
Kuka vielä muistaa Maukka Perusjätkän, 
joka harrasti SÄPINÄä Helsingin kaduilla?  
Sen kappaleen, jota lauloi poliisien kuo-
rokin televisiossa. Ja kappaleen tekijän? 
Joka ei ollut Maukka itse alias Mauri Air-
ta, vaan ihan toinen nuori mies, oikealta ni-
meltään Ralf Örn.

Kuka muistaa sen verisen miehen Marja-
niemessä? Ja jonkun tähden likaiset le-
gendat?

No älkääpä nyt tyhmiä kyselkö, kaikkihan 
me heidät muistamme! Ja noiden kappa-
leiden laulajat: Lindholmin (OLLI, ei DAVE) 
ja Karjalaisen (J, ei AHTI)!

Heidän nimensä ja laulujensa sanat ovat 
osa meidän suomalaisten kollektiivista 
muistia ja tajuntaa. Hyi sitä, jolla ei ole aa-
vistustakaan, mistä kolmessa edellises-
sä kappaleessa kerrotaan! Hyi sitä, joka ei 
tunne Henryä (THEEL), Leifiä (WAGER) ja 
Linnanheimoa (REGINA)!

Nyt on kuitenkin niin, että kieli ja kulttuu-
ri muuttuu jatkuvasti. Suurin osa nykysuo-
malaisista ei tiedä enää mitään vanhasta 
maataloussanastosta. Paitsi me ristikkoih-
miset tietysti! KEKRI! ÄKEET! BANZAI!

Mutta seuraammeko me nykykieltä ja tie-
dämmekö, mitkä ovat uusimmat muoti-
sanat ja ketkä puolijulkimot niitä kielen-

käyttöömme tyrkyttävät? Tiedämmekö, 
mitä ihmettä on SWÄGÄ ja minkälaises-
sa maastossa jyrsii ja hyppelehtii NOT-
KEA ROTTA?

Pitäisikö meidän tietää? Saako uutta sa-
nastoa ja uusien laulajien ja urheilijoiden 
nimiä käyttää vapaasti ristikoissa? Pitää-
kö kyseisten henkilöiden tulla ensin tutuik-
si teeveestä, voittaa olympialaisissa tai eu-
roviisuissa?

Muodissa voi olla vain ajankohtainen. Mi-
kään ei ole niin vanha kuin eilinen sano-
malehti. Mutta eikös sanaristikkokin ole 
tarkoitettu käyttötavaraksi eikä arkistotä-
tien ihailtavaksi? Huomenna tehdään uu-
sia, niissä on taas jo ihan uudet sanat ja 
vihjeet.

Muuntautumiskyky on hyväksi kaikelle tai-
teelle. Rock ei ole samaa kuin viisikym-
mentävuotta sitten. Miksi ristikoiden pi-
täisi? Harrastuksemme kuuluu kaikille. Ei 
vain niille, joilla on kovin kiire poistua väes-
törekisteristä!

Entä kuka vielä muistaa miehen, joka toi 
PÖHINÄn Arkadianmäelle? Oliko se joku 
ministeri vai kuka? Hei, se oli se isosui-
nen räppäri, jonka sukunimi loppuu B-kir-
jaimeen! Te muut ootte vaan sikaniskoja! 
Paitsi CHEEK ja PALEFACE!
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