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Vuoden ensimmäinen Legenda lähtee peruspessimistin lailla liikkeelle niinkin iloisella asialla kuin maail-
manlopulla. No, pessimistit ei tunnetusti pety niin mikäs siinä. Onhan aihe kaunokirjallisuudessakin hyvin 
suosittu. Näissä maailmanlopun meiningeissä katsoin parhaaksi hautautua sohvalle vilttien ja tyynyjen 
väliin kaivelemaan Googlen ihmeellisestä maailmasta kaikkea maailmanloppuun liittyvää. Vaikka toiset 
voisivat sitä kutsua velvollisuuksien välttelyksi tai jopa laiskotteluksi, niin oikeasti etsin vain inspiraatiota 
ja piisamirotta-meemejä. Koska aasit karkasivat jo hirmuista vauhtia kipittäen sillalle, siirryin lukemaan 
asioista, jotka Simpsonit ovat ennustaneet, sekä ihmettelemään Google-runoutta.

Pääkirjoitus
ELSA HYVÄRINEN

Maailmanloppua käsittelevästä kirjallisuudesta oma ehdoton suosikkini on Muumipeikko ja pyrstötähti. 
Kirjan tärkeimmät neuvot ovat, että jos joskus niin pitkälle joudutaan, että on vetäydyttävä luolaan, niin 
on vahdittava tarkasti, ettei kukaan karvaperse istu viimeisen kakun päälle! Toinen hyvä neuvo on suhtau-
tuminen lähenevään tuhoon:

”Emme me kuitenkaan voi tehdä asialle mitään, parasta vain ottaa se filosofisesti.”
-Piisamirotta

Nyt siirryn katsomaan Simpsoneita, jos sieltä vaikka löytyisi ennustus maailmanlopusta. Jos Simpsonit ja 
ennustukset eivät kiinnosta, kannattaa tarttua loistaviin Tiiliskivi-finalistiteoksiin, joiden esittelyt löytyvät 
tästä numerosta.

PÄÄKIRJOITUS

3



”Musta ei tuu ikinä järjestöihmistä. Eihän mulla oo mitään annettavaa eikä kiinnostustakaan.” Näin puhui 
allekirjoittanut muutama kuukausi sitten yliopiston alkupöhinöissä. Nyt kun tarkastelee nykyistä tilannet-
ta, mieleen nousee hämmennys: mitäs tässä tapahtui? Nyt ollaan Samu ainejärjestön hallituksessa, tutor- ja 
kv-vastaavana ja käyn innostuneena Järjestöstartissa tutustumassa aiheisiin kuten ”Development 
cooperation workshop”. Se oli muuten TODELLA kiinnostavaa. Suosittelen, että jokainen tämän 
lukenut tutustuu asiaan. Tamy tekee aika hienoja juttuja noin kansainvälisestikin. Alkoi oikeasti ärsyttää, 
että Tamyn osalta KEHY-valiokunta oli jo valittu. Luetaanpa kirjoituksen eka lause uusiksi.

Hups.

Tosiaan, tässä kirjoittelee Teeman uusi tutor- ja kv-vastaava, toinen heistä. Syksyllä yliopiston akateemisista 
porteista sisään astelevat uudet kirjallisuuden opiskelijat tulevat saamaan ikimuistoisen fuksisyksyn, sen 
voin luvata. Rankemman kuin itse koin, jos se edes on mahdollista. Toinen lupaus ensi syksyä koskien; 
vanhempia opiskelijoita tullaan houkuttelemaan entistä enemmän tutustumaan uusiin opiskelijoihin. 
Omalta kannalta vanhempien opiskelijoiden tuntemisen voisi sanoa olevan lähes elintärkeätä. Ystävät, 
jotka eivät ole itseni kaltaisia, hermostuneena ympäri yliopiston pihapiiriä oikeaa salia etsien kulkevia 
noviiseja, ovat hyödyllisiä: he osaavat kertoa, mistä saat lippuja approille (parhaassa tapauksessa ostavatkin 
sinulle lipun). Saattavat auttaa opiskelujenkin suhteen. Olkaapa siis kokeneemmat opiskelijat valmiina 
syksyllä. Ja tervetuloa tapaamaan hoivaamiani fukseja. Tutustukaa myös hallituksen toimintaan, hienoa 
toimintaa ja kaikin puolin kelvollisia ihmisiä.
Mitäpä vielä sanoisi? Tässä sitä nyt ollaan, suuressa vastuussa. Innoissaan ja peloissaan. Katotaan mitä tästä 
tulee, toivottakaa onnea.
  
