Brasilian osavaltio Minas Gerais matkakohteena
Teksti: Astraalimatkailuylijohtaja 

Johdanto

Brasilia on maailman viidenneksi suurin maa sekä pinta-alalla että väestöllä mitattuna, mutta matkakohteena se on suuresti aliarvostettu. Silloinkin kun Brasiliaan matkaillaan tai siitä kirjoitetaan, keskitytään usein sen tunnetuimman kaupungin Rio de Janeiron karnevaaleihin tai maan aurinkorannoilla havaittaviin infinitesimaalisen pieniin bikineihin. Suurta realisoitumatonta matkailupotentiaalia on eräässä Brasilian osavaltiossa, jossa ei sijaitse yhtäkään Brasilian perinteisimmistä turistikohteista.


Minas Gerais

Vaikka harva sitä tiedostaa, on Minas Geraisin osavaltio ainakin kumpulalaisissa piireissä tunnetuin Brasilian osavaltioista. Minas Gerais on yksi Brasilian 26 osavaltiosta, jopa yksi merkittävimmistä. Se on toiseksi väkirikkain, pinta-alaltaan neljänneksi suurin ja bruttokansantuotteella mitattuna kolmanneksi tuotteilain. Montaa matkaajaa voi kiinnostaa kohteena osavaltion pääkaupunki ja suurin kaupunki, Belo Horizonte, jonka metropolialue on Brasilian kolmanneksi suurin viidellä ja puolella miljoonalla asukkaallaan. Kaupungissa on kiehtova ja hellyyttävä yhdistelmä moderneja ja klassisia rakennuksia, sillä nykyinen kaupunki on peräisin jopa 1890-luvulta. Belo Horizontesta löytyy monia brasilialaisen arkkitehtuurin ikoneja, kuten Pampulha-kompleksi. Hauskana triviatietona kaupungun suunnittelussa haettiin inspiraatiota Yhdysvaltain Washington, D.C.:stä. Muita yleisesti mielenkiintoa herättäviä kohteita ovat alueen lukuisat mineraalivesikylpylät, Caparaón ja Canastran kansallispuistot sekä luolat ja vesiputoukset, joita sijaitsee esimerkiksi Cordispudrossa. Omistan näille myöhemmin omat kappaleensa, mutta ennen sitä keskityn ehdottomaan omaan suosikkiini, kylämatkailuun Minas Geraisissa.


Kylämatkailu: São Francisco de Sales

Yksi Minas Geraisin ja toisaalta koko Brasilian salatuista viehätyksistä on maaseudun pienet kylät, jotka ovat useimmille eurooppalaisille täysin vieraita. Niissä vieraillessa pääsee kokemaan todellisen brasilaisen elämän ja aivan omalaatuista elämäntapaa, jossa piilee suuri viisaus. Perustan tekstini lähinnä kylään, joka on kaikista alueen kylistä minulle henkilökohtaisesti tutuin, nimittäin São Francisco de Salesin kunta osavaltion länsiosissa. Kunnassa on noin 5000 asukasta jakautuneena noin 1000 neliökilometrin alueelle. Kylä voi jäljittää historiansa intiaanikylään, joka sijaitsi nykyisen kunnan aluetta halkovan Rio Verden rantamilla. 1800-luvulla alueelle saapui Salesiaanisen veljeskunnan pappi, joka pystytti paikalle ristin ja jonka vaikutuksesta alue järjestäytyi ja sai nimensä.


São Francisco de Salesin aktiviteetit

Kylän tärkein elinkeino ja mielestäni yksi suurimpia syitä vierailulle on maanviljelys ja karjankasvatus. Alueella on monia hellyyttäviä maatiloja ja maataloja, joista suorastaan uhkuu luonnollinen ja rehellinen maalaiselämä. Näissä elinkeinoissa menestymisen takia kuntaa pidetäänkin yhtenä osavaltion taloudellisesti ja yhteisöllisesti kehittyneimpänä kuntana. Tästä korollaarina ja ehdottomasti tärkeimpänä, São Francisco de Salesissa on peltoja. Paljon hedelmällisiä, mehukkaita ja herkullisia peltoja. Jokainen, jonka sisäinen biologi tai maa- ja metsätieteilijä herää peltoja ajatellessaan, osaa varmasti arvostaa. Kylällä on silti annettavaa myös teknisesti orientoituneemmille ystävillemme, kuten teekkareille ja fyysikoille, sillä siellä, missä on peltoja, on myös traktoreita. Tässä vaiheessa valistuneimmat lukijat heräävät puuduttavan tekstimassan keskeltä, alkaen pohtia. Vaikka maanviljelys onkin kovin maallista ja jopa tylsää, on hämmästyttävästi kylän maailmalla tunnetuin "oma suuri poika" juurikin maanviljelijä!


