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ERÄÄN
EMANSIPAATION
KUVAUS
Sanat: Make Sund Kuva: Bunkkeri-eno

Viime viikolla istuin raitiovaunussa pultsarin kuseen. Tai ainakin oletan, että se oli
pultsarin kusta. Tietysti se olisi voinut olla
lapsenkin, mutta olen taipuvainen ajattelemaan asioista pahinta ja ehdottomasti pultsarin virtsa tuntuu jotenkin kusisemmalta kuin
lapsen pissa, joten pidin ilman muuta selvänä,
että penkin pehmusteisiin laskettu neste
oli puliukon munuaisissa eritetty. Vaikka
ihmisen virtsa on lukemani perusteella likipitäen pelkkää vettä ja epämiellyttävää makua
lukuun ottamatta kutakuinkin juomakelpoista tavaraa, ei farkun persuksen läpi imeytynyt pultsarin kusi lämmittänyt mieltä eikä
persettä. Jos se olisi ollut edes lämmin kusi,
mutta kun vielä kylmä! Saman tien iskeytyi
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mieleeni, tiesivätkö muut matkustajat, että
tällä penkillä oli kusta. Tietysti tiesivät! Olin
noussut kyytiin Karhupuistosta, joten varmasti juuri äsken oli jäänyt se rakkovaivainen
tenukeppi pois. Tai ei sittenkään, kusihan oli
jo jäähtynyt. Se oli lasketeltu luultavasti jo
ennen Eläintarhan pysäkkiä. Todella lyhyen
hetken tunsin pientä tyydytystä tästä intiaanijäljittäjäin muinaistaidoilla tekemästäni
päätelmästä, mutta todellisuus tihkui läpi
kalsareistani ja pakotti minut takaisin armottomaan nykyhetkeen. Mitä voisin tehdä? Ei
auttanut enää nousta ylös, sillä kaikki olisivat
nähneet märän persaukseni ja olisivat tietysti
ajatelleet, että olin itse kussut housuihini.
Olisinkin! Olisi ollut ihan eri tunnelma
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kulkea oma, lämmin kusi housuissa kuin
jonkun oksennukselta ja pinttyneeltä hieltä
ja ties miltä haisevan pultsarin epämääräinen rappiokusi. Ja kuitenkin minun oli vain
istuttava siinä.
Raitiovaunu jatkoi, tietenkin, kusisesta
tilanteestani tietämättä matkaansa kohti keskustaa. Kylmä neste levisi pitkin persposkiani
ja imeytyi kalsareitani pitkin yhä ylöspäin.
Muistin yläasteen fysiikan tunnilta, että
kapillaarisesti. Oloni muuttui entistä tukalammaksi, kun kusi kasteli myös kivespussini.
Väkisinkin pyrki puistattamaan, mutta tietenkin jouduin salaamaan ravistukseni, etten
olisi näyttänyt joltain sekakäyttäjältä. Vaunu

laskeutui alas Porthaninkatua ja Kallion
virastotalon pysäkki siinteli jo rinteen alla.
Joku painoi pysäytysnappia ja raitiovaunun
näyttötauluun ilmestyi lupaileva stop-merkki.
Mutta tietenkään en voisi jäädä pois vielä.
Miltä sekin olisi näyttänyt, että olin juuri
edellisellä pysäkillä tullut sisään ja jäisin
heti seuraavalla pysäkillä pois! Ja kun olin
vielä istuutunut. Jos olisinkin seissyt, olisin
helposti voinut näytellä metrolle kiirehtivää
matkustajaa ja jäädä pois kyydistä, mutta
nyt minun oli vain siedettävä housujani ylös
hiipivä märkyys. Onneksi kusi alkoi sentään
lämmitä. Huomasin kuitenkin kauhukseni
sen ilmeisen tosiseikan, että virtsa myös haisi.
Urea! Ammoniakki! Vai mikä se nyt olikaan,
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joka antoi tuolle kavahdettavalle nesteelle
sen luonteenomaisen hajun. Haistoin sen
yhtäkkiä täysin selvästi, vaikka vielä äsken
harmi oli ollut enemmänkin tuntoaistein
havaittava. Katsoin hätäisesti ympärilleni ja
näytti siltä, kuin käytävän toisella puolella
istuva rouvashenkilö olisi vetänyt vainua.
Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin
lysähtää penkissä alemmas, niin että takkini
helma peittäisi mahdollisimman laajalti kusista penkkiäni. Ja raitiovaunu seisoi edelleen
virastotalon pysäkillä! Vaihtoivatko ne kuskia vai mitä tämä nyt oli? Tuntui kuin olisi
kulunut tuntikausia, ennen kuin vaunu taas
nytkähti sähköisesti ynähdellen liikkeelle.
Seuraava pysäkki olisi Hakaniemen tori.
Mietin, kehtaisinko jäädä kyydistä jo siellä.
Toisaalta olin istunut jo edellisen pysäkin
ohi, joten näyttäisi oudolta, mikäli yhtäkkiä
nousisinkin pois heti torin pysäkillä. Mitä
minä muka torilla tekisin? Miksi en olisi
jäänyt pois jo virastotalon pysäkillä, jos
olisin ollut jäämässä asioille Hakaniemeen?
Vaunuhan oli seissyt edellisellä pysäkillä niin
kauan, että vähänkään asiallinen matkustaja olisi noussut kyydistä ja olisi tällä välin
kävellyt reilusti torille saakka. Toisaalta
toisen suuntaisiin ajatuksiin minua ajoi yhä
selvempänä tuntuva kusen haju, joka leyhyi
paitsi takkini liepeiden alta, nyt myös ylös
takin kauluksen kautta. Vilkaisin rouvaa,
joka äsken oli näyttänyt haistelevan ilmaa.
Rouva katsoi minua juuri samaan aikaan.
Painoin takin kauluksen kiinni kurkkuuni ja
laskin hartioitani vieläkin alemmas. Nenän
kautta varovasti puhallellen yritin tuulettaa
ällöttävää hajua etäämmälle, mutta enintään
minua alkoi hieman pyörryttää.
Vaunu kolkutteli kaarteesta kohti pysäkin
suoraa, kun huomasin pysäkillä seisovat
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lipuntarkastajat. Tarkastajat! Smurffit! Uhka
vai mahdollisuus? Nyt voisin rynnistää ulos
heti ovien auetessa ja kaikki luulisivat minun
vain livistävän tarkastajia pakoon. Sehän
olisi täysin luonnollista. Mutta entäpä jos
tarkastajat pysäyttäisivätkin minut ovelle
ja vaatisivat matkakorttini tarkastettavaksi
ennen ulos pääsyä – niinhän ne välillä tekivät. Ja minä seisoisin siinä puliukon kuselta
löyhkäten, perse märkänä koko vaunun
takaosan tuijotettavana! Ei. En voinut ottaa
sitä riskiä. Mutta jos jäisin paikalleni, tulisi
tarkastaja vuorenvarmasti viereeni tiedustelemaan lippuani, joka minun olisi kaiveltava
lompakostani, joka oli tietenkin perstaskussa,
ja Luoja tiesi missä kunnossa koko rahapussi
oli. Ojentaisin tarkastajalle kusta tihkuvan
kuukausikorttikoteloni ja viimeistään siinä
vaiheessa käytävän toisella puolella nuuskiva
rouva saisi tietää, mistä tämä pistävä urean
haju oli peräisin. Ei tuntunut hyvältä vaihtoehdolta sekään.
Raitiovaunu lipui pysäkille kuin jonkun filosofisen fyysikon kehittelemän vääjäämättömyyden lain sanelemana ja pysähtyi niin, että
näin kaksi tarkastajaa suoraan oven lasien
läpi. Lyyhistin hartioitani ja vilkaisin vielä
epätoivoissani takaovelle. Senkin takana oli
kuitenkin tarkastaja, joten pakoreittini olivat
tukitut. Penkeistä nousi kyllä muutamia
muita ilmeisen liputtoman näköisiä matkustavaisia odottamaan ovien auki suhahtamista,
mutta hätäkös heillä oli siinä odotellessa!
Harvoin sitä niin kuivia ja puhtoisia housunperseitä pääsi katselemaan kuin nyt keikkui
riveittäin silmieni edessä. Lopulta ovet
sohittiin nappuloista auki ja matkaliputtomat sekä mahdollisesti jokunen Hakaniemen
torin kahvilaan aikova matkustaja kähnivät
toisiaan tuuppien ulos vaunusta.
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Olin jo aikeissa rynnätä viimeisten perään,
mutta ilmeisesti lipuntarkastajille opetetaan
jokin salainen ihmisjoukkojen vastavirtaan
uintitekniikka, sillä en ehättänyt juuri muuta
kuin kääntää kenkäni lähtösuuntaan, kun
oviaukon peitti jo kaksi rehevää tarkastajatarta sinisissä takeissaan. – Matkalippujen
tarkistus, korotti heistä lähempi ääntään
ja kaiveli nähtävästi jostain vaatteidensa
laskoksista lippujenlukulaitteen, jolla aikoi
ryhtyä jaottelemaan matkustajia syntisiin ja
vanhurskaisiin. Puristin pakaroitani yhteen
jännityksestä. Penkistä uhmonut virtsa
oli tehnyt peräkanjonini epämiellyttävän
liukkaaksi. Tarkastaja sohi lukulaitteellaan
ensimmäisiä matkakortteja. Olin kadottanut
kuuloaistini, vain veri kohisi päässäni. Tuhdimpi tarkastaja kääntyi kohti minua. Oven
hydrauliikka suhahti. En sittenkään ollut
menettänyt kuuloani. Tarkastajan kengät pysähtyivät viereeni. Lattia oli tehty viiruisesta
kumista. Kulkuseni nousivat kananlihalle.
Nostin katseeni tarkastajan lukulaitteeseen.
Se käsittämättömän muovinen ja harmaa.
Laitoin käden takataskulleni ja yhtäkkiä
puskin nurkkaan ajetun eläimen vimmalla
tarkastajan pulleaa vatsaa otsallani. Pääni
upposi vatsan pehmeyteen kuin nuori krishna-munkki Äiti Amman rintoihin. Syöksyin
samalla liikkeellä ylös penkistä. Olin varma,
että penkin ja perseen väliin piirtyi pisarainen kusiviiva kuin sarjakuvissa, mutta en
katsonut taakseni. Polveni olivat yllättävän
vetelät ja syöksyessäni kohti sulkeutuvaa ovea
löin vuosia sitten katkenneen ja erityisen
tuntoherkäksi luutuneen solisluuni oven
edustan terästolppaan. Käännähdin sivuttain
ja kuulin huutavani jotakuinkin “raaah,”
kun kaaduin kylki edellä ulos raitiovaunun
sulkeutuvien ovien välistä. Märkä ahterini jäi
tietenkin jumiin oven väliin ja sään harmaannuttama kumitiiviste sai hetkeksi tuoreen,