SAMU, TEEMAN TUUTORI- JA KV-VASTAAVA 
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Suomalaisessa kirjallisuudessa on nyt maailmanlopun meininkiä, kun 27-vuotiaan kirjoittajan elämänker-
ta julkaistaan. Yleensä pyrin pitämään teoksen ja kirjailijan erillään toisistaan kirjoittaessani kritiikkejä. 
En halua arvostella kirjailijaa vaan teosta. Rafael Donnerin elämänkerrallista esseeteosta Ihminen on herk-
kä eläin (Teos & Förlaget, 2018) arvostellessani en onnistu siinä. Teoksessa Donner kirjoittaa itsestään 
tunteidensa ja ajatustensa avulla. Hän ei ole etääntynyt tekstissä kertojien ja henkilöhahmojen naamioi-
den taa, vaan on läsnä itsenään. Kun arvostelen tätä teosta, arvostelen myös Donnerin sisäistekijää, joka 
on kirjoitettu teokseen Ihminen on herkkä eläin. 
 Donner kirjoittaa esseekokoelmassaan esimerkiksi tietämättömyydestä, hulluudesta sekä miehek-
kyydestä. Jokainen aihe on oma esseensä ja Donner kertoo aiheista oman elämänsä tapahtumien avulla. 
Esimerkiksi ”Miehekkyys”-essee vie lukijan Donnerin mukana tokiolaiseen strippiluolaan, ”Tietämät-
tömyys”-essee kertoo epäinformaatiosta ja valeuutisista sekä vuorikiipeilymatkasta Ranskan Alpeille ja 
”Hulluus”-essee kertoo Donnerin yöstä juopposellissä. Donner painottaa, ettei voi kertoa aiheista kuin 
omasta näkökulmastaan, ja että teoksessa on vain hänen mielipiteitään. Vastoin painotustaan Donner yrittää 
selittää aiheitaan yleismaallisesti. Hän ei todellisuudessa kerro aiheista siten, miten hän ne kokee, vaan miten 
asiat yleisesti ovat, mikä luo ristiriitaa teokseen. Donnerin oma kokemus ja minun kokemukseni lukijana 
eivät käyneet monesti yhteen. En ymmärrä monia hänen kokemuksiaan, ajatuksiaan tai syitä niihin. Ja ne 
ajatukset, jotka ymmärrän, ovat jo tuttuja muualta. Ajatuksien kierrätykseen kuuluvat monet kuluneet 
matkametaforat, esimerkiksi ”matka on tärkeämpi kuin päämäärä”, jotka saavat minut ihmettelemään, 
että mitä sitten. Mitä virkaa näillä satoja kertoja aiemmin kuulluilla aforismeilla on teoksessa? 
 Yleensä etsin kirjallisuudesta samaistumisen kohteita. Monesti myös näennäisesti täysin erilaisis-
ta hahmoista löytyy jotakin, joka vaikuttaa samaistuttavalta. Donnerin näkökulmaan on erittäin vaikea 
samaistua. Suomessa ei ole monta nuorta, jotka olisivat yhtä kultalusikka suussa syntyneitä kuin hän. 
Donner palaa omaan erikoiseen asemaansa monia kertoja teoksen aikana; kertakin olisi riittänyt. Monet 
Ihminen on herkkä eläin -teoksen esseistä alustetaan Donnerin matkakertomuksilla, joilla on sattunut 
jotakin esseen aiheeseen liittyvää. Erinäisiä matkakokemuksia löytyy teoksesta niin monia, että mietin 
niiden todellista tarkoitusta. Ehkä Donner haluaa muistella ja esitellä missä kaikkialla on elämänsä aikana 
seikkaillut. Matkailun sanotaan avartavan mieltä, mutta tämän teoksen matkojen perusteella ei välttä-
mättä voi sanoa niin. Esimerkiksi iki-ihana aihe vapaus saapuu Donnerille tokiolaisen hotellin vaahto-
kylvyssä. Vau! Taidan varata kyseiseen kaupunkiin yksisuuntaisen lentolipun, mikäli sieltä kerran niin 
näppärästi saa tätä himottua vapautta. Täytyy tosin muistaa, että vapaus on sosiaalinen konstruktio, joka 
ei selittelyjä kaipaa monen muun asian lisäksi tässä esseekokoelmassa. 
 Donner myöntää, että häntä vaivaa ominaisuus nimeltä nuoruus. Hän pahoittelee jo teoksen 
esipuheessa tekstin ja oman näkökulmansa naiiviuutta sekä tyhmyyttä ja myöntää olevansa liian nuori 
elämänkerralliseen viisauteen. Olisin kaivannut teokselta enemmän rohkeutta vain olla olemassa. Nyt kun 
Donner kuvailee teoksen tyhmyyttä ennalta, oma mielipiteeni värittyy jo esipuheessa siihen suuntaan, 
että teos on naiivi. Itsereflektio on toki tarpeellista, mutta sitä on turha kirjoittaa teokseen. Lukijat osaa-
vat ilman ennalta annettua tuomiota lukea tekstistä, onko kirjoittaja tai teos naiivi. Olen tietysti ankara 
esikoiskirjailijan varovaisuudelle, mutta syystä. Toivon lisää itsevarmuutta Donnerin tuleviin teoksiin, 
mikäli niitä tulee. Ihminen on herkkä eläin jää valitettavan pinnalliseksi ja vaisuksi, mutta toisaalta ihmeel-
lisen röyhkeäksi ja yleistäväksi. Mielipiteiden laukomiselle hyviä medioita ovat esimerkiksi päiväkirjat ja 
blogit. Aina ei tarvitse tehdä ajatuksista kirjaa, vaikka se poikisikin rahaa.

