja käytössä. Timo ajoi pienelle 

parkkipaikalle. Autossa istuessaan hän sytytti tupakan.

Hyvä paikka aloittaa tutkimukset olisivat kunnanvirasto tai poliisilaitos, mutta kumpaa-

kaan ei näkynyt. Sen sijaan koulu, terveyskeskus -sairaala, kirjasto ja vapaapalokunta olivat 

pääkadun varrella. Ihmisiä liikkuu verkkaisesti kadulla, jota on alkanut varjostaa matalalla 

roikkuvat sadepilvet. Kello oli tulossa yksi ja toiset näyttivät selvästi palaavan jo nyt töis-

tä kotiinsa, toiset kävivät vielä hoitamassa asioitaan eri puodeissa. Yhden rakennuksen ovi 

kävi toistuvasti, siellä ehkä olisi kunnanvirasto tai edes kahvila, josta Timo voisi aloittaa työs-

kentelynsä. Ähisten ratin ja penkin väliin jäävästä liian pienestä tilasta hän punkesi itsensä 

seisomaan parkkipaikan ankeuteen. Tumppi sihahti epätoivoisesti osuessaan pieneen ve-
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silätäkköön samalla, kun Timo nosti suoria housujaan ja veti takkia yllensä. Päättäväisesti, 

kokeneen poliisin itsevarmuudella hän lähti kävelemään ja laski mielessään matkaa autolta 

ovelle, jos pitäisi kiireesti juosta pakoon. Kaikki oli vielä liian epäselvää, jotta olisi voinut teh-

dä luotettavia johtopäätöksiä mistään, niinpä oli hyvä olla varuillaan.

Rakennus oli vanhahko, mutta hyvin hoidettu. Sen puiset portaat tuntuivat varmoilta as-

tua, selvästi ammattilaisen työtä. Oven kahvaan tarttuessaan Timo hengitti syvään ja painoi 

sen alas. Puheensorina täytti vanhan salin, joka oli sisustettu kirpputorien kootuilla helmillä. 

Yksikään tuoli tai pöytä ei ollut toisensa kaltainen. Pitkää sivuseinää hallitsi suuri punertava 

puuhella, jonka luukusta joku työnsi suurta koivuhalkoa liekkien nieltäväksi ja sen edessä 

puinen, käsintehty baaritiski. Sen pintaa pyyhki ikääntynyt mies hyvän tuulisesti asiakkaan 

kanssa jutellen. Timo käveli tiskille ja odotti vuoroaan. Myyjä käänsi huomionsa vähitellen 

Timoon, joka tilasi kahvia tai korviketta pullan kera, mitä nyt sattuisi olemaan.

- Ei herran lakeija saa myötätuntoa tai palvelua kohteliaisuuksilla, mutta työllä se onnistuu 

kuten kaikilta muiltakin. Talon takana voi hakata vaikka korillisen puita maksuksi kahvista, 

pullat ovat valitettavasti loppuneet.

Samalla mies kaatoi kahvia kuppiin ja hymyili ystävällisesti Timolle, joka tuijotti myyjää hä-

millään.

- Minen oikee tykkää tommosista poliiseista; sanoi Timon taakse kävellyt tukkinainen. Hän 

oli pukeutunut sinisiin farmareihin sekä punaruudulliseen flanellipaitaan ja seisoi rotevana, 

muttei uhkaavana, melko lähellä Timoa, joka etsi katseellaan jonkinlaista turvaa kahvilan 

ihmisistä tai myyjästä sitä kuitenkaan saamatta. Väki oli hiljentynyt seuraamaan tapahtumia 

ja Timo tunsi uhkaavan ilmapiirin luissaan asti. Tukkinainen jatkoi:

- Tääl o eletty rauhallisest pidemmän aikaa ja nyt sää tulet tuomionpäivän pasuunojen lail' 

tuomaan luokkas ja hallintos takasin.

- Anteeksi, nyt en ymmärrä. Sopersi Timo ja jatkoi: Olen kyllä poliisi ja virkatehtävissä täällä. 

Mistähän voisin löytää kunnanjohtajan tai poliisilaitoksen?

Kahvilan väki tirskui kommentille ja nauruaan pidätellen nainen vastapäätä vastasi:



8

- Ei tääl ole poliisia tai kunnanjohtajaa. Tääl on kansanvalta ja yhteiset päätökset. Juo kahvis 

ja käy tekemäs halot maksuks. Oma toiveeni o, et katoat maisemist sen jälkee.

Nainen lähti pois kahvilasta ja Timo jäi juomaan kahviaan ihmetellen tilannetta puheensori-

nan palatessa. Hetken kuluttua hän alkoi kysellä myyjältä, mistä tosiaan löytäisi kunnanjoh-

tajan tai poliisin ja mitä kahvi oikeasti maksoi.

- Juu-u, ei täällä ole rahaa käytetty aikoihin. Ja kunnan tämänhetkisen asianaisen tapasit 

äsken.

- No mistähän hänet löytäisin uudelleen?

- Näin arki-iltoina hän on usein kirjastolla tai sahalla, samoin huomenaamuna. Puut löydät 

rakennuksen takaa, korillinen riittänee tänään.

Timo nousi tiskin äärestä ällistyneenä ja lähti kirveellä hakkaamaan halkoja. Vaikuttaa eris-

kummalliselta täällä. Tavallaan kuin sosialismia, muttei mikään neuvostoliitto kuitenkaan, 

Timo pohti kasatessaan koriin halkoja koriin, jotka hän vei kahvilaan.

Kahvilan pohjoispuolella oli kaksikerroksinen vanha puutalo, jonka pihaan oli rakennettu 

vanhoista polkupyörän rungoista linnunrataa esittävä patsas kahden koivun väliin. Timo 

puisteli päätään teokselle, mutta ihaili ylevää muotoilua puutalossa, jonka seinässä ker-

rottiin talon olevan kirjasto. Portaat olivat selvästi kuluneet, mutta niitä oli myös hiljattain 

huollettu. Ulko-oven kahvaan oli kaiverrettu sähisevä kissa. Timon astellessa sisään oli vai-

kea uskoa olevansa kirjastossa. Vaikka kaikkia seiniä kiertävät hyllyt olivat täynnä, kasvoivat 

lattiat silti korkeita kirjapinoja. Vapaata tilaa ei juuri ollut ja kirjapinoista muodostui käytä-

viä syvemmälle talon uumeniin. Timoa vastassa oli kaksi lätsäpäistä nuorta, jotka tupakkaa 

polttaen listasivat kirjoja tietokantaan.

- Anteeksi, mistäköhän löytäisin asianaisen?