sysimustan lateksisen kiillon.
En jäänyt seuraamaan tätäkään esteettistä
ihmettä, vaan riuhtaisin itseni irti oven
välistä ja lähdin juoksemaan, minkä veltoilla
jaloillani pääsin. Ensisijaisesti olisin halunnut
kotiin, mutta ylikierroksilla jylläävät aivoni
järkeilivät, että minun oli ensin karistettava
mahdolliset seuraajat kannoiltani. Lähdin
juoksemaan Merihaan suuntaan, kun en
muutakaan keksinyt. En uskaltanut katsoa
taakseni, mutta kohisevien korvieni läpi olin
kuulevinani, että raitiovaunu oli pysähtynyt
rymisevään lähtööni. Kuvittelin, miten teräskuntoiset vartijat singahtelisivat viereisestä
taukokopistaan perääni etälamauttimet ja
teleskooppipamput käsissään ja paransin
juoksuani. En tiedä, lähtikö kukaan perääni.
Juoksin kuitenkin mistään välittämättä Merihakaan ja loikin ylös ensimmäiset rappuset
parkkiluolien yläpuolisille sisäpihoille. Portaiden juoksu hengästytti minua entisestäänkin ja sydämeni hakkasi varmasti kahtasataa.
Riuhdoin kuumissani takkiani auki ja jatkoin
uupunutta pakoani läpi pihan.
Siinä betoninharmaiden kerrostalojen
keskellä juostessani tunsin yhtäkkiä, miten
väsymykseni katosi ja oli kuin olisin hengittänyt hyvää oloa. Näin auringon karkaavan
pilvien raosta ja maalaavan itäsaksalaisen
kerrostalounelman sosialistisen riemusaaton
pastellisiin sävyihin. Tunsin mereltä puhaltavan kevättuulen hivelevän hikisiä kasvojani
ja rintaani. Pultsarin kusi housujeni perseessä
oli viileää ja rauhoittavaa ja se roiskui ja minä
juoksin kuin haaleassa vedessä, kelluin. Kohotin molemmat käteni voiton tuuletukseen.
Näin itseni kerrostalon punaisen teräsoven
lasista ja olin kuin kohtaus elokuvasta. Olin
musiikkivideo. Olin juoksija. Olin vapaa!
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DARRATAKSONOMIAA
EDISTYNEILLE
Kera kliinisten tapauskertomusten
SIANLIHASAUNADARRAT
Darra oli sitä laatua, että potilaan teki mieli lämmittää sauna 60-70 asteiseksi, ei liian kuumaksi, ja päällystää lauteet raa’alla sianlihalla. Potilaan mukaan sinne voisi vetäytyä alasti
pehmeiden lihojen väliin potemaan, hieroa rasvaa itseensä ja imeä pillillä kylmää kaljaa.

ISOIHMISAPINA-FEROMONAALISET DARRAT
Darra oli sitä laatua, että potilaan teki mieli vain ajella ylipainoinen, mielellään sokeritautinen naarasgorilla kaljuksi, voidella se hajustamattomalla kosteusvoiteella ja ryömiä
sen kainaloon puun alle. Hengitellä siellä gorillaferomoneja ja rauhoittua vahvojen käsien
hellässä huomassa, unohtua maailmalta sademetsän pehmeään kätköön, työntää varpaat
lämpimään multaan, unohtaa sivistys ja siihen liittyvät moninaiset ongelmat.