Rafael Donnerin Ihminen on herkkä eläin 
– tuntevan miehen tunnotonta tekstiä

TATU PAJULA
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Tiiliskivi-kirjallisuuspalkinnon 
finalistit

Marko Annalan Värityskirja on autofiktiivinen romaani, 
joka teemojensa kautta osallistuu useaan ajankohtaiseen 
keskusteluun; osansa saavat niin koulukiusaaminen, 
päihteiden käyttö kuin mielenterveyden ongelmatkin. Teos 
ei kuitenkaan ole lohduton, vaan sitä kannattelevat kaunis 
ja sujuva kieli, rauhallisesti, mutta luontevasti etenevä juoni 
sekä pohdinnat luovuudesta ja taiteilijuudesta.

MARKO ANNALA: VÄRITYSKIRJA (LIKE)

Ulla Donnerin sarjakuvaromaani Spleenish on sekä 
muodoltaan että sisällöltään raikas tuulahdus kotimaisen 
kirjallisuuden kentällä. Kaksivärinen, räikeä ja graafinen 
toteutus yhdistettynä viiltävään itseironiseen huumoriin 
kehottaa lukijaa katsomaan kriittisellä silmällä itseään ja 
ympäristöään. Kokonaisuudessaan teos on oivaltava, 
tarkkanäköinen ja ennen kaikkea hauska.

