
Juna   Kainuuseen   

Litku   Klemetti   

    

Oi   beibi   ota   jalkasi   alle   ja   juokse   kovasti   

Olen   kasannut   patoani   kauan,   nyt   laitan   
sen   paskaksi   

Sillä   niin   kuin   ihmiset   yleensä   

Halusin   kutea   vaan   ja   hengittää   

Muistatko   kesän   kun   satoi   räntää   ja   
lemmittiin   

Ja   muistatko   talven   kun   satoi   vettä   ja   

riideltiin   

Minä   suhtaudun   ilmastonmuutokseen   

Paremmin   kuin   sun   rakkaudenpuutokseen   

    

Nyt   helvetin   iso   pato   murtuu   

Ja   kaikki   jotka   horjuu,   ne   hukkuu   

Uskotko   rakkauteen,   että   sulle   pesän   teen   

Jos   et   niin   mä   lähden   seuraavalla   junalla   
Kainuuseen   

    

Taisinpa   olla   talvella   pakkasen   puolella   

Mut   mä   olinkin   lukenut   naistenlehtiä   

huolella   

Niissä   sanottiin   vaan   että   ole   cool   

Laita   pakkelit   naamaan,   kaikki   onnistuu   

Siis   beibi   ota   jalkasi   alle   kun   kaikki   
romahtaa   

Ja   sä   huomaat   lopulta   ettei   se   olekaan   niin   
kauheaa   

Kaikki   menee   vain   omalla   painollaan   

Tulva   kuonan   vie   ja   kukkii   maa   

Helvetin   iso   pato   murtuu   

Ja   kaikki   jotka   horjuu,   ne   hukkuu   

Uskotko   rakkauteen,   että   sulle   pesän   teen   

Jos   et   niin   mä   lähden   seuraavalla   junalla   

Kainuuseen   

    

Nyt   helvetin   iso   pato   murtuu   

Ja   kaikki   jotka   horjuu,   ne   hukkuu   

Jos   et   usko   rakkauteen   etkä   edes   
Jeesukseen   

Niin   voit   minun   puolestani   lähteä   vaikka   
Lahteen   

    

Matka   vie   mun   taas   

  



Miten   historiaa   luetaan?   

Paleface   

Moderni   orjalauma,   orjakauppa,   onks   
vapautta,   

Mennään   toista   kautta,   

tehdään   miekast   aurat,  

Kiilataan   ne   traumat,   

tee   muutos   Google   haulla,   

Nyt   siivotaan   Tyynestä   merestä   Espanjan   
kokonen   roskalautta,   

Perutaan   lahjukset   eikä   kaupata   tykkejä   
saudeille,   

Eikä   mannerten   välistä   nahjusta   valita   
toiselle   kaudelle,   

Ja   me   kannamme   puhelimiamme   uudelle   

aikakaudelle,   

Kukaan   ei   vaivu   saunakoomaan   eikä   

naapurit   hyydy   lauteille  

    

Älä   mieti   menneitä,   älä   turhaan   mieti   
tulevaa   

Kerro   mulle   miten   historiaa   luetaan?   

Tässä   hetkessä   on   kaikki   mitä   tarvitaan   

Ja   me   voidaan   tehdä   ihan   mitä   halutaan     

Tää   on   yhteinen   ryhtiliike   tottua   kovempiin   
paineisiin,   

Mulla   on   nytkin   kiire   siirtyä   kovempiin   
aiheisiin,   

Minä   kätken   merkityksiä   huomaamattomiin   
paikkoihin,   

Juoksutan   mahlaa   satsaan   kuolemattomiin   
laineihin   

Eeli,   Eeli   lama   sabaktani,   

Olin   matkalla   kärkeen,   

Kun   ihan   silkkaa   ahneuttani   unohdin   mikä   
on   tärkeet,   

Tuli   poltteli   lahkeitani   olin   jäämässä   
jälkeen,   

Vesi   nousikin   asteen   pari   ja   äänitin   
viidennen   älpeen,   

Minä   nöyrin   palvelijanne,   

eddimiitikin   kostaja,   

Minä   erotan   kasvoiltanne   potentiaaliset   
ostajat,   

Oikeutta   Armenialle,   allekirjoita   ottawa,   

Nyt   me   tiedämme   vaaleistanne,   Svaboda!   
Bolotnaja  

    

Älä   mieti   menneitä,   älä   turhaan   mieti   
tulevaa..   