FONEETTISMETAMORFISOBSESSIIVISET DARRAT
Darra oli sitä laatua, että potilas ei voinut ajatella kerrassaan mitään muuta kuin pakottavaa halua lakkauttaa tuskallinen lihallinen olemassaolonsa muoto ja muuntua ääniaalloiksi, jotta voisi sulautua harmoniaan Jarmo Heikkisen Avaran luonnon juontojen kanssa,
tulla yhdeksi noiden rauhoittavien väreilyjen kanssa. Kaikki muut värähtelytaajuuksien
kokonaisuudet muodostivat potilaan kokemusmaailmassa helvetin.

SEREBRAALISESTI ORIENTOITUNEET ORAALIFIKSAATIODARRAT
Darra oli sitä laatua, että potilaalla oli toistuva pakkoajatus palkata kaksi niitä tummaihoista seitsemänkympin huoraa jotka päivystävät Urho Kekkosen kadulla, viedä heidät
asunnolleen, korkata oma kallonsa purkinavaajalla ja paljastaa särkevät aivonsa yön
neitojen nuoltavaksi ja suudeltaviksi. Potilaan mukaan prostituoidut lipoisivat likaisilla,
lämpimillä, afrikkalaisilla kielillään aivokalvojen alaiset kivistykset ja murheet pienimmäksi, lipaisu lipaisulta haalenisi katumus ja itseviha, lipaisu lipaisulta pyyhkiytyisi pois
henkinen tuska.
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INTERKRANIAALIS-AUDITIIVISET ORNITOLOGIDARRAT
Darra oli sitä laatua, että potilaan kateenkorvaris ja otsalohkorppi raakkuivat raskaasti,
talamustakiuru, amygdalapintianen ja aivosiltalitintti sirkuttivat pistävästi, synapsilkkiuikku moikui kuin tuomiopäivää, hypotalamustarastas kiljui pihtipoimuuttohaukan
kynsissä, neuroniittykirvinen kimitti kimeästi kilpaa hippokampussitiaisen kanssa ja
ydinjatkeräkurmitsa rääkyi bryy bryy bryy. Ja kuin siinä kakofoniassa ei olisi ollut tarpeeksi sietämistä, niin latvuston alla haavoittunut pikkuaivompatti ynisi ja mölvi kuin
kehitysvammainen hirvi kiimassa.

Kuvat & Sanat: Bunkkeri-eno
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VESIHIIRI
LÄMPIMIÄ VOILEIPIÄ
Bunkkeri-eno
Rapon Masa kysy jo ysiysi
että vieläkös teet noita samoja lämpimiä voileipiä haha
No tein, joo, ne on ihan hyviä
teen vieläki
Rapon Masa menee elämässä eteenpäin
siitä tuli diplomi-insinööri
sillä on kai jotain vaimo ja lapsia Espoossa
Mä meen elämässä taaksepäin
En tykkää mennä elämässä eteenpäin
ostin sellaista kallista shampootakin missä on kofeiinia
ettei tukka lähtis
mutta se lähtee silti
Muutan Ivaloon ja teen lämpimiä voileipiä
Mä meen elämässä taaksepäin
kainostellen imen ulosteita peräaukkoon ja
puklauttelen suusta lämpimiä voileipiä ja
syljen pastoroitua maitoa purkkiin
Vien purkin kauppaan ja
pyydän kassalta rahat siitä ja
lähetän ne Kelaan
Sitten mä ryömin jonku nukkuvan naisen sisään
väijymään
ja kun joku laittaa sinne peniksen mä
hyökkään virtsaputkeen
uin ylös ylös kiveksiin ja
sulan valoksi

Suihkussa. Lattiakaivo tuntui vetävän huonosti. Olisin toki voinut laskea lirummaksi ja
jatkaa suihkun loppuun, mutta koska pidän
siitä, että todella tunnen vedenpaineen niskassani, päätin hoitaa asian kuntoon välittömästi, vastoin yleistä manjaana-asennettani.
Nostin ritilän irti ja koska meillä on nykyaikainen taloyhtiö, pystyin poistamaan tukoksen ilman työkaluja. Katsokaas, ritilän alla on
muovinen, irrotettava osa, joka muodostaa
viemärinsuulle silmukan, johon hiukset ja
muut ainekset takertuvat. Osassa on kahva,
josta tukoksen aiheuttajan voi vetää helposti
ylös. Tätä täältä Tuonelan virran vastarannalta sanellessani huomaan, että on hyvinkin
todennäköistä, että viemäri menee juuri sen
perkeleen silmukan vuoksi niin helposti
tukkoon.
Nostin tukoksen kahvasta ylös ja tarkastelin
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sitä. Hyvin komea yksilö, kolmekymmentäsenttinen, tummia hiuksia ja rasvaista ainetta, jonka uskon olleen sekalaista orgaanista
ainesta, jota kehostani on irronnut: eritteitä,
talia, kuollutta ihosolukkoa, hieman siemennestettä ja sen sellaista. Huumaava tuoksu.
Aloin jo ravistella tukosta pönttöön, kun
huomasin jotain outoa. Aivan kuin hiusten
keskellä olisi liikkunut jotain!
Kääntelin haisevaa massaa kasvojeni edessä.
Aivan totta, jokin pieni olento pyörähti
syvemmälle karvojen sekaan piiloon. Päästin
pienen kirkaisun ja säikähdin ehkä enemmän omaa ääntäni kuin karvoissaliikkujaa.
Pöntön sijasta laskin tukoksen lavuaariin,
otin hammasharjan ja aloin tonkia kasaa. En
ollut uskoa silmiäni, tukoksessa oli pikkusormenkokoinen hiirenpoikanen. Sillä oli
laikukas, harva turkki, mutta sen silmät olivat
vielä ummessa.
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Hiiri ei ehkä ollut hiiri lainkaan mutta kutsuin sitä silti vesihiireksi, tottumuksesta. Kun
olin löytänyt sen mieliruoan, se oli alkanut
Hiirenpoikanen näytti voivan huonosti. Olin kasvaa ja kasvoikin nopeasti. Ostin laakean,
laittanut sen pahvilaatikkoon kankaan päälle muovisen muuttolaatikon sille terraarioksi.
ja asettanut sille matalaksi leikatun pahviVesihiirelle kasvoi pitkä tumma turkki, joka
mukin juomakulhoksi. Se värisi, minkui, ja
näytti hassulta kun se uiskenteli pikku järvesoli melkein liikkumaton. Koetin juottaa sille
sään, karvat perässä kuin mustan hääpuvun
maitoa pipetillä, mutta se puklasi sen heti pois. laahus. Vaihdoin likaiseksi käyvän veden
Laitoin sen lapaseen, jotta se pysyisi lämpimä- muutaman päivän välein.
nä, mutta se ryömi tuhisten ulos. Huomasin,
että sen iho alkoi hilseillä. Niin, se oli viettänyt Syötin sille partakarvojani ja hieman hiuksia,
elämäänsä kosteassa viemärissä, ehkä se pitää
parturoin sille myös munakarvani, joita
vedestä. Laskin suurimman soppakattilani
se puputti tyytyväisenä. Koetin syöttää
pohjalle lämmintä vettä ja tein keittolautasesta sille koirankarvoja, joita oli jäänyt harjaan
siihen saaren. Laitoin hiiren saareen. Se sukelsi edellisen tyttöystäväni koiran jäljiltä, mutta
veteen ja ui pinnan alla ympyrää. Se tuntui
niistä se kieltäytyi. Samoin kissankarvoista,
olevan mielissään. Vesihiiri? Onko sellaisia…
joita varastin kaverini sohvasta. Vesihiiri oli
aina nälkäinen ja nälkäisenä se piti ärsyttävää
LEIKKAUS MUSTAN KAUTTA PARIN
ininää, joka oli ajaa minut hulluksi.
LEIKKAUS MUSTAN KAUTTA PARIN
TUNNIN PÄÄHÄN