Pojat havahtuivat työnsä äärestä ja katsoivat häntä. Hetken hiljaisuuden jälkeen toinen 

pojista sanoi: 

- Jaa, ei me Erkin kanssa tiedet. Eiks se Liisa lähtenyt Pirkon ja Lahjan kanssa sahalla käy-

mään?
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- Eiks tänäpä ole yleiskokous, siäl sen pitäs ol. Mut voi se kyl ol sahallaki. Onks sul Erkki kart-

taa mist näyttää misä se saha o? Ja työväentalo kans. Ni ei vieras eksy jos se käy eripaikoist 

ettimäs.

Timo lähti kirjastolta autolleen kartta mukanaan, johon pojat olivat merkinneet sahan ja 

työväentalon. Ajomatka sahalle vei poikki mutkittelevan hiekkatien peltoaukioiden keskel-

lä. Metsän reunassa oli talo, jonka pihaan pojat olivat käskeneet parkkeerata ja siitä pääsisi 

kävelemään sahalle. Muuttolinnut parveilivat pelloilla suurina joukkoina, toisten saapuessa 

ja toisten lähtiessä taivas peittyi ja hetken saattoi kuulla vain vapaana matkaavan laulun. 

Hän ajoi pienen rintamamiestalon pihaan, jota reunusti pihasauna, navetta, ulkorakennus 

ja kasvimaa. Joen haara oli lähellä, kuten metsänreuna ja pellotkin. Metsä näytti kasvaneen 

harjun päälle, joka antoi muuten tasaiselle maisemalle ilmettä. Talon takana kulki vielä sa-

takunta metriä hiekkatietä, jonka päässä saha oli. Sirkkelin terävä ääni leikkasi muuten niin 

rauhallista maalaismaisemaa. Tupakkaa poltellen hän saapui vanhan, vihreän sahan luokse, 

jota käytti Liisaa selvästi jäntevämpi, mutta myös pienempi nainen. Timo kröhi huomion 

saavuttamiseksi kovassa melussa ja nainen selvästi pelästyneenä kääntyi Timoa kohti. Hän 

otti käteensä metrisen kepin ja oli selvästi valmis lyömään Timoa, mikäli tämä tulisi lähem-

mäs.

- Anteeksi, etsin asianainen Liisaa? Timo sanoi rauhoittelevasti.

- Ei ole täällä. Ole ollut koko päivänä. Mitä se vieras mies etsii kylän asianaista tällaisesta 

paikasta?

- Tänne minut ohjasi kahvilan myyjä. En minä pahoilla aikeilla ole, voit rauhassa laskea tuon 

kepin kädestäsi? Olen poliisi ja täällä työtehtävissä.

- Ei täällä ole paljoa poliiseja näkynyt viime vuosina. Ja silloin kun näkyi, olivat aina pahan-

teossa.

- Poliisithan suojelevat kansalaisia, eivät tee pahojaan.

- Niin sitä tupataan sanomaan. Mutta ei se kaikkialla ole niin. Näillä main tekivät hallaa. Nyt 

kun ei ole poliiseja, ei ole pahuuksiakaan kuin nimeksi. Piestä sinut pitäisi työsi ja säikäyttä-

misen vuoksi.
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- Pahoittelen säikäyttämistä ja ilmeisesti myös entisten kollegojeni puolesta, mutta olen 

täällä vain tutkimassa minne Kylmässuon kunta on kadonnut valtion asiakirjoista kymme-

nen vuotta sitten.

- Ei se minnekään ole kadonnut, täällä on oltu ja täällä pysytään. Moisia asioita voisit kysellä 

illan yleiskokouksessa.

- Täällä puhutaan paljon yleiskokouksesta, mutta mikä se on ja missä se pidetään?

- Työväen talolla päätetään yhteisistä asioista illalla yleiskokouksessa.

Timo ajoi ajatuksissaan pois sahalta. Asiat etenivät nopeasti, vaikkei mitään suurta ollutkaan 

vielä tullut vastaan. Kunta oli selvästi vielä olemassa ja vaikutti voivan hyvin. Kummallisia 

piirteitä oli runsaasti, ei rahaa ja yleiskokoukset eivät käyneet järkeen. Mitä oli tapahtunut 

poliiseille ja hallintorakenteille? Miksi hän oli yksin täällä ja mitä tästä pitäisi raportoida joh-

dolle? Kylä vaikutti viehättävältä ja kotoisalta, mutta häneen ei tunnuttu luotettavan. Timo 

katseli pieniä puutaloja kylänraitin varrella ja huomasi haaveilevansa maaseudun rauhasta. 

Koko maa oli muuttunut jyrkäksi, vihamieliseksi ja kulutuskeskeiseksi – mutta täällä vaikutti 

asiat olevan aivan toisin, vaikka hän kohtasikin epäluuloja, ei ulkopuolisuutensa vaan työnsä 

vuoksi.

Työväentalolta Timo löysi Liisan, joka lyhyen keskustelun jälkeen vastahakoisesti kertoi että 

Timo voisi esittää asiansa kylillä pyörimiseen kokouksen loppupuolella, muissa käsiteltävis-

sä asioissa. Hänelle osoitettiin paikka, jossa istua. Vähitellen sali alkoi täyttyä ihmisistä ja ko-

kouksen alkaessa se oli ääriään myöten täynnä. Kokouksen alussa käytiin kylän toimintaan 

liittyviä asioita läpi Lahjan johdolla, joka oli kokouksessa sovittu keskustelunohjaajaksi. Asia-

listaa käytiin läpi huolella ja kaikkien mielipiteet kuunneltiin ennen päätöksentekoa. Pitkät 

puheenvuorot ja osattomuus päätöksenteon kohteista saivat Timon väsymään. Ajatukset 

alkoivat harhailla työssä ja oman elämän ongelmissa. Viime vuosina työ ei ollut antanut hä-

nelle juurikaan tyydytystä ja pitkät päivät olivat olleet esteenä sosiaalisen elämän ylläpitä-

miselle. Suhteita hänellä ei ollut ollut enää pitkiin aikoihin. Miksi hän oikeastaan edes uhrasi 
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aikaansa merkityksettömään työhön. Hän kaipasi intohimoa, harrastusta tai suhdetta elä-

määnsä. Toistuvat yritykset aloittaa erilaisia kursseja, kuten linnunlaulun tunnistamista, oli-

vat kaatuneet epäsäännöllisiin työaikoihin. Timo havahtui, kun hänet kutsuttiin puhumaan 

asiaansa. Asiansa esitettyään hän yllättyi puheenvuorojen paljoudesta:

- Mitä herranlakeija tästä oikein saa, kun meidän elämämme tullaan tällä tavalla pilaamaan. 

