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Raidina tunnettu nayttelijä ja kuuden lapsen isä yrittiiä pelastaa
maapallon tulevaisuuden puhumalla murrosikåiisille luonnonsuojelusta.

etpoNxova! tTINIPoIxA simpiin lapsuusmuistoihin kuuluvat <<nt.. 7 t
huikkaakourunkiiytavziuri. ä##'"ä*,äii1"äiääi# "Tcirkeintci on iririestöci

-H)rähyva,niyttelija sellesuollekatsomaanteeriensoidin- _n - t - -_ ltl _u _lr._
x"i tdhti"årr".rä1""- menoja. Ikiiii Kailla oli nelie tai viisi OITruL[e l,mfiTffiLl,e eLLn-

I \ nosta. vuotta, mutta vanhempien mielestä 1....I \ Lehtineneipanerai&t- pikkupoikienretkissäaamu-usrraiselle UfLnOnStO- IOSSADOl e[AA
teluapahakseen,vaild<atä:illaKzipyftin zuolleeiollutmitäiinihmeteltävää. J 1.. '.{ 7 22
yleastäella hiin on ihan omana itse- AikuisiäIlä Lehtisen kaipuu luon- SUCIffifWnSA ffruKqnX.
näiin: luontoa rakastavana suuryer- toononaiheuttanutsen,ettähänasuu - J -
heen isiinä, joka haluaa näyttiiä nuo- maalla Karjdrchlalla vaimo:r ja kuuden

ffiäT*:iYtrff'äflffi-äffiä Hru:H]:;rm:*lm: I *ffHruIm*HH,mH:r,:
\MMF,nympliristOkasvatuityti-nlium- taa elämiinsä ja olemisensa ennen Katleftdnenwtt'ä du1_silnqminnenenänäytt?iä.

miksi, ia nyt dkavassa juhlassa hänen muuta osana 1äumaansa", kuten hzin ;ä; kiä-ä;ö Kai lehtinen toteuttaa samaa teke-

ontarkoitosluovuttaa(ouhlaisillesti- perhettäänkutsuu. mutta§tlnpdk- misen kautta oivaltamisen fflosoffaa

pendi ympåiristöryöstä. 
- 

- En ole koskaan edes ajatellut, et- PH-If§,l?l pyös itse. I-.auman kasvaessa hän on
' naiåin ;a Uoskun rooleissa Lehti- tä minullaolisi erityistä "uaa", mutta #lff,äffi Jaajgntanrll 

tloftaloa omin kisin, vaik-

nen on toh totuthr niikemåiän tiukois- suuri perhe minulla on koko ajan, hän #äffiffi. kei tiennyt hirsirakentamisesta mit:iiin.

satilanteissa,muttanytedessäonhaus- sanoo. '«btt4dynotta. -Niin ltn löryin itseni metsZistä

teiden haaste. Mitenpuhua kriittisille Töitä teh&iiin silloin kun niitä on, tnasta dltä pdne} kaatamasta hirsiä. Työ tekij:iänsä oPet
murrosik:iisille niinkii puisevan kuu- mutta tärkeintä on jlirjestää omalle .-T'-Ftt§Ii. taa. Uskon, että ihmisillä on geneejti-

loisesta asiasta kuin Iuorinonsuojelusta Iaumalle sellainen elinyåpiiristö, jossa H§rffirffi nen valmius oivaltaa omin käsin teke-

ja saada heidät muuttamaan kiiytds- voielääqydiimensämukaan. tJhtisen va||nn8tJod(arct. miua"nansanno.

iZiiin, ia ken6es jopa asenneka.svatta- tapauksessaTtarkolttaagttä\otiläm- GFG;ia.6tt- ]akunitsetekeejakokeilemallaop-
maan Lmia luutgirelta varihempiaan? piåä itse tehdylla hal&eetta ia kiiytössä seään swllbtäbi, pii, h:loksena on persoondlista käden-

Koulun juhlasalissa htåalinen änsisäkompostivessa. eilal6ablipäMåån jälk* V$"qih:leevalmiintyönhel-
13-16-vuotiaitaoppilaitasoriseekeske- Syr5ZSeuäulla asuminen on sikäli w' miilkoskaniihinliittyytarinoita.
nli:in. Ensilsi saap:rineet ovat vallanneet epääiobgista että auto on käytännös- - Tämäny§iiiin joka paikassa tavoi-

takasein?in ja riojaavat puolapuihin. så pakolliien. Silti khtinen pitä per- teltu "tasalaatuisuus" on minulle hro-
phtinen nousee årdt" WWf'," 