ULLA DONNER: SPLEENISH (S&S)

Ben Kallandin Vien sinut kotiin on kertomus Douglasin 
perheestä sekä Jehovan todistajien suljetun ja konser-
vatiivisen uskonyhteisön vaikutuksista perheenjäsenten 
kohtaloihin. Vaikka kotimainen kaunokirjallisuus tuntee 
useita kuvauksia uskonnollisista yhteisöistä, ei Jehovan to-
distajia ole juurikaan käsitelty. Tuoreen näkökulman lisäksi 
teoksen ansiot ovat kauniissa ja sujuvassa kielessä sekä ker-
ronnan epäkronologisuudessa, jonka avulla on onnistuttu 
luomaan jännite ilman, että lukija hämääntyisi aikatasojen 
vaihtelusta.

BEN KALLAND: VIEN SINUT KOTIIN (ATENA)
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Jenna Kostetin Pikimusta, sysipimeä on mukaansatempaava 
romaani, joka vakuuttaa erityisesti jännittävällä juonellaan
 – kirjaa ei malta jättää kesken! Kertomus liikkuu nyky-
päivässä ja sotienaikaisessa Suomessa ja punoutuu yhteen 
suvun naislinjan kautta. Teos uudelleenkirjoittaa muun 
muassa Aino Kallaksen tunnetuksi tekemää aihelmaa suden 
ja naisen suhteesta, asettuen näin osaksi ikivanhaa 
kertomustraditiota.

JENNA KOSTET: PIKIMUSTA, SYSIPIMEÄ (ROBUSTOS)

O. E. Lönnbergin Langanpäitä on kokoelma lyhytproosaa. 
Vaikka kyseessä todella ovat lyhyet kertomukset - jokaisen 
tarinan sanamäärä on säntillisesti sadan ja kahdensadan 
välissä - eivät ne tunnu keskeneräisiltä tai toisiinsa nähden 
irrallisilta. Pieneen määrään sanoja on saatu mahdutettua 
suuria fantastisin ja tieteiskirjallisuudelle tyypillisin 
vivahtein höystettyjä kertomuksia, jotka kutsuvat tekemään 
ajatustyötä ja tulkintoja ja joiden ehyt kokonaisuus pitää 
lukijan tiukasti otteessaan.

O. E. LÖNNBERG: LANGANPÄITÄ (OSUUSKUMMA)
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TIILISKIVI 2018 -PALKINNON VOITTAJA

MARKO ANNALA - VÄRITYSKIRJA (LIKE)
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Harmaan maailman värittäjä
PINJA UOTILA

Puhun varmasti jokaisen meidän raatilaisen puolesta sanoessani, että raadissa työskentely on ollut yksi 
mielenkiintoisimpia ja hauskimpia, mutta myös haastavimpia asioita, joita kirjallisuudenopiskelija 
opintoihinsa voi sisällyttää. Olemme lukeneet teoksia laidasta laitaan ja yllättyneet monesti iloisesti, mutta 
myös haastaneet itsemme lukijoina menemällä omalle epämukavuusalueellemme ehkä genren tai muiden 
kirjallisten laatukriteerien suhteen. 

Viimeisen neljän kuukauden aikana olemme lukeneet kymmenittäin kirjoja – kourallisen loistavia, 
kourallisen kelvottomia ja usean sylillisen siitä väliltä. Siltikään finalistien valinta ei lopulta vaatinut 
montaakaan harmaata hiusta. Jokainen finalistiteos liikutti ja puhutteli omalla tavallaan ja erottui jo yhden 
lukukerran jälkeen timanttina massasta. Olen valtavan kiitollinen kirjailijoille, jotka tarjosivat meille 
mieleenpainuvia ja elämysrikkaita lukukokemuksia.  

