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1910-Luku 

Lähdin puistoon katsomaan, 

kiipeilypuuta mahtavaa. Suuri tammi 

josta näin, kun ryssät ratsasti 

tännepäin. Kummaa kieltä puhuivat ja 

oudostikin lauloivat. Turvaan puuhun 

kiipesin, ja silloin näin mä Leninin. 

Suuret viikset, risuparta. Äiti kerran 

sanoi, "tuommoisia miehiä karta". 

Päätin ylös kiivetä, piiloon noilta 

miehiltä. Sitten oksa katkesi ja narahti, 



putosin alas ja joku miehistä parahti. 

Oli miehillä oudot myssyt, mutta 

mukanaan myös pelottavat pyssyt. 

Alkoivat miehet minua tähtäillä, mutta 

Lenin sanoi: "eipäs hätäillä". Lenin 

minut ratsun selkään nosti, sen jälkeen 

mulle makkarankin osti. Lenin siinä 

jotain höpisi, Venäjäksi tietenkin löpisi. 

Kerta toisensa jälkeen se mulle toisti: 

Revolyutsiya! Sanoessaan sen hän 

oikein loisti. Luulin sen tarkoittavan 

makkaraa, omaani näytin ja sanoin: 

Daa! 

 

1930-Luku 

Kerran tuli isä töistä palkkapäivänä. 

Tavallistakin ylpeämpänä. Isä oli tuonut 



jotain mukanaan, sitä ei voinut ostaa 

kuka vaan. Äiti alkoi kauhistella. 

Haaveeksi jäi uusi hella. Kysyin isältä: 

"Mikä tuo on?". Hän kertoi ostaneensa 

radion. Äiti suuttui: "Mitä tuo tekee 

täällä?" Ennen pitkää radio oli päällä. 

Radion soidessa aloin lisää kysellä. Äiti 

huusi: "Siellä on joku sisällä!" Pian 

kylässä oli jokainen naapurustosta. Äiti 

paasasi isälle: "Et ikinä enää tee 

tuollaista ostosta!" 

 

 

1940-Luku 

Vuonna 46 tuli isä kotiin. Se sanoi mulle 

"Enää en lähde sotiin." Minua ja äitiä se 

halasi, ja löhöämispaikalleen jälleen 



palasi. Isä oli pitkään hiljainen ja arka. 

Naapurin ukko sanoi "Isäs on 

piruparka." Kaikkien puheista 

huolimatta, isä oli vihdoin kotona. 

 

 

1970-Luku 

Oli hipit Suomeen saapuneet, ja 

eduskuntavaalit alkaneet. 

Ensimmäinen Uuno-elokuva tuli, ja 

lomalla saatiin me turistiripuli. Kun 

telkkarissa heilui Spede Pasanen oli 

isällä sylissä leipälautanen. Kun 

naapurin ukot kuunteli Hurriganesia, 

niin meidän Ukilla oli amnesia. Kaikilla 

oli leveät farkut, ja naapurista pois 

muutti kaikki Markut. 



 

 

2010-Luku 

MM-Kulta otettiin vastaan ilomielin. 

Applelta tuli myös uusi matkapuhelin. 

Mulla alkoi 2011 koulu, väkilukuaan 

kasvattivat Helsinki, Tampere ja Oulu. 

Naapurin vanhasta hörhöstä tuli sokia, 

markkinoilla nousi suomalainen NOKIA! 

David Bowie vain 69-vuotiaaksi eli. 

Pakko on mainita myös Angry Birds-

videopeli. Vuonna 2009 Obamasta tuli 

pressa. Supercell sai huomiota ihmisten 

keskuudessa. Nyt tämä alkaa 

mahdottomaksi koitua, pitää muistaa 

että tämä on vain satua. Meidän kissa 

puhumaan oppi. Mökille hommattiin 



lentävä huussikoppi. Kirpputorilta 

löytyi pohjaton karkkipussi. 

Naapuriimme muutti pörröinen 

jänöjussi. Ei kuulosta mahdottomalta, 

vai? Noh, kaverini aikakoneen sai... 

 

 

 

6. Joulukuuta, 2017 

Tänään on sitten Suomi satavuotta 

täyttänyt. Monenlaisia pirskeitä on 

täällä nyt. Suomi on mun äidinkieli, 

kaikilla on juhlamieli. 

 