Ei me täällä omissa oloissamme ketään häiritä. Etkö vain voisi ajaa pois ja olla kuin et olisi-

kaan?

- Niin, olen ymmärtänyt tämän päivän aikana, että täällä on oma järjestyksensä nykyään. 

Mutta yleislakon jälkeisessä sekaannuksessa oli muutamakin kunta, jotka halusivat itsenäis-

tyä ja ne vallattiin takaisin panssareilla. Sitäkö täällä halutaan?

- Herranpelkoisen puhetta on tulla uhkailemaan, ei neuvottelemaan. Pakottamaan, ei te-

kemään yhteistyötä. Paluu takaisin valtion hoitoon, joka vie kaikkien rahat, työt, terveyden, 

vapauden ja rakkauden. Jolle hallinta ja valta merkitsevät enemmän kuin rauha ja tasa-arvo; 

vastattiin Timolle.

Keskustelu päätyi nopeasti umpikujaan. Toiset hakivat sovittelevaa ja toiset suoremmin vä-

kivaltaista ratkaisua. Timo, joka ei tiennyt miksi on syytetyn penkillä ei juurikaan päässyt 

päätöksentekoon mukaan.

Posteja hypistellessään Timo hymyili itsekseen. Ei hän itseään pitänyt pahana tai lahjottuna 

poliisina. Elämä olisi voinut mennä toisin, mutta nyt hän ajoi postipyöräänsä tyytyväisenä. 

Yleiskokous oli tuolloin jatkunut vielä pitkään ja muutamasta vaihtoehdosta hän oli valinnut 

itselleen mieleisimmän. Ei sillä, etteikö hänellä valinnanvaraa olisi ollut. Mutta mietittyään 

noiden ihmisten kohtaloa valtion ottaessa omansa takaisin, oli häntä käynyt sääliksi. Nouse-

va aurinko oli jo tavanomaista korkeammalla, kesä olisi jo kohta täällä.

Tiina Tatti
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sisustus

Tahtoisin sisäsiistit sisuskalut

keskuslämmityksellä ja

tuplaikkunoilla, 

eikä homeisilla

kokolattiamatoilla.

Tapio Pukari
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aamu rastilassa

 

 Sarastus paistaa niskassa,

tämä on unetonta hillumista Rastilan aamussa.

   

  Sininen penkki,

 sanoinko jo aurinko?

Aamuinen valo, aamut on jees.

 Lentävä paperilappu,

tuulenvire sitä ilmassa kannattelee.

  Mitä on elämä,

 olla onnekas elämästä?

Istun ja katselen auringonnousua.

 Tule ja ota kanssani juoma,

 tarjoa juoma minulle.

Voisimme sytyttää savukkeet ja antaa päivän saapua.

 Nyt on lauantai

 ja kaikki on mahdollista.

 Toivon ettei uni saavuttaisi silmiäni.

Aarre
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Saatana mikä meteli mahdollisessa maailmassa 

Kerro toistaiseksi tosille mitä kuiskitaan muualla 

Ei koskaan niin että se mitä nyt 

Kateelliset kyynelissään
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sain selkääni selkääntaputtelijoilta

Sain selkääni tukevasta humalasta huolimatta. 

Mies oli rautaa.

Sitä paitsi sillä oli kavereita 

tai ainakin selkääntaputtelijoita. 

Heilläkin:

Nyrkit rautaa. 

Leuat rautaa.

Katseet rautaa. 

Mielet routaa, seassa ruosteista ja karkeaa,

mutta riittävän kylmää tai tarvittaessa kuumaa

ollakseen 

rautaa.

Se oli sulaa hulluutta,

minä olin kipeästi rautasulaa.
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herra

Roihu

Sytytän sikarini satasella

jonka leikkasin sun palkasta

turha pyristellä!

 

Ei auta itku vapailla markkinoilla

älä ees yritä pullikoida

mä aion voittaa aina.

Rikkaudet ansaitaan kovalla työllä

 se on totta

te vain teette ne duunit

 mun puolesta.

Mut älkää liikaa ruoskiko itseänne

ootte te mulle tärkeitä

kantotuolit ei liiku itsestänsä.
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K aikki, koko maailma ei häviä kun näkökenttä on sumussa. Eikä hämähäkit kudo enää 

seittejään tyhjän pään ulkopuolella. Ikkunoissa loistaa valo vaikka aurinko on hävitetty 

kauas pois.

Sormet jäätyvät kun talvi tuo pakkaset mukanaan ja jäädyttää sateen ja hävittää tum-

malla taivaalla silmistäni sateenkaaren, joka oli optinen illuusio.

Oletko koskaan kuullut taikurista, joka istui puun alla katsomassa appelsiineja? 

Me olemme taikureita toistemme ajatuksissa ja ajatuksilla saamme taiottua elämää, ru-

maa ja kaunista, tyhjää ja täyteläistä.

Jos kuulet hänen huutonsa, on sinun pakko suostua yhteiseen eloon ja olemassaoloon!

Puut poksauttelevat toisiaan lämmössä ja pesukone kastelee vaatteet ja värjää kaiken 

punaiseksi.

Emme ole koskaan enää sama, niin kuin olimme joskus aikoja sitten vailla tulevaisuutta, 

vailla vastuuta, vailla näkemisen arvokkuutta.

112 apua, soitto on hirveä. Ääni kuulostaa kamalalta ja näen miten kasvot vääntyvät 

riekaleiksi avun tarpeesta, mutta en kuule enää huutoa. Tyhjän pääni sisällä ei ole jäljellä 

kaikua, kaikua vanhasta tai näkymättömästä.

Kun tunnen – tunnen sen todella – miten lämpö paistaa sisälle tai kylmyys jäähdyttää 

sydäntä sinun tai hänen kustannuksellaan, enkä saa sanotuksi niitä sanoja, jotka olisivat tar-

peen ymmärtää kaikuja näkymättömästä; saada ne esiin, kun tanssin joka puolella, pöydillä, 

sängyssä, kasvoillasi, vatsallasi, ja sinuun sattui, sille minä en voi mitään, en ole koskaan ollut 

hyvä.