Tiiliskivi-palkinnolla halutaan nostaa esiin teos, joka ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota ja tunnusta. 
Raati perustelee tämänvuotisen valintansa seuraavasti: 

Teos käsittelee laajasti ajankohtaisia ja raskaita aiheita sortumatta turhaan epätoivoon. Synkkiäkin 
mielenmaisemia ja hetkiä kuljettaa kaunis kieli sekä lempeä ja salliva käsitys ihmiselämästä ja maailmasta 
yleensä. Teos kuvaa tarkkanäköisesti matkaa lapsesta aikuiseksi ja sitä, miten lapsuuden haavat tuntuvat 
kipeinä kohtina vielä pitkään ja antaa samalla lohdun ja äänen monelle koulukiusatulle sekä 
mielenterveysongelmien kanssa painivalle. Valitsemamme teos osoittaa, että vakavista asioista täytyy voida 
puhua ja että mikään ongelma ei lopulta ole ylitsepääsemätön. Elämä jatkuu, kun sen antaa jatkua. 
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Saanko minä ajatella sinusta P A H A S T I

S A A N K O  nähdä sinusta seksiunta

Saanko S I L I T T Ä Ä  T U K K A A S I  vai pidätkö siitä

Ethän olisi niin  M U O D O L L I N E N

Miksi sinä aina tulet tänne lukemaan sanomalehtiä ja M U U T E N K I N 

K Y S Y M Ä T T Ä  M I T Ä Ä N

Kävin tänään stepissä M U T T E N  kertonut sinulle siitä

K E R R O I N  että äänestin vaaleissa

Kerroin että minulla on M I E L I P I D E

Vaikket K O S K A A N  sitä pyydäkään

Minä K Ä Ä N S I N  lehtiön Y L Ö S A L A I S I N

Niin K U I N  sinua kiinnostaisi

Joskus en muista veljesi N I M E Ä  enkä myönnä sitä

M U T T A  myöntäisitkö sinä

Saanko K Y S Y Ä  äidistäsi

Annatko L U V A N  ylittää sen rajan 

Sanoin että olit paras asia M I T Ä  minulle sinä vuonna tapahtui

Silloin en kysynyt L U P A A

Enkä valehdellut V A I K K A  en tiennyt O L I N K O  sitä sinulle

Mutta T A J U S I N  kuinka vaikeaa on K I R J O I T T A A  aiheesta

Kun O L E T  J O K A I S E L L A  R I V I L L Ä N I

enkä tiedä M A A I L M A N L O P U S T A  mitään

paitsi sen että S I N U L L E  se on 

jos laulaa L A U L U N  ainakin kolmesta K O H D A S T A  väärin

PINJA IRRI
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HENNA KANERVA

Ajattelin, että voisin.

Että voisin rikkoa kuoren, 

ja ohjata sinut sinne, minne pitää. 

Paikkaan, jossa on reunat,

 joiden sisällä olet turvassa. 

Jossa on lämmin, 

ja voit tulla täydelliseksi. 

Mutta minä epäonnistuin. 

Päästin sinut putoamaan, ja  hajosit.  

Nyt kuoresi makaa pirstaleina edessäni, 

ja kaikki, mikä sisälläsi oli,  pakenee eri suuntiin. 

Ja minä kiroan. 

Kiroan, että päätin paistaa kananmunia.