PÄIVÄN PÄÄHÄN

Hiiri oli yhä hengissä, mutta se ei ollut syönyt
mitään. Olin kerännyt sille kastematoja asvaltilta sateisena yönä, jättänyt erilaisia leivänpaloja siemeniä lautassaareen, jugurttia, maitoa,
juustoa, lyhyesti sanottuna olin kokeillut kaikkea. Se näytti olevan näännyksissä, sen hieman
auenneet silmät tillittivät minua syyllistävästi.
Tuskastuneen otin sen käteeni ja tivasin siltä:
”Mitä helvettiä herra Kermaperseviikselle pitäisi
olla? Pekingin ankkaa? Kobe-härkää? aoc-camembertia?!” Se lähti konkoilemaan kämmeneltäni etusormen ja peukalon väliin. Käänsin
kättäni ja se kierähti kämmensyrjälleni. Auts!
Puritko sinä pikkusika minua? Melkein tiputin
koko otuksen maahan, mutta sitten katsoin
tarkemmin. Se ei purrut minua, vaan nyhti
ihokarvojani irti. Se söi karvoja?
LEIKKAUS MUSTAN KAUTTA PARIN
VIIKON PÄÄHÄN
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Minusta tuli ihmiskarvavaras. Kävin tyhjensin kavereideni vessoissa heidän partakoneensa minigrip-pusseihin. Puhdistin hiusharjat
ja kammat. Hankin netistä hajulukontyhjentäjiä. Se on sellainen muovinen, piikikäs
nauha, joka työnnetään viemäriin ja pois
vedettäessä hiukset tarttuvat piikkeihin. Sillä
varastin erään naispuolisen ystäväni lavuaarin
hajulukon ja suihkuviemärin sisällön kokonaisuudessaan.
Erään kerran pohdin vesihiiren arvoitusta
ja mieleeni juolahti teoria, jota minun on hieman nolostuttava teille kertoa. Ehkä hiukset
eivät olleetkaan ainoa asia, mitä se oli ollut
laiduntamassa lattiakaivossa. Masturboin jugurttipurkin kannesta taittelemaani pieneen
kulhoon ja laitoin sen lautassaareen. Vesihiiri
pingahti uimaretkeltään heti siemennesteen
kimppuun ja olisi varmaan syönyt kulhonkin,
jos en olisi vetänyt sitä pois.
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LEIKKAUS MUSTAN KAUTTA PARIN
KUUKAUDEN PÄÄHÄN

LEIKKAUS MUSTAN KAUTTA PIMEÄÄN
HUONEESEEN

Vesihiiri oli melko outo otus. Se oli rotan
kokoinen jöllikkä, jolla oli pitkä, musta, paksu turkki. Häntää sillä ei ollut lainkaan. Sen
kuono oli pitkulainen ja täynnä pieniä hampaita. Sen pitkien, teräväkyntisten varpaiden
välissä oli ihokalvot ja kun se sukelteli, sen
ulkonevien, mustien silmien eteen laskeutui
läpinäkyvä sisempi silmäluomi. Ja sillä oli
kyltymätön ruokahalu.

Heräsin kipuun. Vesihiiri oli karannut akvaariostaan ja nyhti hiuksia päästäni. Koetin
huitaista sen kiittämättömän pirulaisen pois,
mutta se tarrautui päähäni pitkillä kynsillään.
Karjaisin ja tartuin siihen kahdella kädellä,
repäisin sen irti ja heitin sen lattialle. Se oli
virhe. Päänahkaani repesi pitkiä haavoja ja
pian veri alkoi kastella kasvojani. Perkeleen
vesihiiri minkä teki.

Vesihiiri sai aamuin illoin siemennestepuuroa, johon on sekoitettu parranajon sato
tai varastettuja ihmiskarvoja. Se söi niin
paljon hiuksia kuin pystyn sille hommaamaan. Omista hiuksistani en ole luopunut,
ulkonäkö on minulle hyvin tärkeä asia,
mutta muuten olin täysin karvaton. On
vaikeata löytää niin paljon hiuksia. Niitä ei
voi ostaa mistään. Pikkukaupungissa jossa
asuin oli vain yksi parturi ja sinne ne eivät
enää päästäneet, ilkeä juorukin oli lähtenyt
karvanostoaikeistani. Harvojen naispuolisten
ja pitkähiuksisten miespuolisten ystävieni
harjat ja hajulukot eivät riittäneet vesihiirelle.
Kerran koetin tyhjentää uimahallin viemärin,
mutta paikalle sattunut työntekijä ajoi minut
ulos pervertikkona ja antoi porttikiellon. On
suuri riski livahtaa yleisiin naistenvessoihin ja
yleensä karvasaalis on näissä paikoissa muutenkin laihanpuoleinen, tiedä sitten miksi.
Kunnan kuntosalilla ei ole tarpeeksi hiljaista.
Pari kertaa jouduin ottamaan hotellihuoneen
suihkulla, jotta vesihiiri saisi ruokansa, mutta
työttömänä minulla ei ollut tällaiseen varaa.

Kompuroin sängystä vessaan ja katsoin
peiliin. Suurimmasta haavasta roikkuva
ihonriekale oli kämmenenlevyinen ja kalloni
paistoi näkyvillä. Olin pyörtyä kuvotuksesta
ja kivusta, mutta taittelin ihon takaisin paikoilleen kuin piilokalju lettinsä. Aloin kietoa
ähisten pyyhettä pääni ympärille, mutta sillä
hetkellä tunsin jalkojeni välissä viillon ja
tipahdin polvilleni.

Vesihiiri kävi rauhattomaksi. Hain sille
kierrätyskeskuksesta suuren akvaarion, mutta
varsinkin öisin se vinkui ja tömähteli akvaarion laseihin. Olimme onnettomia.