Istun polviesi päällä ja katselen, miten nukut ja kuuntelen kuorsausta korvallani. En tiedä 

mitä sanoisin koska näkymätön kaiku on taas hävinnyt enkä löydä oikeita tarinoita maalauk-

seeni, jota sinä joudut katselemaan ja täyttämään sen sitten omilla pienillä eleilläsi tai kat-

seillasi ihan miten vain sinulle sopii, olet vapaa tekemään sen päätöksen itse, minä voin vain 

auttaa sanomalla vääriä asioita, kuuntelemalla valheellisia sopimuksia jostain mikä ei ole.

kaikuja näkymättömästä
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Sinun täytyy nähdä se, mikä on, äläkä yritä selittää sitä. Katso sitä, tunne se, mutta älä 

puhu, sanat eivät ole tarpeeksi kuvailemaan sitä mikä on. Ne kertovat vain sen mikä ei ole 

tai ole edes olemassa oikeassa järjestyksessä.

Mikä olisi järjestys, mitä tehdä järjestyksen eteen? Kaikella on järjestyksensä, vaikka sinä 

et näe näkymätöntä, ei se tarkoita etteikö hän tai minä näkisi sitä entisenä kaikuna jostain 

vanhemmasta kuin kukaan meistä, tai äänteenä maailmasta tai ensimmäisestä sanasta, 

jota ei voi olla tai sanoa.

Saippuoi ajatuksesi puhtaiksi, älä kuori niiden paksuja ja mahtailevia lauseita kuten teit 

vanhoille appelsiineille, joita et kuitenkaan syönyt tai edes murskannut, kuin tulitikkutalon 

joka jäi joskus minun jalkojeni alle ja se sattui tikkuun muttei sinuun, ei häneen eikä minuun.

Voiko objektiin sattua vai onko kipu vain subjektiivinen – abstraktinen – ajatus jostain 

mikä voisi olla muttei kuitenkaan ole? Mikä sitten on, jos mitään ei voi olla?

Sade tulee ja huuhtelee saippuan pois, se on taivaan tahto, luonnon omia tekosia, enkä 

minä ole luonto, olen vain pieni osa suurta, niin suurta kokonaisuutta jota ei millään voi 

katsella.

Syksy on harmaa mutta myös musta. Se on pimeä ja samalla värikäs: punaista, vihreätä, 

keltaista, oranssia, kaikkia niitä pieninä vivahduksina jostain mikä on suurempaa kuin sinä 

ja minä. Emmekä saa siitä kiinni ajatuksin, emme lausein, emmekä todellakaan yksittäisillä 

sanoilla, jotka vain kaikuvat näkymättöminä meidän mielissä jostain paremmasta, jostain 

mikä ei ole, vaan kaikki on juuri niin kuin pitää, vain ihminen itse on riittämätön itselleen, 

vaikka riittäisikin muille tai maailmalle, niin ei koskaan itselleen. Pitää olla parempi, pitää olla 

väkevämpi, näkevämpi, pitää olla sitä ja tätä, mikä ei ole mitään, vain oleminen itsessään 

on jotain, mutta emme ymmärrä sitä vaikka kuinka katselisimme sateenkaaren kaartumista 

taivaalla, joka on pilvistä pimeänä ennen ja jälkeen sateen.

Olemme rakentaneet kaiken harmaaksi koska mielemme on harmaa, ei värikäs niin kuin 

luonto tahtoisi, olemme tylsistyneitä koska emme ole löytäneet tyydyttäviä vastauksia jotka 

olisivat helppoja. Tyydyttävät vastaukset eivät vaadi sanoja vaan katsomista!

Miksi on niin vaikeata vain istua ja katsoa sitä mikä on? Meitä on niin helppo harhauttaa 
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olemattomilla värikuvilla, turhilla välkkyvillä valoilla, eikä mikään näistä kerro meille mitään 

siitä, mitä me olemme – päinvastoin – ne kääntävät katseen muualle, pois meistä, sinuun ja 

minuun, muttei koskaan itseensä, siihen mikä on kaiken ydin.

Mutta mistä minä voisinkaan tietää ytimistä mitään? Ei sanat riitä kertomaan sitä mitä 

näen tai en näe, kun katson kanssasi näkymätöntä ja kuulen vain kaikuja.

Kastelitko kukat, hän kysyi hiljaa, kuin varoen, ja sisälläni välähti salama kirkkaana ja pil-

vet väistyivät valon tieltä ja kaikki oli selkeätä ja suoraa näkemistä näkymättömästä kaiusta. 

Kaikki se kantautui sadepisaroina pääni syvimpään sisukseen.

Harmaa katto välähti eikä siinä mennyt pitkään ennen kuin kaikki oli taas niin kuin en-

nenkin: harmaata ja väritöntä – sielutonta tanssia eteenpäin.

Pyörä kellahti kyljelleen ja polvet olivat punaisina verestä, silti mikään ei estänyt häntä 

tai minua konttaamasta pitkin pientareen valkoista viivaa, niin pitkälle kuin peltoja oli näky-

vissä. Talot loistivat kaukaa punaista puuta ja tiiltä, savu nousi vanhoista vinoista piipuista 

ja täytti sen – mikä on – jollain joka ei vieläkään ole näkyvää, jollain jota ei yksinkertaisesti 

ole sanoissa, eikä sanojen ajatuksissa, niiden takana lauseina, tai kerrontana, joka ontuu 

yksitoikkoisuudesta.

Se mikä on, on jotenkin tyhjää mutta täynnä rikkautta, koska tyhjästä syntynyt palaa 

takaisin tyhjään, tyhjässä ei ole mitään ja kaikki. Sillä mitä ei ole, on olematonta kaikessa 

kauneudessaan olla olematta näkyvissä, emmekä kaipaa sitä kun olemme kuulleet miten 

tyhjyydessä voi näkymätön kaikua hennolla ja suloisella sonetilla; nähdä miten värit taipu-

vat prisman sisällä ulos näkyvään ja sanomme, että vain silmät kertovat näkemämme ja 

vain se on siksi totta.

Mutta valehteleeko silmäsi tai minun silmäni? Valehteleeko korvasi tai minun korvani? 

Voiko tunne pettää sinut tai minut jos yritän muovailla niistä sanoja? Valehtelenko jos ker-

ron näkeväni ilman ajatusta tai sanoja jostain mikä voisi olla toisin?

Kaikki se mikä on, on muuttumatonta kaikua näkymättömästä, eikä siihen saa koskea 

sanoilla tai mielen liikkeillä, missä sähköiskut hypnotisoivat eteenpäin kaikkea sitä minkä 

me luulemme todeksi ilman todistuksia todellisesta todellisuudesta, kun näemme kaiken 
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vain yhdestä ja ainoasta, omasta suppeasta kulmastamme.