MAAILMAN-
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TUIRE LEHTINEN

Eräs ystäväni kysyi minulta vuosia sitten, mitä te-
kisin jos kaikki tuhoutuisi pois. En varmaankaan 
paljoa enää siinä vaiheessa. Elämä syrjäseudulla, 
omassa mökissä, ei anna paljoa vaihtoehtoja. Vuosia 
sitten olisin luultavasti rynnännyt töistä kotiin ja 
ollut sylikkäin vaimoni kanssa. Olisin kietonut kä-
sivarteni hänen kapeille harteilleen ja kertonut ra-
kastavani häntä. Hän olisi saattanut silittää (silloin) 
tuuheita hiuksiani. Jäljellä olevasta ajasta riippuen 
olisimme myös saattaneet valmistaa lempiherk-
kuamme, suklaakeksejä. Kuulostaa arkiselta, mutta 
itse asiassa niissä oli kolmea eri suklaata ja salainen 
ainesosa, jota vaimoni ei minulle ikinä paljastanut. 
Voi kunpa voisin taas maistaa niitä. Nyt olen kui-
tenkin yksin. Tai no, on minulla Jape-kolli. Eräänä 
aamuna se ilmestyi kuistilleni mouruamaan ruo-
kaa, eikä ole siitä lähtien jättänyt minua rauhaan. 
Nimesin sen Japeksi, että voisin komentaa sitä 
jollakin nimellä. Se nimittäin ryövää kahvikermani, 
jos unohdan kermakon pöydälle. Pahuksen Jape. 
Lopun tullessa voisin kuitenkin tehdä poikkeuksen 
ja antaa tälle karvapallolle kaiken kerman kaapista. 
Itselleni kaataisin kupin kahvia ja menisin istumaan 
kuistilleni vanhaan keinutuoliin ja tuijottaisin niit-
tyä. Se lainehtii niin kauniisti kesäisin, kuin vihreä 
meri. 
Mielikuvat sikseen. Minusta olisi parasta, jos kaikki 
räjähtäisi pois sekunneissa. Niin ettei kenenkään 
tarvitsisi tietää tai katua mitään. Kukaan ei kärsi-
si tai kituisi. Osa ihmisistä kyllä ansaitsisi kärsiä, 
mutta ei ole minun asiani päättää siitä. Ehkäpä he 
saavat rangaistuksen jossakin muualla. Ehkä. En ole 
uskonnollinen ja mielikuva täynnä henkiä olevasta 
taivaasta tai helvetistä on ahdistava. Niissä ei voisi 
paeta muita piiloon minnekään. Pitäisi vain seistä 
tungoksessa. Jos nyt kuitenkin ajatellaan, että loppu 
tulisi ja kaikilla olisi hypoteettisesti tunti aikaa 
elää. Se tuntuisi kuin uuden vuoden lähtölasken-
nalta, paitsi tällä kertaa ilotulitus olisi surutulitus 
ja paljon massiivisempi. Osa ihmisistä varmaan 

ryöstäisi kaupoista ruokaa tai muuta mukavaa, jota 
ei ole ennen pystynyt hankkimaan. Tämä johtaisi 
luultavasti suureen mellakkaan ja ihmisiä kuolisi 
ennen kuin maailma edes räjähtäisi. Osa tappaisi 
tieten tahtoen vihamiehiään, koska rangaistusta ei 
enää tulisi. Suurin osa rientäisi perheidensä luok-
se ja viettäisi viimeiset hetket heidän vierellään. 
Maailma olisi täynnä itkua ja huutoa. Pelkkä ajatus 
tästä kaaoksesta, etenkin miljoonakaupungeissa, 
saa kylmät väreet menemään selkärankaani pitkin. 
Jo tavallinen perjantaitungoskin on minulle liikaa. 
Siksi kauppapäivä on torstai. 

Luulen, että lopun tullessa maailmassa olisi eniten 
katumusta. Monet vanhukset katuvat elämän-
valintojaan, mutta siinä vaiheessa katumus olisi 
jokaisen mielessä. Lapsi katuisi äidin haukkumista 
tai sitä ettei ehtinyt syödä enempää toffeepalloja. 
Teini-ikäinen katuisi suistumistaan huonolle tielle, 
ja toinen sitä, että käytti kaiken aikansa opiskeluun. 
Aikuiset katuisivat kitumistaan työpaikassa, jota 
vihaavat. He katuisivat, etteivät ottaneet riskejä tai 
kokeneet enempää. Kaikki ne rakkaudentunnus-
tukset, jotka lukittiin sisimpään. Kaikki ne hetket, 
jolloin olisi voinut olla ystävällinen toisille ihmisille 
ja tehdä heidät iloisiksi, edes hetkeksi. Kaikki se tur-
hamaisuus ja statuksen tavoittelu. Kaikki niin tur-
haa, hyödytöntä. Mutta mitäpä minä olen mitään 
sanomaan, joka pihtaa kissaltaan kermaa. Juokoon 
minun puolestani vaikka kaiken. Ehkä katumusta 
kuitenkin olisi vähemmän, jos ihmiset ajattelisivat 
näitä asioita hieman aikaisemmin elämässään. No, 
jokainen tehköön mitä haluaa. Eipä minulla ole 
muuta sanottavaa tästä, eikä sillä ole merkitystä 
vaikka olisikin. Nyt on kyllä pienen kupposen aika. 
Taivaanrantakin alkaa jo punertaa