Vesihiiri pomppasi pöntönreunalle ja ehdin
juuri nähdä, että sillä oli kivespussini kuonossaan. Se tiputti perimäni pönttöön, käänsi
kitansa minua kohti ja kimitti: ”Pitäkää
huolta vain lastenne pienistä tarpeista ja
päästäkää irti. Niihin suurempiin teillä ei ole
valtaa, jättäkää ne taiteilijoiden ja mielipuolten vastuulle.” Sen sanottuaan se sukelsi
kiireesti pönttöön. Kaaduin lattialle ja verta
pumppasi reisilleni, vesihiiren veitsikynsi oli
kai osunut valtimoon. Päähaavani aukesi taas.
Lämmintä verta, lattialämmityksen lämpö.
Mietin vielä, että oli melkoisen paska veto
ylipäätään kasvattaa vesihiiri kotona ja sitten
upposin hiljaiseen, hiljaiseen mereen.
FEIDAUS MUSTAAN.
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KOJAMO

Sanat: Make Sund Kuvat: Bunkkeri-eno

Kurvin läpi leyhyy lämmin henki, pyyhkeilee katua reunustavien rakennuksien poskia
niin kuin rakastaja, pitkään ja kiihkeästi.
Metroasemalta pulppuilee väkeä, ensin eteiskammiot, sitten läpät suhisten pääkammiot,
pamppaillen kämmenenkosteaan iltaan, jossa
Hämeentie päästäytyy raukeana irti päivän
rakkaasta sylistä – iltaan, jossa Alepan automaattiovi annostelee ohi solisevaan elävien
puroon miehen kuin kaarnalaivan, rosoisen
ja tumman. Kädessä kissankellona kalkkava
kaljakassi katsahtaa mies heläjävään iltaan
ja vetää keuhkoihinsa poliisiauton sireenin
vienon vainun. Astahtaa sitten virtaan ja
potkaisee ylävirtaan kuin koiraslohi, viettinsä
viemä, poukkelehtii porttikongin suvanteesta
Kolmen Kaisan koskenniskaan, ylävirtaan,
aina vain.
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Vaan osuupa silloin ajelehtiva katseensa neidonkorentoon, joka laiskasti lepattaen laskee
vastaan. Sen silmäluomissa kimaltaa sähkön
sini ja kun se viivähtää Kurvittaren ikkunan
edessä sipaisemaan hajonneita suortuviaan,
sen nahkatakin selässä näkyy naarmuja.
Korento kääntyy jatkamaan lekutteluaan
kohden Piritoria, mutta äkkiä sen vieressä
ponnistaa illasta koukkuleukainen kojamo
kylkiään pyrskäytellen, eikä korento pane
vastaan, kun se antautuu mukaan.
Hälytysajoneuvojen ja kapakoiden vessojen
siniset valot aaltoilevat laiskasti pullonsirpaleina kimmeltävään rantasomerikkoon
Kurvin yöhön taittuvassa illassa, jossa kaksi
ajautuu Kallion virtaan, niin kuin luonto ne
toisilleen tarkoitti.
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MEGA PORA PÄIVÄ
Sanat & Kuvat: Bunkkeri-eno

Aikaisin aamulla, ennen kuin normaalisti
edes herään, pistettiin jo piikkiä ikeneen.
Pian alettiin kaivautua hampaisiin semmoisella vimmalla, että oikein kyynel kävi
kanavakodostaan kurkistamaan, että mikä
helvetti siellä ujeltaa.
Matkalla kotiin betoniporat karjuivat niin
että korvasta vihloi. Raastoivat kauniisti
patinoitujen talojen kasvoja, särkivät viatonta
asvalttia ja pistelivät kaupungin alla uinuvan
gneissijättiläisen niskaa silkkaa ilkeyttään.

