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KKaattssoo  ttuuoorreeeemmppiiaa  kkiirrjjooiittuukkssiiaannii;;  TTeeoobbllooggii  

  

UUsseeiinn  kkuurrsssseeiillllee  ttuulleeee  hhyyvviinn  aahhkkeerriiaa  ssiissäättyyöösskkeenntteelliijjööiittää..  HHee  oovvaatt  mmuuuuttaammaann  vvuuooddeenn  aaiikkaannaa  lluukkeenneeeett  

kkyymmmmeenniiää  iittsseettuunntteemmuukksseeeenn  jjaa  iihhmmiissssuuhhtteeiissiiiinn  lliiiittttyyvviiää  kkiirrjjoojjaa,,  ppiittäänneeeett  aahhkkeerraassttii  ppääiivvääkkiirrjjaaaa,,  

ttuuttkkiinneeeett  uunniiaaaann  jjaa  ttyyöössttäänneeeett  vvaaiikkkkaa  mmiittää..  

TTuunnttuuuu  eettttää  aaiikkaammmmee  kkiiiivvaass  eelläämmäännrryyttmmii  jjaa  ssuuoorriittuusskkeesskkeeiissyyyyss  ttooiimmiiii  ppiiiisskkuurriinnaa  mmyyööss  ssiissääiisseenn  

mmaaaaiillmmaann  kkoohhttaaaammiisseessssaa..  TTuullookkssiiaa  ttääyyttyyiissii  ssaaaaddaa  aaiikkaaaann  jjaa  nnooppeeaassttii,,  jjooss  eeii  yykkssii  mmeenneetteellmmää  ttuuoottaa  

nniiiittää,,  kkookkeeiillllaaaann  ttooiissttaa..  IIttsseennssää  llööyyttäämmiisseenn  vviimmmmaa  jjaa  iittsseennssää  ttootteeuuttttaammiisseenn  ppaakkkkoo  vväässyyttttääää..  

EErrääss  vvuuoossiiaa  iihhmmiissssuuhhddeekkoouulluuttuussttaa  tteehhnnyytt  nnaaiinneenn  ttuullii  kkuurrssssiillllee  ttoossii  vväässyynneeeennää..  OOmmaassssaa  eelläämmäässssäääänn  

hhäänn  oollii  rroohhkkeeaassttii  uusskkaallttaannuutt  kkoohhddaattaa  kkaaiikkeennllaaiissiiaa  mmöörrkkööjjää  jjaa  sseellvviittttääää  mmoonniiaa  rriissttiirriiiittaaiissiiaa  ssuuhhtteeiittaa..  

OOhhjjaattuunn  mmiieelliikkuuvvaammaattkkaann  aaiikkaannaa  aaiikkaannaa  hhäänn  llööyyssii  iittsseennssää  kkaattsseelleemmaassssaa  ssyyvväänn  mmeettssäällaammmmeenn  

ppiinnnnaassttaa  hheeiijjaassttuuvvaaaa  ttaaiivvaassttaa..  LLooppuukkssii  hhäänn  ppäääättyyii  kkeelllluummaaaann  sseelläälllläääänn  llaammmmeenn  ppiinnnnaallllaa  kkaattsseelllleenn  

ssuuoorraaaann  ttaaiivvaassttaa..  SSeenn  jjäällkkeeeenn  hhäänn  kkiirrjjooiittttii  ppiieenneenn  kkiirrjjeeeenn  iittsseelllleeeenn::  

““RRaakkaass  MMaarrjjaa  ((nniimmii  kkeekkssiittttyy))  KKeelllluu  aaiivvaann  rraauuhhaassssaa..  VVeessii  kkaannttaaaa  ssiinnuuaa..  LLuuoottaann  ssiinnuuuunn..  KKaattssoo  

rroohhkkeeaassttii  ssuuoorraaaann  ppiillvviiiinn..  KKeerrääää  vvooiimmiiaa..  LLeeppääää  jjaa  ppaallaaaa  eelläämmäääänn..  RRaakkaassttaann  ssiinnuuaa..  SSiinnuullllaa  oonn  vviieellää  

ppaalljjoonn  aannnneettttaavvaaaa  ——  jjaa  vvaassttaaaannootteettttaavvaaaa......  OOnn  aaiikkaa  ooppppiiaa  lluuoottttaammaaaann,,  eettttää  EElläämmää  oonn  ssee  jjookkaa  

kkaannttaaaa..““  

SSaammaannaa  iillttaannaa  hhäänn  mmeennii  uuiimmaaaann  jjaa  uusskkaallssii  eennssiimmmmääiissttää  kkeerrttaaaa  eelläämmäässssäääänn  kkeelllluuaa  sseelläälllläääänn  vveeddeessssää..  