POHDINTAA
TULEVASTA
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Älä räjähdä talojen keskellä täällä;
nouse kattojen ylle

Valm
ista fissiosi ja puolitu

Ja katso:
O

len viim
einen fantasiasi;

olet kuollut m
inulle

K
aikki on sittenkin sam

antekevää
K

atsos:
O

len lopullinen läm
pösi;

Aurinko sam
m

ui jo

Ylöspäin satava lum
i

Lum
en alla seisovat hiljaiset autot

Teillä juoksevat vain ihm
isten kuoret

Juoksevat kuoret

MAGDALEENA MURTO
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Se o l i  maai lman kaunein myrsky,  joka pyyhkäis i

ihmiskunnan y l i  huuhtoen

kaiken pois ,  joka  rumentaa

maata

Ensin saapuivat  tuulet ,  jotka  nost ivat

pölyn,  tomun,  lehdet  maasta  pylvä iks i

pyör te i lev iks i ,  miten kaikki  maan saas ta

ja  sakka,  kuol leet  ihosolut  ja  kasv ien vastaavat  voivatkaan nousta 

i lmestyks iks i  n i in  kauni iks i  meidän s i lmiemme katsottav iks i ?

 Pyör teet  nie l ivät  ens immäiset

 jotka  ihastuks i s saan kulkivat

 l i i an lähe l le  ta ivas te lemaan 

ta ivaan pi lare i ta ,  tukehtuivat

v i imeis inä  näkyinään verrat tomat

ve i s tokset ,  e i  kukaan ennen

ta i  jä lkeen ole  nähnyt  mois ta

i lmojen tanss ia

Seuraavaks i  saapuivat  sa teet

Pi i skaavat  p i sarat  pa i skoivat

ikkunat ,  pe l t ikatot ,  rännit  ka ikki

r ytmissä  huus ivat  hakkaavaan taht i in

ja  lumoutui  s i i tä  yks i  jos  to inenkin

i lmaan satees ta  sameaan as tui

JOEL NURMINEN SE
OLI 

MAA
IL
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 kahlas i

tummiin tulvaves i in ,  jotka  k i ipes ivät

kumisaappaiden vars ia  p i tk in avonais i in  suihin janois i in  täyt täen jokai sen

joka ka ipaa

ja  kaunis ta  o l i  sa teen raaka voima,  joka upott i

ne  lumoutuneet  jotka  lumoutuneina s i tä  menivät  tapaamaan

Kolmantena korkeammal la  maal la

sa lamavalo jen le imahdukset  ja  ukkoset

jotka  jyr i s ivät  vä l i t tömäst i  vä lkkeen jä lkeen

vala i s ivat  v ie lä  v i imeis inä

 ni i tä  v i imeis iä

jo iden pi lv ien pimentämä yö

muuttui  pä iväks i

(ni in  t iheään ta ivaan vasamat  lö ivät)