Mutta en pyydä sinua, enkä yritä opettaa sinua enkä ketään muutakaan – en itseänikään 

– kohtaamaan kaikkea sitä mikä on ilman sanaa tai kuvaa, sillä mitään näkymätöntä jonka 

tietää olevan, ei voi mitenkään yrittää maalata väreissä tai lauseilla näkyväksi, opettaa ke-

nellekään, ei unissa eikä valveilla, mehän olemme vain sitä, mitä olemme, emmekä ole sitä 

mitä emme ole kun vain olemme, mutta jos joskus yrität katsoa niin voin sanoa sen, että älä 

yritä selittää mitään mikä on, kohtaa tyhjyys, ole sen kanssa ystävä. 

Tyhjyys on kaikki!
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Miksi täällä kaikki valot palaa?

Löisivät jo kiinni,

minä tottuisin pimeään. 

Onko pakko rämpyttää katkaisijaa?

Meille riittäisi valo, jonka kuu heijastaa. 

Lentoemännät tulevat 

verhot meiltä sulkevat. 

 

Miksi turhaan rajoja, rajoituksia?

Avaisivat kaikille,

kyllä me heikot pärjäämme, 

 

”Vahvat” ne ovat, jotka vaappuvat. 

”Vahvat”? Ne ovat niitä, jotka pelkäävät. 

Meitä muita hajottaa, haurauden halveksunta. 

Pelkäävät etuoikeuttaan,

Jäävät pelon satamaan,

eivätkä koskaan itsekkyyttään

joudu katumaan.

Ja niitä,

joilla ei ole edes oikeutta, 
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ei edessä eikä takana,

jotka tulevat takaovesta,

eivätkä pyyhi kenkiään,

pokkuroi, suostu poistumaan

elävien kirjoista.

Tahroina sivumarginaalissa,

virheinä täydellisissä lomakkeissa.
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Tartuit käteeni

kun luulin kaiken olevan jo hukassa

 itsenikin.

Olen nähnyt jo niin paljon kuolemaa

liikaa läpi elämäni

liikaa tämän illan aikana

aina aiemmin:

hiljaista, musertavaa, turhaa kuolemaa

 sen takia tulin tänne

ja nyt täällä:

brutaalia, äkkinäistä, yhä turhaa kuolemaa

 siksi halusin pois täältä.

Tartuit käteeni

kun olin menettänyt toivoni

 ehkä pelkäsin olevani itse seuraava

kosketuksellasi ja katseellasi kerroit minulle

miten sinäkin pelkäsit,
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sanoillasi muistutit minua

miksi tulimmekaan tänne.

Ja niin

kun nostit jälleen uuden katukiven

niin tein minäkin

ja kun heitit sen kohti tappajien rivistöä

niin tein minäkin.

Palavan bensan valaistessa yön

aloin jälleen uskoa.
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rikko

Jotain on mennyt rikki

tai pois

eikun tässä on sen jäänteet

en tiedä, mitä niillä teen

En muista sanoja, en merkityksiä

Joku on mennyt rikki

kai sen pitikin

Nyt ei voi unohtaa

nyt ei voi muistaa

nyt ei voi paeta

voi vain rentoutua

Saa olla ällöttävä, säälittävä, mitäänsanomaton, tyhmä, hölmö, outo

saa olla kaikki

saa olla olematon

saa himoita, saa kaivata, saa surra, saa luulla

saa kuvitella tietävänsä tästä jotain

saa kuvitella ymmärtävänsä

Saa käydä läpi ikuista jäynää

saa kuvitella olevansa joku 

tuttu, totuttu, pysyvä pystyvä

pysyvästi pystyssä

Saa rampautua, saa lamaantua, saa maatua

saa lopettaa, saa opetella uudestaan
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kaiken

jos jaksaa

Saa odottaa niin kauan että jaksaa

saa odottaa kuolemaa

saa unohtaa huolensa, saa keksiä uusia

saa pelätä, elätellä toivoa,

jonka turhuuden saa piilottaa

Saa kiillottaa kuvaa, astioita

asioita, joita piti tosina

todellisina

Saa katsoa, kun ne katoaa

Saa tuijottaa kattoa ja sulaa

saa tuntea piikit selän alla ja niskassa

saa olla yhä muotoa

saa olla outoa

saa olla joutomaa

ja maata aloillaan

Saa aloittaa taas

saa nostaa taakan uudestaan

saa laskea askelia

kunnes romahtaa ja jatkaa

Saa nukahtaa, mutta herää aina uudestaan

Ilman hienoja sanoja, ilman lepoa.
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kapitalismin kauniit hautajaiset

Bunch of self-made men 

in a 

beautiful boating accident.

Tapio Pukari
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V äitän, että meistä kaikki on tavannut joskus päättäväisen kakkakikkareen. Se on se, joka 

nuutuneena mutta tunnistettavana löytyy pöntön kannen alta, kun sen mitään aavista-

matta avaamme, kuka mistäkin syystä. Muut ovat hävinneet elottomaan ja tuntemattomaan 

syvyyteen, mutta päättäväiset ovat uhmanneet, usein ainoastaan kokeakseen uuden hävityk-

sen. Sain onnekseni kuulla erään päättäväisen tarinan, ja nyt haluaisin kertoa sen teille. En aio 

kertoa miten, missä ja milloin sain tarinan kuulla. Se olisi mielestäni samanlaista tylsämielisyyt-

tä kuin tivata miksi Durito -kovakuoriainen sai nimensä ja oppi puhumaan. Päättäväisen tarina 

meni kutakuilleen sanatarkasti seuraavasti.

Luulen että se oli jokin sanoiksi muotoiltavan tietoisuuden heräämisen hetki. En kutsuisi sitä 

syntymäksi. Synnyin uskoakseni paljon aiemmin, jossain missä oli lämpöä ja jotakin ikäänkuin 

osallisuutta, jota en osaa oikein selittää tai kuvailla. Tietoisuuteni, jonka sisältöä voin nyt si-

nulle kuvailla, heräsi kuitenkin, kun tipuin jostain tutusta johonkin tuntemattomaan. Tunsin 

häivähdyksen lämpöä, mutta se tuntemus haihtui nopeasti. Tipuin kovaa vauhtia kohti jo-

tain, missä ei ollut lämpöä. Tipuin kylmään veteen, ja olin hämmennyksen vallassa. Ympäristö 

tuntui elottomalta. Luokseni tippui kuitenkin toisia kaltaisiani, mutta nekin näyttivät olevan 

ennenkaikkea hämillään. Ensin en nähnyt heitä, koska oli pimeää. Päällemme tippui myös 

jotakin kevyttä levymäistä materiaalia. Sitten yläpuoleltamme tuli valoa ympärillemme. Ikään-

kuin tunsin toiset kaltaiseni, mutta minulla ei ollut varsinaista yhteyttä heihin. Nämä ovat en-

simmäiset muistoni.