SSuuoorriittuussppaaiinneeiisseenn  nnaaiisseenn  eelläämmäänn  ppaaiinnooppiissttee  ssiiiirrttyyii  lluuoottttaammuukksseenn  kkaauuttttaa  tteekkeemmiisseessttää  oolleemmiisseeeenn..  

JJoottkkuutt  mmuuuuttkkiinn  rryyhhmmäällääiisseett  ttuunnnniissttiivvaatt  lluuoottttaammaattttoommuuuuddeenn  oommaakkssii  kkeesskkeeiisseekkssii  oonnggeellmmaakksseeeenn..  

LLeeiikkiilllliisseessttii  hhee  ppeerruussttiivvaatt  uuuuddeenn  kkuuppppiikkuunnnnaann  kkeelllluunnttaallaaiisseett..  HHeeiiddäänn  uusskkoonnttuunnnnuukksseennssaa  oollii::  ““MMiinnää  

uusskkoonn,,  kkoosskkaa  SSiinnää  uusskkoott,,  eennkkää  mmiinnää  ttuullee  uusskkoooonn  vvaaaann  uusskkoo  ttuulleeee  mmiinnuuuunn..““  

SSeeuurraaaavvaassssaa  aannnnaann  hhäänneenn  iittsseennssää  kkeerrttooaa  ssiiiittää  mmiittää  kkookkii  kkuurrssssiinn  aaiikkaannaa  ooppppiinneeeennssaa::  

““OOlleenn  llööyyttäännyytt  uuuuddeenn  iillooiisseenn,,  eenneerrggiisseenn,,  rraakkaassttaavvaann  jjaa  oolleemmaassssaa  oolleevvaann  iittsseennii..  LLuuuulliinn  eetttteeii  ssee  llööyyddyy  

eennääää  kkoosskkaaaann..  NNyytt  oonn  aaiikkaa  ttuullllaa  eessiiiinn  mmiinnuunnaa,,  oollllaa  yyllppeeää  jjaa  oonnnneelllliinneenn  iittsseessttää  jjaa  ssiiiittää,,  eettttää  HHäänn  oonn  

lluuoottttaannuutt  mmiinnuuuunn  nniiiinn  ppaalljjoonn,,  eettttää  aannttooii  mmiinnuutt  mmiinnuullllee..  NNyytt  uusskkaallllaann  mmyyööss  aannttaaaa  iittsseennii  HHäänneellllee..  

OOlleenn  ttuulllluutt  uullooss  hhaauuddaassttaa......  OOlleenn  aaiiddoossttii  tteehhnnyytt  oolleemmaassssaaoolloonnii  sseekkää  lluuvvaalllliisseekkssii,,  eettttää  oonnnneelllliisseekkssii..  

EEnn  aaiioo  eennääää  kkeerrjjäättää  hhyyvvääkkssyymmiissttää  tteekkeeyyttyymmäällllää  yyhhttää  kkuurrjjaakkssii,,  ssaaiirraaaakkssii  jjaa  oonnnneettttoommaakkssii  kkuuiinn  

lläähheeiisseennii  oovvaatt..  AAiioonn  oollllaa  oonnnneelllliinneenn  vvaaiikkkkaa  mmuuuutt  oolliissiivvaatt  ssiiiittää  kkaatteeeelllliissiiaa  ttaaii  kkaattkkeerriiaa......  KKiiiittooss  

JJuummaallaa,,  eettttää  ssaaaann  kkaassvvaaaa  mmiinnuukkssii  SSiinnuunn  kkaannssssaassii,,  eeiikkää  ssee  oollee  kkeenneellttääkkäääänn  mmuuuullttaa  ppooiiss......  TTäämmäänn  

kkeessäänn  aaiikkaannaa  oolleenn  ttooddeellllaakkiinn  kkeelllluunnuutt..  KKuurrssssii  kkääyynnnniissttii  vvaallttaavvaann  ppoossiittiiiivviisseenn  pprroosseessssiinn..""  
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