"dur- 
heänsä elämåintapaa luonnon kannalta sana. Sellaista tasapästävä juttua en

tajien kanssa. R:heensorina jatkuu. paremp?na- -kuin- ka,ipgnhasumista. jaksaisi edes kuunnella, l,ehtinen

nähtori pyyUia hiljaisuutta. Lehtinen Ennen kailkea hän haluaa lastensa sanoo.

keinahteiäkengiinlcannoillaanedesta- kasrravanm^rlla Kun talon laajennusosaa sitten ra-

kaisin,ppriihtäympiiri jariisuufee- -Minusta on parempi, että lapset kennettiin itse kaadetuista hirsistä,

"e+aklånsa. 
fi kaitr,Åta;'zinnita? työntävätlgmtensämadlahwosenpas- lahtinen teh kavereineen Pi\-k jäy-

-Hyriiä pävifi, lupäva nuoriso, kaankuinliaupungissakoiranpaskaan. nän. Miehetporasivatyhteenhirteen

lehtirien däittaa il*"htien ironisesti. - 
kolon, jonne piiloteftiin konjal:kipullo.

Sali r<ihähtä nauruun. Metsiisuksilla omla latuia Mukaan katkettiin ki4elappunen, jos-

Ehk:i Raidin maineesta on sittenhn l,ehtisen kasrratusfflosoffan mukaan sa rakentajat kuvasivat sen hetken tun-

apua. lapsla e! oPeteta sormip)Etyst?.-K".- nelmiaan'

"&ukseksiriittiiii, 
että eletiiiin yhdessä - On hauska ajatella, ettajoku jos-

Oma lauma on tärkein lauman omilla säännöillä. lapsille an- kus sen lOyt2ia. Ellen sitten heikkona

Jätetiiiin lrhtinen tovilai lavalle ja netaan aikaaja ti]aa oivaltaa asioita. hetkenä itse poraa seinä täyteen rei-

matkataan ajassa reilut 40 wotta taak- - Kaikld mei&in lapset oppivat ui- kiä pulloa etsiesslini.

sepåiin.Sieltälöytyyselitys,miksinayt- maan, vaikka ketliiin ei varsinaisesti

t"iila f"i f*t Unen on viirvätty teini,en opetettu, kåtinen kertoo. Vanhemmiten suuttuu helpommln

luontoguru'lai. 
- 

-Iiirjestelmiillinen tohottaminen Mutta.palataan vielä KiiPyliin yliias-

Lehilsella on tapana vättää, ettei lasten ympiiflla on maalla vähäsem- teen juhlasalin-lavallg. Oppilaat esittä-

hzin ole miståizin kotoisin, silla hän on pä. Si;lläbn eDemmän tilaa ajatella it- vät ennalta valmisteltuja- bsYllk{a,
kasvanut Keravalla. Vitsiltä rnenee kui- ie, kun elämaä ei ole ohjelmoitu täy- "Mitä luonto sinulle merhtsee?" "Jos

tenkin pohja, kun hiin kertoo Iapsuu- teen harrastuksilla. haluaisieläluonnonmukaisesti, mistä

destaan'enämmiin Vanhin lapsista on nyt 17- ja nuorin kannattaisi aloittaa?"

lg60luvun Kerava oli oikeaa maa- 6-vuotias. Toistaiseksi kukaan ei ole Lehtinen vastaa rempseiiiin tyyliinsä

seutua, ja Lehtisen perhe asui käytlin- suuremmin -moittinut perheen asuin- ja saa nuoret vältän v:iliä nauramaan.

nössä rnetsiin keskäila. Kain varhai- paikkaataielänäntapaa.Tavallistenla- Eiepälystiikäiiin:yleisöonmyyty.
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myä, jotta jaksaa katsoa tulevaisuu-
teen, Lehtinen lopettaa ja saa kiitok-
seksi raikuvat aplodit.

Juhlasalin tyhjennyttyä hiin tunnus-
taa, eftei ainajaksa ajatella niin myön-
teisesti kuin saarnaå. Ikä on pian 48
wotta, ja ensimmäset vanhenemisen
merkit huomaa jo.

- Ylai merkki on se, että Iopettaa
toivomisen. Sitä en ole viela lopetta-
nut, mutta viiliuä saan itseni hinni pes-
simistisistä ajatulsista, hän sanoo.