 On vaikea palauttaa mieleeni, tuntuiko aika pitkältä vai lyhyeltä. Kerkesin kuitenkin tark-

kailla ympäristöäni, ennenkuin ensimmäinen myrsky alkoi. Muistan ikuisesti, miten heti alussa 

ajattelin, että olen jossain paikassa, mikä ei elä. Yhdenmukaista seinämää, joka tuntui joten-

kin kolkolta ja elottomalta. En edes tiennyt mitä kolkko tai eloton tarkoittaa, mutta tunteet 

mitkä nykyään sanoihin liitän, kuvaavat sen hetkisiä tuntemuksiani osuvasti. Muut kaltaiseni 

näyttivät rauhallisilta, ikäänkuin nukkuvilta. Voi olla että tulkitsen tuntojani jälkikäteen asioita 

päättäväinen kakkakikkare
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lisäillen, mutta muistan olleeni hermostunut ja varautunut johonkin uhkaan. Uhka todellakin 

oli olemassa.     Yläpuolellemme ojentui jokin varjoa luova jättiläismäinen asia, ja pian sen il-

mestymisen jälkeen alkoi jo mainitsemani ensimmäinen myrsky. Valtavat vesimassat alkoivat 

vyöryä elottoman astiamme ylälaidoilta, samalla, kun jokin pelottava ja näkymätön tyhjyys 

alkoi imeä meitä kohti astiamme alareunaa. Toimin hyvin vaistonvaraisesti, kaikki tapahtui 

nopeasti. Luulen, että työnsin itseäni niitä päällemme tippuneita levymäisiä paloja pitkin kohti 

valoa, sitä mukaan kun imu veti meitä alaspäin. Sotkeuduin sellaiseen, mutta aina kun tunsin 

jotakin edes hieman kannattelevaa, pyristelin kaikilla voimillani kohti valoa. Pelkäsin ja olin 

kauhuissani. Ohitseni liukui 

kaltaisiani, ja luulen nähneeni lähes rauhallisen ja tyytyväisen ilmeen osan kasvoilla, kun he 

hävisivät tuntemattomaan. Osa näytti olevan yhtä kauhuissaan kuin minäkin. Luulen, että me-

netin tajuntani. Kun seuraavan kerran avasin silmäni, olin edelleen sotkeutunut levymäiseen 

materiaaliin, mutta huomasin olevani samassa elottomassa astiassa kuin ennen myrskyn al-

kua. Muut olivat poissa. Tai ainakin luulin niin.

Jo ensimmäinen myrsky haavoitti minua pysyvästi. Sellainen kauhu ensimmäisten koke-

musten joukossa jättää jälkensä. Kun olin yksin astiassa, tunsin edelleen pelkoa ja kauhua. En 

muista, kuinka kauan olin lamaannuksen vallassa, mutta aloin kuitenkin jälleen tarkkailla ym-

pärisöäni, vaikka kauhun hetket edelleen palasivat mieleeni säännöllisesti. Valoa tuli yläpuo-

lelta, eikä siellä näkynyt muuta. Uskalsin nyt katsoa myös alaspäin. Siellä erottui jotakin, mistä 

se kauhea imu tuli. Sinne ei kuitenkaan nähnyt suoraan, mutta muistin että sinne kaikki muut 

astiassa olleet olivat joutuneet. En tiennyt, kuinka itse onnistuin välttämään sinne joutumisen. 

En tiennyt miksi, mutta en vieläkään halunnut joutua sinne. 

Kuulin pientä ääntä: "Hei! Täällä alhaalla!" Katsoin alaspäin, ja siellä tosiaankin oli jotakin. 

Näytti ikäänkuin jotakin olisi ollut astian seinämässä. Ääni tuli kuitenkin selkeästi siitä, ja tark-

kaan katsoessani huomasin että juuri kyseinen jälki puhuu minulle. Vastasin hänelle arasti. Jäl-

ki alkoi puhua minulle: "Näin kuinka taistelit, ettet joutuisi tuonne tyhjyyteen. Se toi mieleeni 

jotain kauan sitten elänyttä, välissä jo hiipunutta. Ehkä voisi sanoa toivoa, mitä ikinä se sitten 

onkaan. Minulla ei ole paljoa aikaa. Haluaisin jakaa kanssani jotakin, millä on minulle merkitys-
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tä. Olet varmasti peloissasi ja hämmentynyt, mutta nyökkää, mikäli sinulla on voimia ja halua 

kuunnella." Mietin hetken, sillä tosiaan olin hämilläni ja peloissani. Halusin kuitenkin kuulla, 

mitä jäljellä oli sanottavaa. Hänen läsnäolostaan tuli minulle tunne, joka oli jollain tavalla mer-

kityksellinen. Luulen että se rauhoitti minua. Nyökkäsin.

"Olin itse aiemmin ulkomuodoltani sinun kaltaisesi. Minäkin jouduin myrskyn runtelemaksi 

heti tänne saavuttuani. Pyristelin myös tieni pois tuosta tyhjyyden imusta. Perään nousi uusi 

myrsky. Koitin selvitä siitä samalla tavalla kuin ensimmäisesti, takertumalla niihin levymäisiin 

asioihin. Paiskauduin kuitenkin tänne seinämään kovalla voimalla. Olen ollut tässä siitä, toi-

sesta kokemastani myrskystä asti. Sinäkin tulet kohtaamaan toisen myrskyn, mutta puhutaan 

siitä kohta lisää jos haluat." Nyökkäsin vaistomaisesti, sillä koin hänen sanomansa merkityksel-

liseksi. Hän jatkoi: "Olen tippunut laskuista, mutta olen kokenut kymmeniä myrskyjä. Myrsky 

ja sen imu vievät suurimman osan, mutta aina silloin tällöin joku taistelee sitä vastaan. Et ole 

ensimmäinen kenelle puhun. Olet luultavasti viimeinen, sillä alan olla hyvin heikko. Tuonne 

imuun ei ole pakko mennä, tiedän sen. Mitä seuraavaksi sanon, ei välttämättä merkitse sinulle 

mitään. Sen kertominen on kuitenkin minulle tärkeätä. Se voi myös olla hyvin oleellista sinulle, 

mutta siihen mahdolliseen kokemukseen minä en voi, enkä edes halua vaikuttaa. Olen keren-

nyt ajatella paljon täällä ollessani. En ole fyysisesti ollut missään muualla, ainakaan en muista 

sitä. Minulla on kuitenkin kokemus, tai sellainen tunne, että tässä astiassa ei ole kaikki mitä on. 