Kiitollisuutta   

Jukka   Poika   

    

Tyytyväisyys   on   vaikea   laji   

Maailma   on   täynnä   joutavaa   marinaa   

Haluu   haluu   haluu,   muttei   saa   mitä   haluu   

Sit   ku   saa,   mitä   haluu   

Ei   haluu   mitä   saa   

Kunnes   jonain   päivänä   kenties   tajuaa:   

Jah   Jah   pysyy,   muu   hajoaa   

Vain   rakkaus   kelluu,   muu   vajoaa   

Kiitollisuutta   

    

Helposti   saattaa   unohtuu   

Ettei   elon   tie   tää   itsestäänselvyys   oo   

Se   oli   niin   pienestä   kii   

Tie   oli   vaarallinen,   mut   jäätiin   henkiin   

Se   saattas   kostautuu,   

Jos   mä   sen   teen,   et   mä   nostan   pilviin   

pään   

Tai   humallun   maallisesta   materiasta   

Enkä   pidä   elämän   lahjaa   enää   minään   

    

Kiitollisuutta   

Mä   haluun   nähä   kiitollisuutta   

Pitää   olla   kiitollisempi   

Ja   joka   päivä,   joka   ilta   vaan   enempi   

    

Aina   jotain   puuttuu   ja   jotain   uupuu   

Pitää   saada   rastia   joka   ruutuun   

Ei   maallinen   mieli   voi   muuttuu   

Mut   annan   kiitosta   sille,   kelle   kiitos   kuuluu   

Kiitosta,   mä   sanon:   "Kiitos,   Jah!"   

Kiitosta,   mä   sanon:   "Kiitos,   Jah!"   

    

Kiitollisuutta   

Mä   haluun   vähän   kiitollisuutta   

Pitää   olla   kiitollisempi   

Ja   joka   päivä,   joka   ilta   vaan   enempi   

    

Ja   miks   ihmiset   me   valitetaan   turhasta,   

Vaik   tiedetään   olot   jossain   muualla?   

Eikä   tunnu   pulaa   meillä   ruuasta,   

Ne   heittää   sitä   roskiin,   se   käy   murhasta   



Ei   saa   kuolla   suruun   konkurssista,   

Ei   se   saa   eksyttää   mua   kurssista   

Vaikkei   kaikki   ookaan   perfektii,   

Pelkkää   simaa   ja   serpentiinii   

Välil   on   hyvä   ottaa   perspektiivii,   

Laajentaa   näköpiirii   

Ja   kun   näkee   maailmaa   

Avaraa   ja   julmaakin,   kenties   huomaakin   

On   paljon   mitä   ottaa   selviönä   

Mullekin   alkaa   selvitä   pikkuhiljaa   

Olen   siunattu   lapsesta   saakka   

Olin   äitini   siunattu   taakka   

No   täs   on   Jukka   Poika   ja   Raappana   

Fonissa   Chief   Kana   

Täs   tulee   raakana   

Kiitollisuutta   

Mä   haluun   nähä   kiitollisuutta   

Vähä   enemmän   kiitollisuutta   mun  
sydämeen   

Ja   mihin   ikinä   mä   meen   

Pitää   olla   kiitollisempi   

Ja   joka   päivä,   joka   ilta   vaan   enempi   

Pitää   olla   kiitollisempi   

    

Tyytyväisyys   on   vaikea   laji   

Maailma   on   täynnä   joutavaa   marinaa   

Haluu   haluu   haluu,   muttei   saa   mitä   haluu   

Sit   ku   saa,   mitä   haluu   

Ei   haluu   mitä   saa   

Kunnes   jonain   päivänä   kenties   tajuaa:   

"Ahaaa!"   