Toinen iän fuoma råsite on vuosi
vuodelta jyrkkenevä ehdottomuus.

- Ennen en jalaanut suutfua niin
helposti, mutta nyt huomaan kuohah-
tavani ihmisten typeD/ylcistä tosissani.

Jokin aika sitten hän niiki kadulla
vaari-ikäsen herrasmiehen, joka oli
Iiikkeella pienen pojan kanssa. Pappa
osti itselleen ja lapselle jätelöt - ja
heitti kii:irepaperit muina miehinä
maahan.

- En olisi ihnä uskonut, ettäjoutui-
sin näkemåi?in sellaista! Isoisä näyttää
lapsenlapselleen sellaista esimerkkii!
l,ehtinen päivittelee.

Hän ei voinut antaa asian olla, raan
nappasi roskat maasta, juoksi miehen
peräiin, koputti tätä olalle, ojensi jäts-
hpaperitja sanoi: - Anteelsi, teiltitai-
si pudotajotakin.

- TZillaiset reakiot liittyv:it warmaan
siihen, että vanhemmiten tuntee elii-
miin rajallisuuden. Ios en nyt tuomitse
vii2iriinä pit?imäiini toimintaå, en tuo-
mitse sitä kunnolla koskaan.

Ehkä tämä selittä, milci Lehtinen
lupautui WWF:n kummi}si harhtse-
matta hetkeäkiiiin. Jos elokuva- ja tv-
roolien kerryttämiin vetovoiman voi
vdjastaå h) /rin asian eteen, miksei hiin
tekisi niin.

- En ole sen parempi puhumaan
näistä asioista kuin kukaan muukaan,
mutta nylg:iiin §nnys kuunnella on
matalampi sekä aikuisilla että lapsilla,
jos puhujana on tunnettu ihminen.
Nän asia vain on ja sen mukaan ele-
täiin, h2in sanoo.

Puukko vyöllä on puoliksi kapinaa
Aamupäv2in tilaisuus on saanut mie-
hen yatsan kurnimaan. Koulun nloka-
lassa on tarjolla kuoriperunoita ja bo-
lognesekastiketta - ja onneksi soijaver-
siota kasvissyöjille. l,ehtisen laumassa
ei syo'da lihaa.

Soijabolognesen ylla puhumme vie-
la hiukan siitä, miten lapset ovat usein
vanhempiaan tiedostavampia ympiiris-

töasioissa. l.ehtinen kertoo keskuste-
lusta" jonka hrin kavi pienen sttiirensä
kanssa kouluterveydenhoitajan vas-
taanotolla. Ekduokkalainen §iiri oli
toivonut, että isä tulisi mukaan ter-
veptarkastukseen. Trlaisuuden päät-
teelsi hoitaja lg/syi, halusiko tytto pu-
hua viela jostain muusta. Siiri ilmoitti
olevansa vegaani.

* Anteelsi mika, yskihteli isa ylla-
te§nåi" mutta Siiri vain jatkoi: - Niin,
minä en syö edes munaa.

Niinpä perheessä on nylgtilln pari
tiukkaa vegaania ja loput eriasteisia
kasvis- ia kalansyöjiä. Isä ei näe itse-
pyydetyn kalan gömisessä eettistä on-
gelmaa, mutta jos lapseUa on vankka
vakaumus, hzin ei sita lyseenalaista.

- Kun ei nästä itsekään aina tiedä,
mikä on oikein ja mikä vziiirin. Tär-
keintä on, että ajattelee asioita itse, hlin
sanoo.

Ekaluokka.laisen tempaus teh isäiin
vaikutuksen vanraan myös siksi, että
hänessä itsessäänhn on annos anarhs-

tia. Hyvä esimerkki ovat vyöllä roikku-
wat kalai puukkoa ja kulaa. Ne kulke-
vat Lehtisen mukana aina" sillä kotona
maalla on jatkuvasti puuhaa" jossa
puukkoa tawitaan.

- Mutta on siinä vähiin kapinaakin
mukana, l,ehtinen tunnustaa.

Teriiasetta ei saa pitiä nåilyvillä jul-
kisilla paikoilla, ja se on Lehtisen mie-
lestä hölmö ja kaksinaamainen säiintö.
Hän uskoo, että våihvaltaiset puukon-
heiluttajat kulkevat teriiaseet piilossa.

- Kerran huoltoaseman jonossa po-
Iiisi koputti minua olalle ja §syi, mitä
"Raidi" tekee puukolla. Vastasin, että

§lla kai te poliisimiehenä tiedätte, mi-
tä puukolla tehdään, l,ehtinen kertoo
ja nauraa.