Kotona, kipeänä ja uupuneena painoin pään
tyynyyn. Ja eiköhän seinän takaa, puolentoista metrin päässä sängynpäädystä alkanut
jälleen pyörivä metalli kiduttaa tiiltä!
Ja voi pyhä äiti niille on annettu valta ja kyky
huutaa lujaa. Lopettakaa!
Mm. näistä edellä mainituista syistä ehdotan,
että sir Melburn Drillille, miehelle joka keksi poran Manchesterissa 1789, työnnetään
perseeseen kerppu raivokkaita nahkiaisia.
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MARKUN LAPSUUS OLI KUUTIOITA. KERROSTALOKUUTIOITA, HARMAITA JA AALTOPELLILLÄ KORISTELTUJA. HUONEET KUUTIOITA,
IKKUNAT NELIÖITÄ, VIERI VIERESSÄ JA AINA
SEITSEMÄN PÄÄLLEKKÄIN. BETONILAATAT
NELIÖNMUOTOISIA, AUTOT KANTTI KERTAA
KANTTI. RAPPUKÄYTÄVÄ TEKI SUORAKULMAN
TASANTEELLA JA KELLARIN PORTAILLA HAISI
KUSI RIKOTTUJEN PULLOJEN TÄHTISATEESSA. MARKKU RUSTAILI NELIÖITÄ KISKOMALLA LUKILTA JALAT JA LAITTELEMALLA NIITÄ
RISTIIN. NE POTKUTTELIVAT VIELÄ PITKÄÄN
IRRALLAANKIN JA NELIÖT HAJOSIVAT PORTAILLE, KUIN NUOLENKÄRJIKSI SAVITAULUUN.
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Siihen aikaan vuokralaisten pennut
pidettiin erillään paremman väen lapsista.
Markku oli näitä ensin mainittuja, räkäriippa nokan alla ja aina se, joka pantiin
maaliin ja yritettiin palloa suoraan naamaan
ja talvella vippailtiin jäälohkareilla, kohotettiin joka kerta, vaikka luvattiin, ettei. Yöt
olivat siihen aikaan mustia ja kerrostalon
takapihalta alkoi eksyttävän pimeä ja märkä
metsä, jossa Markun taskulamppu rikottiin
kesken fikkarihipan ja jonne poika jätettiin
yksin tuhertamaan ja keräilemään pattereita käsikopelolta. Naurettiin porukalla ja
masottiin Maakuksi, kun se ei ärrävikaisena
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osannut sanoa edes omaa nimeään. Markun silmissä välähteli taskulampun vihreä
ja punainen, kun pojat kamppasivat sen
päälleen pulkkamäkeen ja kirkkaasti kipinöi
myös Markun tekokuituinen pipo, kun se
sytytettiin sytkäribensalla roskakatoksen
takana. Huumoriahan se oli, paitsi Maakusta itsestään.
Koulu oli viivasuoraa. Viivoittimia, kaunokirjoita tälle viivalle, vedä jana, miten se ei
opi pitämään sormea rivillä? Rekkitangolle
Markku pääsi nostettuna, silloinkin nostettiin jalat eri puolille tankoa ja kiskottiin
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jaloista niin, että munissa rutisi. Koulun
arkkitehti oli viivainta osannut käyttää; oli
suorat lappeet ja katokset, nauhaikkunaa ja
pitkät, suorat käytävät. Suorissa riveissä juhlasalissa laulettiin, että Siniristilippumme ja
paksut köydet roikkuivat kattokiskoissa vain
hirttosilmukkaa vailla. Ruokalassa pitkät
pöydät, joissa Markku istui aina seinän vieressä ja vätkytteli kanaviillokkia opettajan
valvonnassa niin kauan, että puklautti sen
takaisin lautaselle. Kellotaulussa oli valkoinen pohja ja mustat viisarit ja se kävi aikaa
hitaammin kuin mikään kello missään,
välitunti kesti Markusta ihmisiän ja se kului
väistellen kampittajia ja naamaansylkijöitä.
Koulun jälkeen suoraan väijytykseen ja
repunviilekkeet poikki, naama kuraojaan.
Nuoruus oli rakkikoiralauma. Se kehi
Markun, ärhenteli kaukaa. Markku pelkäsi
paljastettuja hampaita ja julkeaa kuseskelua
nurkkiin. Rakkikoiralauma tappeli, nussi ja
nuuhki, mitä huvittaa. Haistatteli vitut, jos
joku yritti mennä väliin. Takkuiset karvat
oli vedetty pystyyn ja korvat luimuun, sätkä
kärysi ja niittikaulapannat oli lankattu.
Markku pelkäsi selkälippujen pääkalloja ja
nyrkkirautojen kipinöitä hampaissa, mutta
tajusi vähitellen, että hänenkin turkkinsa
oli yhtä takkuinen kuin noilla rakkikoirilla.
Hänenkin kusensa haisi naapurin rotukoirien pissaa väkevämmältä ja hänkin halusi
maistaa yötä. Rakkikoirat haistelivat Markkua ja rähisivät, upottivat hampaat Markun
käteen ja raapivat poskeen, mutta Markku
oli jo päättänyt, että hän olisi yksi niistä. Ja
lopulta rakkikoiralauma hyväksyi tulokkaan, nuoren Maakun, joka ulvoi kuuta ja
jonka niitit kiilsivät ja nahkarotsi natisi.
Koulu jäi. Äiti yritteli laittaa jarrua Markun
kiihtyviin rattaisiin, mutta tyhjäänpä enää
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tässä vaiheessa, kun ei ollut aiemminkaan
muistanut puuttua poikansa asioihin. Isää
ei ollut koskaan ollutkaan, mutta miehen
mallia Markku oli sentään saanut Korkeajännityksestä ja vaihtelevasti viinalta ja
valkosipulilta lemuavista lauantaiaamun
eteisen läpi hiippailijoista. Poika huudatteli
mankanrämästä Misfitsiä ja veisteli pillunkuvan ruokapöytään. Pulpettiin
tuli veisteltyä paljon muutakin, ennen kuin Markku
näytti viimeiset keskisormet oppivelvollisuussysteemille ja häipyi
Essolle. Uusi
elämä haisi
tupakalle ja
käsittelemättömille
betonipinnoille.
Öitä
vietettiin
pommisuojissa ja treenikämppien
sohvanjämillä.
Uusi elämä haisi
kiljulle ja bensalle,
muovipusseja täynnä
kaljan kilinää ja myöhemmin Valintatalon pussi
naamalla, silmät nurin, pehmeänä
kuin taikinameri. Uusi elämä oli kova,
kettinginkova. Naapurin poikien hymyt
hyytyivät pesäpallomailaan ja polkupyöränketjun sivallukseen korvalliselle. Maakku
oli yhtäkkiä arvonimi ja ne olivat eri pojat,
joiden pallit rutisivat rautaputkeen. Markku
kusi reviirinsä merkit minne huvitti ja villakoirat ynisivät kotinurkissa, hampaanjäljet
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kaulassa. Rakkikoira ei kaipaillut yhteiskunnalta silityksiä, rahat se järjesti milloin
nappikaupalla, milloin rusikoimalla jonkun
kohdalle osuvan lompakollaan leveilijän.
Sitten tuli ympyrää. Oli tuopin jälkiä
pöydässä, huutavia suita, renkaiksi naituja
reikiä, pankkitilillä nollan jälkeen pilkku
nolla nolla, ympäripyöreitä päiviä,
viikkoja kiljutynnyrin suulla,
kierros jallua paikallisessa, kyttäauton renkaat
tyynyn vieressä,
Oxepamia krapulaan ja juhlaan,
nakkikopin
jonon
naurettavaa
rillipäätä
tauluun,
rengasmatkat
kolmosen
päättäriltä
päättärille,
pupillit
kympin
kolikkoina,
yhtenä aamuna
revenneen kortsun
rengas ja siihen katko,
siitä halki, .
Vaikka narttu oli täysi juoppo ja
neljäsosanarkki, se ei suostunut syömään
katumuspilleriä, ei vaikka Markku tarjosi
päälle Fernetiä ja pameja. Eikä se mennyt
aborttiinkaan, vaikka Markku maanitteli
viikkoja ja vetosi ritsan järkivähään ja tunteisiin. Ei sittenkään, vaikka Markku yritti
pahalla; uhkaili, kiristi, rikkoi pöytäkaluston, löi nyrkkiä pöytään ja vessan oven läpi