Kiitollisuutta   

Mä   haluun   vähän   kiitolllisuutta   mun   
sydämeeni   

Kiitollisuutta   

Mitä   ikinä   mä   teen,   mihin   ikinä   mä   meen   

C'mon,   yeah   

    

    

    

    

    

    

    

     



Karhukaiset   

Muuan   mies     

    

Napajäät   sulaa,   meikät   joutuu   pulaan   

Mut   vaikka   kaikki   häviää,   karhukaiset   

selviää   

Sammalmättäällänsä   ne   asustaa   

Bakteereita   pikku   suuhun   syö   

On   pian   aika   tullut   niiden   horrostaa   

Alkaa   pitkä   yö,   uu,   uu,   uu   

   

Napajäät   sulaa,   meikät   joutuu   pulaan   

Mut   vaikka   kaikki   häviää,   karhukaiset   
selviää   

    

    

Meissä   virtaa   hiili,   tiesitkö   sen,   pikku   siili?   

Joku   päivä   voidaan   olla   hieno   fossiili   

Jolla   karhukaisen   kämppä   lämpiää   

Ja   joka   karhukaisen   auton   saa   

hyrräämään   

Vaan   on   myöskin   ikuinen   

Anniskelualueelta   ei   mennä   kanssa   

tuoppien   

Eikä   lopu   luojan   luominen   

    

Napajäät   sulaa,   meikät   joutuu   pulaan   

Mut   vaikka   kaikki   häviää,   karhukaiset   
selviää   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Minä   suojelen   sinua   kaikelta   

Ultra   Bra   

    

Olen   hiihtänyt   jään   yli   Seurasaareen   

olen   ajanut   hiomavaunulla   sumuisena   

aamuna   

Olen   seissyt   laiturilla   kolmeen   

ja   nähnyt   Kölnin   tuomiokirkon   

Olen   kahlannu   rantaveteen   

soutanut   soutuveneellä   sumuisena   
aamuna   

Olen   seissyt   laiturilla   hiljaa   

ja   kuullut   äänet   kaukaisten   laivojen   

Olen   eksynyt   Latviassa   

kävellyt   kaupungin   reunan   yli   

Luulin   katoavani   

mutta   pääsin   kuitenkin   takaisin   

Ensin   vieraiden   ihmisten   juhliin   

ja   lopulta   kaupunkiin   

Jossa   minut   tunnetaan   kahviloissa   

    

Minä   suojelen   sinua   kaikelta   

mitä   ikinä   keksitkin   pelätä   

Ei   ole   sellaista   pimeää   

jota   minun   hento   käteni   ei   torjuisi   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Kuumotus   

Tapa,   jolla   öljyn   polttamisen,   planeetan   

kuumenemisen,   luonnon   tuhoutumisen   ja   
halun   vahvistumisen   mielteet   sekoittuvat.   
Kuumat   säät   ja   vartalot.   Palava   öljy   ja   

rakkaus.   Kehityksen   kiihtyminen   ja   
kehojen   kiihottuminen.   Katoavien   lajien   ja  
sidottujen   ruumiiden   kauneus.   

Luonnon   tuhoutumiseen   liittyvä   nautinto.   
Sanotaan,   että   uhkapeluria   kuumottaa   
panosten   korottaminen   ja   pettäjää   kiinni   
jäämisen   riski.   Nykyihmistä   kuumottaa   

hänen   oma   elämäntapansa.   Rikkauksia   on   
kasaantunut,   mutta   kaikki   on   mahdollista   
menettää   hetkessä.   Alati   kalvaa   tunne   

siitä   kuin   olisi   tekemässä   jotain   kiellettyä,   
mutta   samalla   se   on   ihanaa,   eikä   enää   voi   
perääntyä.   Ruletti   pyörii,   ikirouta   sulaa,   

avaruudesta   katsottuna   maapallo   on   kuin   
pelimerkki.   