Poliisi ei saanut sanotuksi enä
muuta kuin "hyvää päv2injatkoa".

Kulsa taas kuuluu varusfukseen,
koska siitä on hva hOryata kalwit mis-
sä sitten Iiikkuukaan. Tavallinen baari-
kahvikin on parempaa, kun mukana on
kulsan tuttu maku.

"xerran huoltc
6ermnJollGa
polii§ koputt
mlnua olaNlera

try§JL mltä
'Rakil" tekee

purkolh.lrast&
slrl, ettäryE
l(altepoll,sl-

mleftenå tledätte
mltä puukolh teh"
däär", Lettlnen
kertoo ja nalraa.

38 MeNaiset i6.3.2006
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i:*"::":ln'å*Xlinen kiikuttaa ffi
perunankuoret bioroshkseen ja huik-
kaa keittäjille kiitolset. Edessä on pä-
vän seuraava työkeikka, uuden tv-ka-
navan ohlelmiston suunnitteluun liit-
tyvä tapaaminen. Tarkoitus on ujuttaa
sinnekin mahdollisuulaien mukaan
luontoaiheita, vastapainoa'valmiiksi
nauretulle amerikkalaisviihteelle", ku-
ten mies itse saroo.

Lehtinen haluaa kuitenkin korostaa,

ettei )ritä esiintyä muita hyveellisem-
pänä tai viisaampana, vaan ihmisenä
i1-rmisten joukossa.

- Elämiintehtäviini on kr.ruluttaa it-
seni hyviilay-rnäiin se, että lapseni eivät

ehka pzUdy elämiissiiiin samoihin rat-
kaisuihin kuin mihin itse olen pää§-
nyt. Murrosikästen kanssa olen saanut

sitä jo opetella, hiin sanoo.

- Lapset menevät lopulta minne ha-

luavat. Sitä vain toivoo, että olisi hyvä

onni mukana ja suojelusenkeli katso-

ma§sa. I

,,En ole sen pa-
remd puhumaan
ympärlstoaslolsta

kuin kukaan
muukaan, mutta
nyfiyåän kynnys

kuunnella on
rnatahmpl, irs

puhuiam on tun-
nettu ihmlnen",

Kai Lehtlnen
perustelEe

wwF:n kummil(si
lähtemistiän.
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Hä räntappoase (katkelma romaanista)

Mä törmäsin Pulunkesyttäjiiän ku vispasin keskustassa koulun jälkeen. Mä
olin melkeen ajaa sen yli eikä siitä kyllä maailma ois murtunu vaikka niin
ois käynykki. Renkaat vaan vikis ku mä suistuin sivuun ja se hypzihti
notkeesti taaksepäin. - Ahaa, Alpo Korva! se möl2ihti.

- Ahaa, itse Pulunkesyttäjä! mä huusin. Me sanottiin sita Pulun-
kesyttäjäksi ku se oli lintututkija ja luonnonsuojelija ja vaikka mitä muuta.
Mä en edes muista sen oikeeta nimeä, se oli vaan aina Pulunkesyttäjä.

Omalaatuinen tyyppi: liivi täynnä lätkiä, tyyliin Kaikki Ihmisen ja Koe-
eläinten Psyykkeen Puolesta, pienet rillit ja sikkara tukka sinisillä raidoilla.
Sit se oli niin pitkä että pahaa teki. Se vaan veny venymistiiiin eikä välittriny.
Piti maiharinlurttanaa kesäkuun kolmaskymmenes. Ateisti absolutisti
vegetaristi modisti. Sti sti sti.

- Korva, minne matka?

Se ei hymyilly mulle mut iiänestä kuulu tuttu ystävällisyys. Se oli aika
totinen jätkä, mut musta se tykkäs. Se tykkäs väitellä mun kanssa. Jos siltä
jotain kysy niin mietelausetta alko tulla ku nauhalta.

- Tonne vaan kuule Kulmalle Taalaa venttaan, mä sanoin.

- Kelpaisko seura siihen asti?

Pulunkesynäjä kohensi selkäreppuaan ilmeettömiinä. Mä kohautin

olkapäitä ja se lähti mukaan.