Paikalliset julkisuuden henkilöt

Nykyään São Francisco de Salesin tärkeimmät viljelyskasvit ovat sokeriruoko, maissi ja soijapavut, mutta historia, tai ainakin artikkelin kirjoittaja, on unohtanut mitkä olivat tärkeimmät viljelyskasvit niinä historiallisina aikoina jotka muodostuivat kylälle kriittisiksi. Niinä aikoina eräs nuori silloinen maanviljelijä, josta myöhemmin tuli kylän ja itseasiassa lähes koko osavaltion tunnetuin henkilö. Luonnollisesti lukuunottamatta Brasilian presidenttejä, joita Minas Gerais on tuottanut enemmän kuin mikään mu Brasilian osavaltio. Niinä aikoina päivät olivat armottoman kuumia, jopa aikana jota Euroopassa ajatellaan syksynä, joten usein päivän työt suoritettiin vasta auringon laskettua. Eräänä viattomana ja kauniina päivänä auringon laskettua, eli oikeastaan yöllä, oli tämä nuori maanviljelijä suorittamassa päivän askareita pellolla. Hänen työvälineenään ja juhtanaan oli tuolloin harvinainen, mutta nykyään kylässä kovin yleinen, traktori. Vähän hän tiesi traktorin tallista ulos ajaessaan, mikä suuri kohtalo ja julkisuus häntä odottaisi. Tuo nuori mies, joka myöhemmin alkoi sukunsa ensimmäisenä opiskella yliopistossa lakitiedettä, ei tehnyt kyntöhommia yöllä niinkään siksi, että olisi halunnut tavata tyttöjä, naukkailla viinaa tai tiirailla ufoja, vaan koska työt oli tapana tehdä yöllä, koska silloin on viileää. Hänen nimensä oli Antonio Villas Boas ja hän oli 23-vuotias. 


16.10.1957

Tuolloin yöllä kyntäessään tämä Villas Boas näki taivaalla uuden valoilmiön, kuin taivaalle olisi syttynyt uusi kirkas punainen tähti. Tähti kuitenkin poikkesi muista tutuista tähdistä paitsi väriltään niin myös siinä, että se tuntui kokoajan kirkastuvan, voimistuvan ja ehkä jopa lähestyvän. Hyvin pian tämä "tähti" oli lähestynyt niin, että hän huomasi sen olevan selvästi jonkinlainen kulkuneuvo, mutta ei traktori laisinkaan. Tämä kulkuneuvo pysähtyi ja laskeutui hänen traktorinsa valokiilaan ja hän tajusi että tämä munanmuotoinen objekti oli avaruusalus! Antonio säikähti kovasti ja yritti ajaa traktorillaan pakoon, mutta ajovalot ja moottori sammuivat selittämättömästi jo lyhyen matkan kulkemisen jälkeen. Hän oli päättäväinen paossaan, joten hän jatkoi matkaa juosten. Kuitenkin jo muutaman askelen jälkeen hän tunsi, kuinka häneen tarttuivat voimakkaat kädet, joiden hän huomasi kuuluvan noin 150 senttimetriä korkeille harmaisiin pukuihin ja jonkinlaisiin naamareihin sonnustautuneille miehille tai olennoille. 

Nämä olennot raahasivat Antonion väkivalloin sisään alukseen. Ensin hänet vietiin pieneen neliömäiseen ja kovin kolkkoon huoneeseen, jonka kirkas fluoresoiva valo ei tuntunut olevan peräisin mistään havaittavasta lähteestä. Tämä tuntui olleen vain eteinen, josta hänet vietiin seuraavaan, pyöreään, huoneeseen, jossa hänet riisuttiin väkivalloin ja hänen ihoonsa valeltiin jonkinlaista liukasta ja läpinäkyvää geeliä. Lisäksi hänelle tehtiin operaatioita, jotka eivät voineet olla muuta kuin lääketieteellisiä kokeita. Niiden jälkeen hänet vietiin jälleen uuteen neliömäiseen huoneeseen, jonne hän jäi yksin ja alasti. Pian kylmyyden ja yksinäisyyden tuska unohtuivat, kun katossa olevista putkista ja suuttimista alkoi tulla huoneeseen jonkinlaista kaasua, joka sai Antonion yskimään ja pahoinvoivaksi. Kaasun tulo kuitenkin loppui ja Antonion olo tasaantui, mutta ennen kuin hän oli täysin toipunut, aukesi eräs huoneen seinistä ja sisään astui nainen, tai olento. Tämä olento oli 135 senttimetriä korkea vaalea, melkein valkoinen humanoidi, kuin pieni nainen vaalealla ylösnostetulla kampauksella. Nainen oli kaunein tämän peräkylän tulevan suuren pojan näkemistä naisista, vaikka olikin hieman omituisen näköinen. Eihän se tietenkään mitään haitannut, sillä naisen vartalon upeat muodot, leveät lanteet, paksut reidet sekä pystyt rinnat saivat Antonion suuren kiihkon valtaan. Koska olo oli niin poikkeuksellinen, hän arveli että häneen hierotulla geelillä oli jonkinlainen vaikutus. Nainen lähestyi Antoniota keikutellen lanteitaan viekottelevasti ja hänen luokseen saavuttuaan hieroi päätään hänen leukaansa. Molemmat ymmärsivät mistä on kyse, ja se johti kiihkeään syleilyyn, joka johti paritteluun. Yhdyntä meinasi keskeytyä, koska nainen, tai olento, järkytti harmoniaa ääntelehtimällä eläimellisesti ja murahtalemalla, sekä näykkimällä Antonion leukaa. Seksi onnistui kuitenkin hyvin. Antonio olisi mielellään toistanut tämän kolmannen asteen yhteyden, mutta nainen viestitti että tämä riitti ja alkoi poistua kohti ovea. Tämä loukkasi An
toniota, sillä hänestä tuntui hyväksikäytetyltä, kuin siitosorilta. Ovella nainen kääntyi katsomaan Antoniota, hieroi vatsaansa ja osoitti ylös. Hetken Antonio pelkäsi naisen tarkoittavan, että hänet tullaan hakemaan uudestaan, mutta tajusi että nainen aikoo kasvattaa heidän yhteisen lapsensa, hybridin, kotonaan kaukaisella planeetalla.