ja  ukkosen kuurouttamat  aur ingonpalvojat

nous ivat  katoi l l e  katsomaan

pudotakseen yks i  kerra l laan

Jupiter in  saat te lemina

 Ja  ni in ,  o l ihan se  kaunis ta

 täydel l i sen myrskyn kruunu,  joka omalakises t i  hoht i

 k i rkkaampana a inuttakaan ja lokiveä

 ja  täydel l i s intä  myrskyssä  t ie tys t i

 o l i  täydel l inen hävi tys ,  joka  päät t i

 ihmisen jokai sen ke inotekoisen pyrkimyksen

 erottaa  i t sensä  luonnosta

KAU
NEIN
MYR
SKY 17



VALTTERI LEPISTÖ

ŞINGAL
I 

Tuuli tuntee suuntansa 

jostain 

Taivaasta 

   Itkee ihmisen syntien takia 

   Sade 

Sammuttaa liekit 

   Tuulee 

Taivaasta 

Tuntuu kuin liekit syttyisivät uudestaan 

Puhuri puskee niihin voimaa 

eikä tarvitse Jumalaa    

     

II 

Tunnusmerkit täyttyivät ja 

maailmanportti aukeni (silmäluomeni)

III 

Nähdä Tuli 

   (näyttää irvistykseltä, 

   jotain hampaankolossa) 

Sirkat rukoilevat 

   (ne eivät ole tarvinneet 

   leipää) 

Puhuu Isänsä sanoilla 

   (sanat eivät ole sanoja, 

   yksi mahdollisuus 

   ylittää sanat) 

 

IV 

Kaikki ratkaistiin 

ja saattoi vain pyytää 

jotain rakkautta 

josta meille puhuttiin 

Ei ymmärrä 

vieläkään ei vain voi 

Valita väärin 

ymmärtää se vääryys 

Sitä kysyttiin 

vastaus oli jo valossa
18



Z O M B I E - A P O K A L Y P S I  
toisin sanoen kofeiinin yllättävä loppuminen, voi koh-
data kaikkia kaupassa ajatuksissaan käyneitä. Aamun 
pimeinä tunteina, kun huomaa kahvin ja Red Bullin 
loppuneen, kuluu loppupäivä zombina vaellellessa ym-
päriinsä. Yleisen vallitsevan harhaluulon mukaan zom-
bit vaeltavat kaduilla himoiten toisten aivoja, oikeasti 
he vain haluaisivat kysyä, mistä sait tuon ison kahvin.

M A A I L M A N L O P P U  
Kotiteollisuuden kappale, ei huono.

I L M A S T O N M U U T O S  
on pelottava asia, vaikka sitä lämpenemistä välillä 
salaa toivookin pakkasella odottaessa myöhästynyttä 
bussia varpaat jäässä. Vielä pelottavammaksi se käy, 
sillä WWF:n mukaan ilmastonmuutos voi tuhota jopa 
puolet kahvin tuotantoon soveltuvista alueista vuoteen 
2050 mennessä. Jotain iloista jäätiköiden sulamises-
sakin sitten on, ei tarvitse jäädä kitumaan kofeiinin 
vieroitusoireissa.

P Y H Ä P Ä I V I E N A A T T O N A 
voi nähdä varsinaista maailmanlopun meininkiä ruo-
kakaupoissa. Käytävillä rynnitään ja tönitään toisia 
kärryillä yritettäessä hamstrata mahdollisimman pal-
jon kaikkea mahdollista. Rucolaa? En kyllä pidä siitä 
mutta entä jos huomenna tekeekin mieli ja sitten sitä 
ei saa, kun kaupat ovat kiinni! Sitä on siis oltava ja ehkä 
parempi ottaa kaksi pakettia, ettei vain lopu kesken... 
Suklaata myös saattaa tehdä mieli mutta millaista? Pa-
rempi ottaa kymmentä eri vaihtoehtoa, jos tekee mieli 
pähkinäsuklaata ja on vain tavallista maitosuklaata niin 
sehän olisi maailmanloppu!! Onneksi ruokakauppojen 
aukioloaikojen vapauttaminen lievensi paniikkia.
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