Me istuttiin jalkakäytävän reunalle Kulman eteen ja katottiin ku autot
valu ohi. Sillä ei ollu koskaan kiire. Me oltiin hiljaa ja sit mä huomasin et

sillä oli törkeen hyvzinmallinen rautaristi kaulassa, oikeen sellanen ruostunu

raskas mitä paavit ripustaa kaulaan ku ponkasee duuniin. Tosi erikoinen.

- Mitä jätkä? mä kysyin kierrellen. Mä halusin sen ristin. Mut
Pulunkesyttäjiin kans ei voinu koskaan mennä suoraan asiaan, se oli yhtä

helvetin töpeksimistä ja kaartelemista.

- Mitas tässä, se hymähti. - Löysin muuten kevään ensimmäisen telkän
rannasta, täytyy heti i lmottaa I intuti eteel I i seen.

Mä matkin Juria: Äla ihmeessä? Miten se sinne oli joutunu?

Se naurahti ylimielisesti eikä vastannu. Mä muistan vielä ku oltiin
pienempiä niin sita pidettiin jotenki kinginä koska se oli niin hullu ja
kaikkien äitien mielestä viisas. Siitä oli kerran jossain Luontokerhon

lehdessä kuvaki missä se seiso sellasen riivityn risukon vieressä ja hymyili
lipevästi. Se oli kasvattanu jumalauta energiapajua ja seurannu sen kehitystä
ja tehny jonku tutkielman siitä. Se kulki nokka pystyssä suunnilleen puol

vuotta sen jälkeen. Nyt sen ajat alkaa olla pikku hiljaa ohi.

Mä sytytin tupakan ja Pulunkesyttäjä kaivo repustaan kiinankaalta, se

nakersi aina jotain. Se takuulla käsittelee naisiaki niin ku vihanneksia: ensin

kuorii ja imee mehut kurkkutorveensa ja paiskaa kannan hienostuneesti

roskikseen.

- Mä meinaan lähtä kesäkuun lopussa pyöräretkelle Norjaan.
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- Ätaf Kenen kanssa?

Pulunkesyttäjä tunki kaalta suuhunsa ja pyyhki käsitiiin maihariin.

- Yhden porukan. Se on rauhankampanjan jutt ja. Protesti tälle

yhteiskunnalle.

Mä hengähdin ja vilkasin sitä rukoilevasti. Mä en uskonu just sillä kertaa

selviäväni sen esitelmästä. Jos Roonalt pitättltä pamauttaa niin se ei

marssimalla parane ja vielä viihemmiin sillä et joku Pulunkesyttäjä kaahaa

tandemilla Norjaan. Se sitäpaitsi ODOTTI ydinsotaa ku orpopoika joulu-

pakettia. Ja oli käyny suorittamassa asevelvollisuutensa sivarissa. Joku

siviilipalveluksensaatana ottaa mua tosissaan aivoon. Tuli jenkki tai ryssä
niin se on kuula kalloon mitä siinä turhia kaunistelemaan. Hitto mä en

muuten kestä jenkkivaihto-oppilaita. Ne tulee tåinne taaperteleen typerissä

lippalakeissa ja telttafarkuissa ja voihkiin OU RILI? ja ne on muka niin
vilpittömän kiinnostuneita kaikesta ja olettaa et kaikki on helvetin

kiinnostuneita niistä. Aina ne kyselee. Aina ne näyttiiä jotain dioja koti-

seudultaan: alppeja ja keltasia koulubusseja. Miks ne ei voi pysyä siellä

missä ne on? Ne on niin läskejiiki ettei niitä kattele kukaan.

- Mitä Korva hommaa kesiin? kysy Pulunkesyttäjä. Se puhu musta aina

kolmannessa persoonassa niin ku mua ei ois ollukkaan. Se tykkäs sanoa

pelkästiiiin sukunimellä, Korva, johtu kai sen mieltymyksestä ihmisyyteen ja
inhimillisyyteen.

- Korva lfitee muille maille, mä sanoin ja puhalsin pari upeeta rengasta

sen kunniaksi. - Kenen risti sulla muuten on kaulassa? Aika siisti risti.

Mä yritin näyttää viattoman välinpitåimättömältä. Se ei noteerannu,

jytysti vaan sitä saatanan purjonreuhkaansa.

- Ooksä pölliny ton Vaasan kirkkovaltuuston pyhäinjiiiinnöskassa-

kaapista?

- Anja anto.