ja lopulta taisi rusikoida ritsaa naamaankin.
Sen verran siitä oli apua, että naapuri soitti
poliisin ja Markku istui yön pahnoilla ja
muija sai isännöitsijältä toisen kirjallisen
varoituksen. Markun palaillessa seuraavana
päivänä mirkku oli onnellinen kuin Subun
niellyt ja ilmoitti, että lopettaa kaman vedon
ja ryyppäämisen ja huoraamisen ja että
Markusta tulee hyvä isä kaupungin vuokrakaksion laminaattilattialla tepsuttelevalle
pikku jalkaparille. Markku häipyi saman
tien baariin.
Baarin pöydän tahma ja kuluneet naamat
olivat samat kuin ennen, mutta kuitenkin
tuopin maku oli muuttunut. Markku kiskoi
miehen lailla, pää kaljalampeen painuen
ja tukka silmillä, ryyppäsi viikon, toisen,
nussi läpi useammankin baariruusun, mutta
jokin oli muuttunut. Lopulta Markku palasi
nartun oven taakse koputtelemaan ja kävi
kuten Kirjassa: se avattiin. Mirkku ruokki
ja vaatetti Markun eikä narissut edes silloin,
kun tämä väliin imeytyi päiväkausien putkeen. Ehkä se johtui ilmaisesta asunnosta ja
ruoasta, ehkä siinä oli jotain muutakin, mutta yhä useammin Markku hoiperteli nartun
pesäkololle suoraan, muita naisia liiemmin
paneskelematta.
Nartun vatsa pullistui ja sitä mukaa kiihtyvään tahtiin se näpläsi pieniä sukkia ja
ties mitä vaaterepluja ja maalaili idyllisiä
kuvia perhe-elämästä. Markku tilsi kaljaa
useimmiten kotona ja vähensi Tramalin ja
bentsojen syöntiä, kävi usein tupakallakin
parvekkeella. Kun laskettu aika läheni loppuaan, narttu lähti taksilla synnytyslaitokselle. Markku jäi matkalla samasta taksista
naapurikaupunginosan pubiin. Ritsa soitteli
seuraavana päivänä, että penikoiminen
alkaisi kohta. Markku lupasi tulla katso-
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maan tapahtumaa, mutta tuli aloittaneeksi
varpajaiset jo ennakkoon. Laitokselle Markku saapui reilusti synnytyksen jo päätyttyä,
eikä häntä päästetty sisään tuoreen äidin
toivomuksesta, eikä muutenkaan. Yöksi
Markku sammui sairaalan pihan ruusupusikkoon. Aamulla hän kokoili jonkinlaisen
häpeilyn tunnoissa pusikosta muutaman
ruusun ja hoippui sisään naama turvoksissa. Mirkku oli pyöräyttänyt kutakuinkin
terveen narttupennun, mitä ehkä pienenlaisen, kuulemma vähäinenkin tupakointi
saattoi aiheuttaa sellaista. Markku ei saanut
juuri sanaa suustaan, mutisi jotain ja laski
ruusunrisut yöpöydälle. Lapsi oli ruma ja
ryttyinen ja Markkua oksetti, mutta sisällä
nyki jokin muukin. Hänestä oli tullut isä,
ja se oli jotain, josta ei mainittu Korkeajännityksessä, eikä yksikään niistä äidin päältä
nousseista viinapöhömiehistä ollut kertonut,
miltä isänä olemisen pitäisi tuntua. Markku
yritti huuhtoa oudon olon Xanoreilla ja
Saaremaa-votkalla, mutta vatsassa tuntuva
möykky ei sulanut. Kahden päivän jälkeen
Markku palasi kotiin nartun ja pennun luo
ja päätti lopettaa ryyppäämisen ja ryhtyä
isäksi.
Isyys oli ruudukko. Työvoimatoimiston kaavakkeessa ruutuja ja sarakkeita täynnä epätoivoa herättäviä käsitteitä. Shakkia sossun
virkailijoita vastaan, mustilla nappuloilla,
säännöistä ei hajuakaan; puuttuva talonkirjaote – shakki. Toissakuussa selittämätön
satasen tilillepano – matti. Kouluttamaton
rakkikoira löysi edestään teräsverkkoaitaa,
toimistojen tiilimuurit kuin rankkurin
haavi, ristisanatehtävä, jossa on aina yksi
ruutu liian vähän. Isyys oli sudoku hieroglyfeistä, arkielämä miehenmentävä halsteri.
Vouti lohkoi työttömyyskorvauksenkin
kuin näkkärin ja jakoi: mulle, sulle, mulle,
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mulle. Koirapuiston verkkoaitaukset isoille
ja pienille koirille, kirppuiset rakit älkööt
vaivautuko. Työnhaku lottoamista, pannaan
koko kuponki ja tuplaus, kiitos. Ei voittoa.
Arpiset rystyset ja tappeluissa sisään potkitut hampaat eivät herättäneet varsinaisesti
luottamusta työnantajissa ja Markun tie kävi
aina takaisin lähtöruutuun.
Ryttyinen pentu
huusi ja kitisi, narttu hermoili, vaikka
se alkoi taas polttaa
pilveä. Se kimitti,
että oikea uros
toisi sentään lihaa
pöytään. Markku
raivosi ja riuhtaisi
alas astiakaapin ja
isännöitsijä muisti
tuoretta perhettä
kolmannella ja
viimeisellä varoituksella. Häätö
vältettiin niukasti
vetoamalla pentuun,
mutta tuli tiettäväksi, että viisainta
olisi alkaa jo keräillä
banaanilaatikoita.
Markku teki, mitä miehen täytyy tehdä ja
lähti ryyppäämään, mutta palasi kotiin jo
aamuyöstä työpaikka takataskussa.
Markun ensimmäinen ja ainoa työpaikka
oli baaritutun kautta puhuttu rakennusapumiehen pesti ostoskeskuksen remonttityömaalla. Ihme kyllä, Markku oli maanantaina paikalla seitsemältä. Farkuissaan
ja maihareissaan hän sulautui rakennusmiesten parakkiin kuin hajuvesi lihapulliin
ja mestari katseli krapulan jälkipöhöistä
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Markkua pitkin nokkavarttaan. Antoi
kuitenkin sorkkaraudan ja naulanrepijän ja
pani putsaamaan muottilautoja nauloista,
kakkosneloset, ykköskakkoset ja kakkoskuutoset eri taapeleihin, kahvitauko yhdeksältä,
onko kysyttävää, töpinäksi sitten. Markku
kiskoi hanskattomat kädet verillä ja tikuilla,
ruhjoi sorkkarautaa aloittelijan ottein,
naulanrepijää ei osannut käyttää ollenkaan.
Kahvitauolla katseli
kuivin suin, kun
ei ollut tajunnut
tuoda omia eväitä.
Iltapäivällä mestari
tuli tarkistamaan
työn tulosta. Ensin
ihmetteli hidasta
vauhtia, sitten huusi
väärin taapeloituja
lankkuja, lopulta
nauroi perseensä
ristiin naulanrepijän
käyttöä. Paikalle
kerääntyi useampia kypäräpäitä
masomaan Markun
ähellystä. Lopulta
mestari ärähti,
tarttui repijään ja
aikoi näyttää mallia,
mutta Maakun rakkikoira heräsi, se ei päästänyt irti repijästä, kiskoi hampaat irvessä
kuin luuta, rinki ympärillä nauroi. Mestari ällähti, päästi irti. Rakin luonto käski
hyökkäykseen, naulanrepijä heilahti taakse
ja eteen, mestarin poskiluuhun ja silmäkulmaan, veriroiske viuhahti punaisena kaarena
betonisotkuiseen taapelintapaiseen. Mestari
lysähti soraan kuin marionetti, jonka narut
katkaistaan. Naulanrepijää edestakaisin heilutellen ja hampaitaan näytellen rakkikoira
syöksyi ympärille kehiytyneen piirin läpi