Matias   Riikonen,   www.utopedia.fi   

Solidarmaus   

Armaus   eli   rakkaus,   joka   ilmenee   

solidaarisuudessa   eli   yhdessä   olemisessa   
ja   tekemisessä.   Yhteisrakkaus   näyttäytyy   
niissä   lukuisissa   yhteisöllisissä   liikkeissä,   

joissa   pyritään   huolehtimaan   
kotimaastoista   ja   selviytymään   
ympäristönmuutoksen   keskellä.   

Solidaarisuus   on   välttämätöntä   nykyisessä   
poliittisessa   ja   yhteiskunnallisessa   
tilanteessa.   Ainoa   solidi   eli   kestävä   
perusta   sille   on   rakkaus   ja   

keskinäisriippuvuuden   taju.   Elonlempi   
vaatii   tuekseen   ja   ilmentymiskanavakseen   
solidarmausta   sekä   paikallisella   että   

globaalilla   tasolla.   

Panu   Pihkala:   Mieli   maassa?   

Ympäristötunteet.   

    

    

Seitsemäs   sukupolvi   

Kiitos,   kun   tähystät   

elinaikasi   yli,   aivan   meihin   asti   

et   näe.   Täällä   kuitenkin   olemme   

niin   kuin   olivat   sinun   

isoisoisoisoisovanhempasi,   joiden   nimet   

eivät   säilyneet   päiviisi   saakka.   

    

Synnyit   oikeaan   maailmaan   

oikealla   hetkellä.   

Kaikki   se   hyvä   minkä   teet   

kertautuu   meissä.   

    

Janette   Hannukainen:   Onni,   lykittävää   

mallia   



Muistiinpanoja   Nro   2   

Tutkimusten   mukaan   vesi   kätkee   sisäänsä   

lumen   

  

ja   vesi   kätkee   sisäänsä   hämähäkkejä   ja   

ampiaisia,   suuret   

nisäkkäät   uppoavat   selkä   edellä.   Vesi   
kätkee   sisäänsä  

ihmisruumiita:   raajat   ja   hiukset   ja   sanat   

esimerkiksi   toivo,   esimerkiksi   levottomuus,   
sen   harova   suunta.   

    

Vedensisäisen   ajattomuuden   näyttämöllä   

nielemme   säihkyviä   kaloja   

  sillä   niin   

toimii   kaipuun   lainalaisuus   

valon   riekaleissa   hitaasti   kääntyvä   

perspektiivi,   kuvan   kolmiulotteisuus   pinnan   
heijastuksessa   kahdentuva   syvä   

kahdentuva   ilo,   sen   odotus   ja   muisto   

  

kuinka   pohjakasvien   läpi   juoksevat   
punaiset   leikkihevoset   

tai   suomujen   välke,   että   evä   hipaisee   

kysymättä   koskettaa   

    

Kristiina   Wallin:   Meduusameri   

    

    

    

    

    

  

--------------------------------------------------------------   

Tämä   on   esimakua   tulevasta   

kun   näkymätön   ei   enää   lähetä   
uhkauksiaan   hämäristä   

kun   seisoo   talossa   tai   seisoo   rauniossa   

ja   on   hengitykseltään   kirkas,   

kun   asiat   suostuvat   katsomaan   silmiin   

ja   niitä   voi   katsoa   silmästä   silmään,   kun   on   
puutetta   

ja   puute   hellittää,   kun   tietää   miltä   on   
turvassa   

kun   tietää   millaista   planeettaa   rakastaa.   

  

Pauliina   Haasjoki:   Katkelma   teoksesta   

Planeetta   

--------------------------------------------------------------   