Minusta tuntuu kuin olisin rakentunut jostakin, ja luulen että jokin rakentuu minusta. Tai jos-

takin, mitä minussa on. En osaa oikein hyvin kuvailla sitä sanoin, mutta tämä astia tuntuu siltä, 

kuin täällä mikään ei voisi rakentua mistään. Tai ehkä pitäisi sanoa, että minusta tämä astia ei 

tunnu rakentuvan mistään itsessään merkityksellisestä. Pahoittelen, menen itsekin sanoistani 

sekaisin. Yritän vielä." Keskeytin hänet: "En täysin ymmärrä mistä puhut, mutta jotenkin ym-

märrän. Minusta tuntuu, että minun kuuluisi olla lämmin. Täällä en ole vielä nähnyt lämpöä, 

tai ehkä hieman kun olen kuunnellut sinua. Tämä astia tuntuu pelottavalta. Lämmön ei pitäisi 

olla tällä lailla pelottavaa." Jälki hymyili vaiti. Hän jatkoi: "Kiitos että sain puhua kanssasi, toit vii-

meisiin hetkiini merkitystä. Tiedän mitä tarkoitat lämmöllä, ainakin luulen niin. ” Olimme vaiti, 

ja se tuntui miellyttävältä. Tovin jälkeen jälki sanoi: ”Minä en pääse enää pois täältä, mutta 
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sinä voit päästä. Uusi myrsky on tulossa. Haluatko taistella tuota tyhjyyttä vastaan?"

Mielessäni myllersi. Pienessä hetkessä oli tapahtunut valtavasti. Asiat tuntuivat yhtäkkiä 

jopa liian selkeiltä, samaan aikaan kun hämmennys oli suurempaa kuin koskaan. Tässä vai-

heessa kysyin mielessäni lukuisia miksi, entä jos, mitä varten, mistä, minne ja milloin -alkuisi 

monisyisiä kysymyksiä. Osa näistä kysymyksistä alkoi kiertää kehää, osa herätti ainoastaan 

lisää kysymyksiä, osa osoittautui epäoleellisiksi ja osa unohtui matkan varrella. Aikani mie-

tittyäni, oivalsin, että pohtimaani asiaa ei ole tarkoitus ratkaista kysymyksin ja vastauksin. En 

varsinaisesti edes tiennyt, mitä pohdin. Sitä luulen mielen myllerryksen tarkoittavan. Myller-

ryksestä huolimatta, minulla oli valtava, tunnistettava tunne. En halunnut mennä imun mu-

kana tuntemattomaan. En tiedä miksi vastustin menemästä sinne, mutta minusta sinne me-

neminen tuntui väärältä. En halunnut mennä sinne, eikä minulla ollut myöskään mitään, mikä 

puoltaisi sinne menemistä. Vastasin: "Tietenkin haluan!"

Jäänne puhui päättäväisesti. "Olen tarkkaillut tuota tyhjyyteen johtavaa väylää. Perälle 

johtava portti on ainoastaan muutaman kaltaisesti kokoinen. Yhdessä teidän olisi mahdol-

lista tukkia koko väylä käyttäen omia vartaloitanne. En tiedä mitä siitä seuraa, mutta se on 

varmaa, että silloin imu ei voisi viedä tuonne pimeyteen. Olen jo hyvin heikko, voitte käyttää 

minua apuna jos tarvitsette seinämästä tukea." Mietin jäänteen sanoja. Se kuulosti kiehto-

valta, mutta mieleni tuntui täyttyvän niin käytännöllisistä kuin hyvin epämääräisistä seikoista 

ja tunteista, jotka estivät minua innostumasta kuulemastani. "Mietit, miksi muut kaltaisesti 

tällä kertaa ryhtyisivät ehdottamaani. Arvelen myös, että olisin itse hyvin uupunut asemassasi. 

Olen huomannut, että uupuneena asiat tuntuvat mahdottomilta. Minä haluan sanoa miltä 

minusta tuntuu, ja mitä olen ajatellut. Siinä on syy miksi kerron tämän kaiken sinulle. En usko 

että tarvitset apua, enkä minä voisikaan auttaa sinua. Mitä tahansa täällä tapahtuukin, minä 

pidän sinusta"

Sama myrskyn aloittanut, jättiläismäinen, varjon langettava asia ilmestyi yläpuolelleni. 

Tällä kertaa se ei vain halkaissut tulevaa valoa, vaan se peitti alleen kaiken näkyvän valon. 

Astiaan lankesi pimeys. En ehtinyt varsinaisesti miettiä jäänteen sanoja. Muistan kuitenkin 

kokeneeni itseni hyvin päättäväiseksi sen suhteen, että en halua joutua imun mukana tyhjyy-
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teen. Tunsin, kuinka astiaan tipahteli suurella nopeudella jotakin. Niiden täytyi olla kaltaisiani. 

Olin hyvin jännittynyt. En muista, kuinka monta kaltaistani astiaan tippui. En pysty myöskään 

palauttamaan mieleeni tapahtumien kestoa. Ryhdyin lähestymään toisia heti, kun heitä alkoi 

tipahdella astiaan.

"Lämpömme säilyisi pitempään, mikäli pysyisimme tiiviimmin yhdessä, kävisikö se teille? 

Ei tarvitse vastata, nyökkäys riittää, ymmärrän että tilanne on hämmentävä." Monet nyök-

käsivät. "Minulla on myös tavoite, josta voin kertoa lisää mikäli haluatte. Nyökätkää, mikäli 

haluatte kuulla lisää." Kukaan ei nyökännyt.

Vedin kaikki nyökänneet yhteen. Jäin myös itse osaksi joukkoa. Päällemme alkoi tippua 

levymäistä materiaalia. Tartuin niin moneen kappaleeseen, kuin pystyin. Huomasin, että moni 

muu teki samoin. Mieleeni painui jälleen näkemäni erilaisten tunnetilojen kirjo. Toiset olivat 

selvästi peloissaan, toiset hämmnetyneitä. Osa näytti lähes levollisilta. Astiaan tulvi valoa. Va-

lon halkaiseva jättiläismäinen asia ojentui yläpuolellemme. Myrsky oli alkanut.

En muista paljoa seuraavista tapahtumista. Pidin kaikin voimin kiinni ryhmästämme. Näin 

jäänteen, joka näytti huutavan jotakin tyytyväinen, suorastaan riemukas ilme naamallaan. 

Tuntui kuin osa minusta olisi repeytynyt. Kaikki hiljeni. Valtava paineen tunne. Avasin silmäni. 