ja juoksi karkuun, pois, pois, siltarumpuun,
aitojen taakse, jonnekin piiloon.
Markun juoksu katkesi jo kahden korttelin
päähän, kun maija kiilasi eteen ja kaksi haalarivirkamiestä hyppäsi ulos, rumasti rähisten ja
käskyttäen, rakentelivat valta-asemia aseidensa taakse. Siniset valot räköttivät silmiin niin
kuin taskulamput kerrostalon takametsässä
ja maahan-komento vääntyi Maakuksi, kehä
sulkeutui ympärillä ja pakokauhu vaihtui
punaiseen ja vihreään vihaan. Naulanrepijän
kotkannokka laksahteli ja varsi humahti
ilmassa, kun Markku tähtäsi lähintä haalarimiestä päähän tai sinne päin. Naurettavan
lyhyt leimahdus, turta isku oikeaan reiteen,
joka taittui oudosti alta. Vasta sitten tajunta
rekisteröi valtavan pamauksen ja luunsirujen
ja hermonriekaleiden räjähdyksenomaisen,
verenpunaisen, kiljuvan tuskan hyökyaallon. Asfalttinen esirippu laskeutui Markun
silmille ja pyyhki pehmeästi otsaa, joka vajosi
maankuoren läpi mustiin.
Kuution tilavuus on sen sivujen tulo. Markulle valtio tarjosi kahdeksan vuotta ja kolme
kuukautta betonikuutiota taposta ja taisi siinä
olla virkamiehen väkivaltaista vastustamista
ja muutakin. Kahden pisteen väliin suoralle
vedetty jana käsittää kaikki päätepisteiden
väliin jäävät suoran pisteet. Markun suora
kulki auttamattomasti pisteeseen, jossa valtio
kustansi hänelle reisiproteesin, johon sopi
totutella Sörnäisten vankilan sellissä 227,
kävelylenkin pituus 2πr, neljän vuodenajan
valjut taivaat ristikkoikkunan takana. Voi
sanoa, että Markku ei valinnut asiaa; tulipahan vain syntyneeksi vuokralaisen pentuna ja
kulkeneeksi janansa pisteet matemaattisella
vääjäämättömyydellä, kädet täynnä kuutioita
eikä missään neliönmuotoista reikää.
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JOn k u n
pi tä isi
k i r joi ttaa
oodi
Kuvat & Sanat: Bunkkeri-eno
Jonkun pitäisi kirjoittaa oodi kapeilla kaduilla vastakkaisten talojen väliin viritettyjen vaijerien varaan ripustettujen katulamppujen rauhoittavasti keinuvalle, lämpimälle
valokiilalle tuulisena syysyönä.
Jonkun pitäisi kirjoittaa oodi niille puhtaanvalkoisiksi ikääntyneiden pääkallojen
eleganteille liitoskohdille, joita katsellessa
voi kuvitella leijuvansa tuntemattomalla
taivaalla tuijotellen valkealla aavikolla siksakkaavia jokiuomia.
Jonkun pitäisi kirjoittaa oodi niille kaikille
ryppyisille käsille, jotka osaavat itsekseen
tehdä silmukat joululahjavillasukkien
kantapäihin sillä välin, kun niiden omistajat
tuijottelevat Emmerdalea televisioiden huutaessa – erityisesti mainoskatkoilla – kuin
rakettimoottorit.
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Jonkun pitäisi kirjoittaa oodi kissoille, joita
ilman kissavideoiden kuvaaminen ja levittäminen netissä olisi turhan hankalaa. Jonkun
pitäisi kirjoittaa oodi niille taianomaisille
talviöille, joiden taivaille syttyy jostain syystä ainakin kaksinkertainen määrä tähtiä.
Jonkun pitäisi kirjoittaa oodi suopursun
takautumat laukaisevalle tuoksulle.
Jonkun pitäisi kirjoittaa oodi sille helisevän-rapisevan-rahisevalle äänelle mikä
syntyy, kun keittiön lattialle viikon aikana
karanneet makaronit, kuivuneet oliivinviipaleet ja juustonpalat ja ihmissilmälle
näkymättömät maagiset pienesineet ylöskiskaistuvat alumiiniseen imurinputkeen ja
törmäilevät sen seinämiin.
Jonkun pitäisi kirjoittaa kiitoslaulu sille tunteelle, kun kuivaa talvella suihkun jälkeen
hiustenkuivaajalla pallinsa. Jonkun pitäisi
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ottaa asiakseen laulaa laulu niiden paljaiden
kallioiden kunniaksi, jotka annostelevat varaamaansa lämpöä tissuttelijoiden pakaroille
sen jälkeen kun aurinko painuu mailleen.
Jonkun pitäisi kirjoittaa oodi kaikille niille,
jotka nauraa kihertävät nukkuessaan.
Jonkun pitäisi virittää korkea veisu siian
kunniaksi – kuinka se osaakaan muuttaa

piilorysäkkäät, hämypalkosentoukat, vesihiipparit ja muut hämäräperäiset vedelliset
mönkiäiset fileeksi, joka käy kuumalle
pannulle asetettaessa rapeaksi, kullanruskeaksi ja herkulliseksi. Ilman siian asiantuntemusta, meidän pitäisi tehdä limaista
soppaa esimerkiksi vesikirpuista, jotka
ovat sulauttaneet silmäparinsakin yhdeksi
mustaksi mulkosilmäksi vaikuttaakseen
vastenmielisemmiltä.

www.DeliriumDeli.com
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Ryhdy DeliriumDelin sisällöntuottajaksi
- saat substanssia persoonaan
2009 meni jo. Se skarppaus ja elintaparemontti tarkoittikin sitten useampaa vuotta
roskaruoan, tv-sarjojen, meemien, blossin, bissen ja vaikeiden asioiden ajattelun välttelemisen parissa. Ja nyt tuo sinun man bunisi on enää vain yritys peittää pälvikalju.
Munasarjasi kuivuvat, kuin tummat, rohtuneeet syyshorsmat. Darrat pahenevat. Et sinä
tuosta enää piristy, tämä talvi ei lopu koskaan. Kultaiset vuodet eivät enää palaa. Ei ne
lähde bisselle, miksi edes pistät noita viestejä enää. Ei se tästä.
Mutta älä toivoa toveri heitä! Nimittäin tässä ja nyt sinulle avataan uusi ovi.
Jätä jälki. Osallistu taisteluun hyvisten puolella. Liity kroonisesti väsyneeseen ja yleisahdistuneeseen joukkoon ja rakenna kanssamme Delirium Deliä, aivan hyvää ilmaislukemistoa nettiin. Pian voitkin linkittää Tinder-profiiliisi itse kirjoittamaasi lyhytproosaa,
runoja tai mitä tuotatkaan. Substanssia persoonaan! Sinä olet relevantti!
Näytä koko maailmalle, että olet kaunis
ja vitaalinen - sisäisesti!

TEEMOJA:
• tummasävyinen lyhytproosa
• psykedelian eri muodot
• alakulttuurit, Internet
• sarjakuvat tyyliin Borgtron, Rytöhonka
• ankeus, kökköys, epämuodikkuus
• päihteet & ongelmat
• lyriikka, epäonnistumiset
• yhteiskunnan kipupisteet
• spekulatiivinen fiktio
• ulkopuolisuus & syrjäytyminen
• matkakertomukset, jos ne ovat
tarpeeksi ankeita
• diipit jutut
• kissakuvat ja -videot
• visuaalit, video, musiikki

Lähetä kamasi: DELIRIUMDELIBLOGI@GMAIL.COM
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Delirium Deli on verkkaisesti kasvava, tekijöille ja lukijoille ilmainen
nettikokoelma kirjoituksia, kuvia, sarjakuvia, musiikkia ym. Päätehtävämme on suomenkielisen, tummasävyisen lyhytproosan ja pohjoisen
psykedelian kerääminen ja levittäminen.
Luonnos – ei painoon on Delirium Delin ensimmäinen
omakustanteinen ilmaisjakeluyksindokailulukemisto, joka tiputeltiin
valikoituihin suomalaisiin kuppiloihin joulukuussa 2017.
Tämä julkaisu on syntynyt elämään koko elämänsä baareissa. Jos otat
lainaan, niin palauta vaikka johonkin toiseen kuppilaan. Lehdykkä löytyy
myös sähköisenä osoitteesta: www.deliriumdeli.com
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