Pulunkesyttäjiin valkee esitaistelijan naama sai makean vivahteen. Anja

oli sen vielä valkeempi tyttöystävä. Rillit, sandaalit, itämainen mekko,

intianbasaarien imelä lemu ympärillä. Sillä oli naama ku Ajaxilla jynssätty

pakastearkun kansi. Ei meikin meikkiä. Tukkaansa se kuulemma pesi

mäntysuovalla ja siltii se riispaantunu harja kyllä vaikuttiki. Vastusti

eläinkokeita. Sit se joogas, ne teki sitä molemmat. Tuijottivat varmaan käsi

kädessä seiniiiin ku pakanat ja ajattelivat keskittyneesti jotain pikkuvarpaan

kynttä. Mua vaivas aina tolkuttomasti et kuinka kiihkeitä ne oli. Mä en

voinu kuvitella Pulunkesyttäjiiä kutemassa kenenkiiän kanssa. Anja kyllä

anto ku enkeli, siitä ma olin ihan varma. Sellaset jotka vouhottaa purjolla ja

käyttää nälkiimaan muijien harsimia riepuja antaa aina.

- Paljonko tolla ristillä ois hintaa?

- Mä en myy tätä.

Pulunkesyttäjä katto mua raivostuttavan tyynesti. Se siinä meni niin yli,
se tlyneys. Mä olisin toivonu sen joskus murtuvan ja itkevän naamansa



punaseksi. On ihmisiä jotka on helvetin paljon mielenkiintosemman näkösiä

sillon kun ne itkee.

- Onko tuo viimenen sana?

- Liihtisitsä messiin?

Se katto mua pienillä nepparisilmilliiiin lasiensa takaa. Mua alko ottaa

tosissaan kupoliin.

- Messiin? Mihin?

- No sinne Norjaan.

Mä olin otettu. Että mä jättäsin Vaasan ja Stokis-suunnitelmat ja lähtisin

metsikköön maitoileen jonku idiootin jengin kans jotka roiskis

nokkospihvejä naamaan ja jauhais Suuresta Huomisesta.

- Joskus toiste. Ei mua kiinnosta.

- Just niin, niin juuri kuule, tota se on tiiä kaikki!
Pulunkesyttäjällä alko keittiiä. Se yskäs ja pukkas rillejiirin tiukemmin

piiiihänsä ja alotti.

- Suomen nuorison pitäis tosiaanki olla enemmiin mukana yhteisissä

asioissa, olla aktiivisesti mukana toiminnassa! Liittysitte vaikka poliittisiin
järjestöihin niin tuo kirottu alistuvuus kaikkoais. P?iiiasia et on aatesuunta,

pohja. Se auttaa oman kuvan rakentamisessa, avartaa niikökenttää. Ei ole

eniiä pelkkiiä Alpo Korvaa, on koko maailma eikä rajoja näy missiiiin!

- Mä tiedän ne järjestöt, mä töksäytin. - Juri Lehtiniemi kuuluu yhteen

niistä, kokoomuksen nuoriin. Muuta ne ei tee ku lätkii pingistä jossain

kellareissa ja hokee Harri Holkerin linjoilla. Harri Holkerin linjoilla!
Mä melkeen syljin maahan. Mulle tuli taas mieleen Juri lapsena ku se

kävi kokoomuksen järkkiiiimässä askartelukerhossa liimaamassa tikkuja
typeriin pannunalustoihin. Se oli lapsena jos mahdollista vielä toivotto-

mamman niikönen. Aina joku paksu villaliivi ptiällä ja tukka kynitty
piikiksi. Sit sillä oli sellanen vaseliinipurkki josta se siveli suuhunsa rasvaa

joka helvetin välissä. Sit se rasva paakkuuntu sen huuliin. Joskus se pisti

purkkinsa kiertäåin ja kaikki sai sotkee turpansa vaseliinilla. Mitä kuvottavaa

komrptiota.
Pulunkesyttäjä katto mun sylkemistä vakavasti. Mä tiesin et siinä meni

viimenen mahdollisuus rautaristiin. - Kuule Korva, sano Pulunkesyttäjä.

- Olen pelkkänä korvana, mä sanoin.

- Sä vaan tuudittaudut unelmiin etkä tajua et jotain ois tehtävä. Maailma

tuhoutuu eksä käsitä poju? Maailma tuhoutuu.

- Joo joo, mut eikse vois ajottua niin et kerkeis polttaa tän sätkän ekaks

loppuun ...
Mä en jaksanu, en jaksanu alkaa puhuun sen kans nyt. Se kuulu niihin

jotka tarrautuu kiinni heti ku asettuu jollekki kannalle ja tukehduttaa sut

lätkillärin.
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