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Kymmenisen vuotta sitten elämäni ja suhtautumiseni asioihin muuttu aika paljon, tavallaan menetin  

myös uskoni. En oo ihan varma oliks se hyvä vai huono asia mut tämmöseks se mut teki, ei se pali 

lupaa kyselly. Elämä on sellanen. Hautasin tyttäreni ja äitini. En mitään hautoja kaivellut ko 

järkkäsin kaik asiat et saatiin ne säällisesti multiin ja kaffetta saattojoukoille. Sitku sain poikani ja 

itteni hilattua jostain pohjalta takas elämään ni kävin ottamassa pari muistotatskaa, pojat ottivat 

omansa jokunen vuosi myöhemmin. 

 

Mein huumori muuttui aika mustaksi, se oli mein tapa selviytyä. Myöhemmin otettiin mukaan 

omilla sairauksilla vitsailu, ronski händikäppihuumori. Kuolemasta on sen jälkeen puhuttu 

luontevasti. Vanhin poika haluaa et sen tulevissa hautajaisissa soitetaan Lynyrd Skynyrdin Free 

bird-biisi. Se jonka jalkaan on tatuoitu lause There is no god. Ja arkun on oltava musta. Nuorempi 

miettii vielä asiaa ja mulle on ihan sama mitä mun monttubileissä soitetaan, kunhan ei lauleta 

yhtään virttä. Suunnittelin et teen oman arkkuni, mustavioletin hopeisilla kantokahvoilla. 

 

Tietty otin asian puheeksi jätkien kanssa ja sanoin et sitku kuolen, ni laittakaa mut jätesäkkiin ja 

pahvilaatikkoon. Tulee halvaksi ja vanha telkkariloota pääsee uusiokäyttöön.  Ne perhanat hajotti 

sen laatikon eli se siitä sitten. Aloin odotella seuraavaa telkkarilaatikkoa. Se oli littana LED-TV. 

- Pahvilaatikkoidea hylätty, en mahdu, sanoin. 

- Jaa et vai? 

- En, iso ruho. 

- Paloitellaan hiukan ni eiköhän asia järjesty. 

- Suus kii soppaluu. 

 

Päätin laittaa suunitelmani täytäntöön, säästyy jälkipolvien rahat. Tuli pieni ongelma. En osannut 

tehdä sitä.  Homma lykkäänty muutamalla vuodella. Vuosi sit hokasin et kansalaisopistossa alkaisi 

arkuntekokurssi. 

- Siis meet minne? 

- No syksyllä sinne kurssille. 

- Laitat sen makkariin ja nukut siinä, vai? 

- Enkä ko varastoon. 

- Tsiisus, tee arkkus. Mää meen röökille. 



 

 

 

Kuinka ollakkaan, yllättäen löysin itteni Monin sanoin-kirjoituskurssilta. Taas muuttui 

suunnitelmat, arkunteko siirty ens syksyyn. No sit kursseilla joku huomautti et eiks ois helpompaa 

valita polttohautaus ja tehdä ite kaunis tuhkauurna. Sen voi väsätä melkein mistä vaan ja violetti 

roskapussi sisään ettei tuhkat tuu pois. Loistava idea. 