Ymmärsin mistä paineen tunne johtui. Olimme pysähtyneet, ja vesimassa päällämme ko-

hosi ylöspäin! Imu oli pysähtynyt, ja olimme tukkineet portin juuri kuten jäänne oli ääneen 

pohtinut. Ympärillämme oli runsaasti sitä levymäistä materiaalia, ja osa kaltaisistani leijui ylä-

puolellamme. En enää nähnyt jäännettä. Paineen tunne kasvoi, ja tavallaan oloni oli sietämä-

tön. Samaan aikaan tunsin kokevani jotakin todella kaunista.

En pysty arvioimaan, kuinka kauan olimme paikoillamme. Muistan, kuinka yläpuolelta 

lähestyi jokin varjon luova asia. Se työnsi ja puristi. En nähnyt mitään. Menimme kaltaise-

ni kanssa enemmän lomittain, menetimme muotomme. Se tuntui ainakin siinä tilanteessa 

enemmän rauhoittavalta kuin pelottavalta. Varjo lähti pois. Paineen tunne oli edelleen läsnä. 

Olimme mielestäni varsin samassa tilanteessa kuin ennen varjon saapumista. Ylhäältä lähestyi 

jotakin. Se näytti samalta, mikä oli aloittanut mysrkyn. Nyt se lähestyi suoraan meitä kohti. 

Siinä oli jotakin ulokkeita. Kyseiset ulokkeet olivat pehmeät ja lämpimät. Ne kietoutuivat ym-
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pärillemme. Minä ja monta kaltaistani siirryimme asian mukana astiassa ylöspäin. En muista 

mitä tunsin tässä vaiheessa. Tilanne oli absurdi, pelottava ja ihana samaan aikaan. En vielä-

kään pysty ajattelemaan kyseisiä tapahtumia liikuttumatta.

Ulokkeet irtosivat ympäriltämme, ja tipuimme jollekkin kovalle ja kylmälle. Astia jota tark-

kailin, oli valtava verrattuna edelliseen astiaamme. Siinä oli silti jotakin samaa, se vaikutti 

kuolleelta, jos tiedät mitä tarkoitan. En pystynyt ajattelemaan mitenkään johdonmukaisesti, 

enkä siksi myöskään tekemään kovin tarkkoja havaintoja. Yksi asia oli kuitenkin varmaa. Tässä 

ei ollut kaikki. Edellisessä astiassa ei ollut kaikki. En ymmärrä kaikkea, enkä tiedä, mitä tämä 

kaikki tarkoittaa. Tuntemukseni olivat minun tuntemuksiani, ja niillä oli merkitystä. Ajattelin 

jäänteen tuntemuksia. Muistissani kuulen hänen huutonsa viimeisen myrskyn aikana: ”WUU-

HUU, JIIHAA”. Hänen tuntemuksillansa oli merkitystä.

Jokin jättiläismäinen liikkui pois näkyvistä. Ainakin luulen, että se oli jollain lailla elävä, ku-

ten koin itsenikin olevan. Se ei ollut kuollut. Samaa reittiä, josta valtava asia oli poistunut, lä-

hestyi meitä jokin selkeästi pienempi, mutta mielestäni ihastuttavan jättiläismäinen, selkeästi 

ei-kuollut asia. Se oli kuin hyvin kuituinen päältään. Se oli selkeästi lämmin, elävä. Jostain kau-

kaa kuului kovaa ääntä: "Paaplo, ei mene sinne!". Tuo kaunis kuituinen eläjä lähestyi hyvin 

lähelle, kääntyi ja alkoi kallistua. Muistan, kuinka aikani tuntui hidastuvan. Minut valtasi onnel-

lisuuden tunne. Yksittäiset kuidut asian kyljessä alkoivat näkyä tarkemmin ja tarkemmin, suu-

rempina ja suurempina. Tunsin, kuinka pääsisin niiden mukana lämpöön, osaksi jotakin, josta 

olin ehkä tuntenut jotakin. Varjo alkoi laskeutua päälleni. Aika oli ihanan hidasta ja raskasta. 

Vedin siinä olomuodossa viimeisen henkäykseni. Huusin keuhkoni tyhjäksi, täynnä merkityk-

sellisyyden tunnetta. "Minä olen päättäväinen kakkakikkare!".

Niin päättyi kuulemani tarina. En mielelläni kertoisi asioita tarinan takaa. Sen verran haluan 

kuitenkin sanoa, että tarinan kertoja pääsi osaksi jotakin itselleen merkityksellistä. Jotakin, jos-

ta hän ehkä hieman haaveili jo tarinan alkuvaihetta kertoessaan. Minäkin aion olla päättäväi-

nen. Uskon, että tuntemukset paljastavat merkityksellisyytensä. Sen tiedän, että tässä ei ole 

kaikki, enkä mene tyhjyyden imuun!
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Päivillämme ei ole järjestystä,

emme ymmärrä maailmanloppua. 

Se missä jokin loppuu, 

se toisaalla voi alkaa. 

Ei ole aikaa, 

se on vain

masentavan markkinataloudellisen,

musertavan matemaattisen,

auttamatta lineaarisen,

skitsofreenisen

näkökulman tuote. 

Tapahtumat tuoteperhe.

Hallusinaatio loputtomien unikuvien keskellä.

Elämillämme ei ole merkitystä.

En voi alkaa, 

enkä voi koskaan

loppua kokonaan. 

Todellisuus ei lagaa,

ei tule katsellessa paha olo,

en silti ole 

lineaarinen henkilöhahmo
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viruksista vapaa. 

Vaikka se kauniisti todellista heijastelee,

et löydä itseäsi sieltä, uudistumattomalta,

lopullisesti eteenpäin

jatkuvalta tieltä...

en voi auttaa, en voi pelastaa, 

en osaa neuvoa aikaan hukkuvaa.
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Kaljalle kävelen,

kapakassa istun ihmetellen.

Kaljaa taas,

jos vaikka kuolen.

Kaljaa taas,

juhlin ilman aihetta juhlaan.

Kaljaa vaikken juhlisikaan.

Kaljaa taas,

puheensorinaa kuuntelen,

olematonta odottelen

ja omaa laiskuuttani epäilen.

Kaljaa taas,

baarimikkojen kanssa juttelen,

päihtyneenä tai en.

Kaivan kynän ja vihkon laukusta.

Kaljaa, aina vain Kaljaa,

oli mikä vaan mikä päätäni hajottaa.

Kaljalla istuskelen,

liikkuvaa kynääni katselen.

Mallas maistuu maltaalta,

humala humalaisen karvaalta.

kaljalla
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Kaljani loppui,

tilaan toisen tuopillisen

baaritiskillä istuen.

Kaljaa taas,

molemmille jaloille.

Enhän ole turhamainen, 

en.

Taas Kaljaa,

eikä tästä päivästä tullut mitään

vaikka nauroin.