Astraalituristiksi muuttuneelle maanviljelijällemme näytettiin pieni kierros aluksen ympäri ja palutettiin vaatteet. Hän yritti riistää matkamuistokseen jonkinlaisen kellomaisen mittarilaitteen, mutta häntä estettiin. Seikkailustaan kotiin palattuaan Antonio alkoi myöhemmin nähdä eläviä painajaisia, menetti ruokahalunsa ja tuli pahoinvoivaksi. Ympäri hänen kehoaan kohosi matkamuistona syyhyäviä pieniä paiseita. Sitten alkoi unettomuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vapaa viikonloppu
teksti: nimetön kirjoittaja

Perjantai
16:00
Tentti on ohi ja tiedän mitä on edessä: vapaa viikonloppu! Ei menoja, ei opiskeluhuolia, vain aikaa rentoutumiseen.
Kotimatkalla kevätaurinko saa sulavat kinokset hehkumaan kuin kultavuoret. Kevät on ihana!
Kotiin saavauttuani reppu nurkkaan ja läppäri käynnistymään. Vielä limulasi viereen ja rentoutuminen voi alkaa. Kämppiksetkään eivät näemmä ole kotona. Mahtavaa! Saan olla aivan rauhassa.
Aluksi katselen pari jaksoa erästä TV-sarjaa koneelta, mutta episodit eivät tällä kertaa ole kummoisia. Siirryn toimintapelien pariin, mutta niissäkin tallennukset ovat ärsyttävissä kohdissa. Pelaan pari erää tietokonepasianssia.
18:00
Lämmitän eilistä sapuskaa ja syön Youtube-viedoiden parissa. Ei sielläkään mitään hauskaa. Siivoilen huonetta, joka onkin päässyt aika sotkuiseksi.
20:00
Siivous suoritettu, kesti yllättävän kauan. Selailen Naamakirjaa. Ihmiset tekevät kännipäivityksiä. Onneksi itse en lähde niille harhateille tänä viikonloppuna.
Pelailen Simssiä. Haen välillä voileivän ja jatkan. Hahmoni on suosittu kavereiden kesken...
22:00
Yläkerrassa on juhlat käynnissä, soittavat musiikkia kovaa ja nauravat äänekkäästi. Onneksi minun ei tarvitse. Sims-hahmoni menestyy työelämässä. Ai että sillä on omahyväinen ilme.

Lauantai
00:00
Yläkerta hiljenee, lähtivät varmaan baariin. Pelihahmonikin on treffeillä ulkona. Pakotan sen joogaamaan, jolloin deitti tylsityy ja lähtee. Etpäs ollutkaan enää sellainen hurmuri kuin luulit.
02:00
Sims menee hyvin. Liian hyvin. Sillä mulkulla on kaikki se, mitä minä tahtoisin: rakkautta, ystäviä ja rahaa. Poistin talosta kaikki ovet sekä ikkunat ja sytytin sen tuleen hahmon ollessa sisällä. Mites nyt suu pannaan, casanova?
Pesen hampaat ja menen nukkumaan. Näen unia, joissa kaikki nauravat minulle, koska olen joukon ainoa selvin päin. Seivästän pääni yläpuolella leijuvalla vihreällä timantilla kaikki, jotka pilkkaavat minua.
08:00
Aamiaiseksi muroja. Niiden rouskunta kaikuu seinistä tuhatkertaiseksi voimistuneena. En kestä sitä, joten menen parvekkeelle syömään, vaikka siellä onkin 10 astetta pakkasta.
Missähän kämppikseni ovat? Minulla on heitä ikävä.
Katselen telkkaria, mutta totean siltä tulevan koko TV-historian surkeimmat ohjelmat. Laitan toosaa hiemenan kovemmalle.
10:00
Järjestelen värikynäni lattialle riviin pituuden ja värin aallonpituuden mukaan niin että punaiset kynät ovat pisimpiä ja violetit lyhimpiä. Jos pituudet eivät osu kohdalleen, teroitan kyniä kunnes ne ovat sopivia.
12:00
Rakennan tyhjistä pahvilaatikoista, tuoleista ja päiväpeitosta majan. Kyyhötän peiton alla vesipyssyn kanssa ja teeskentelen pitäväni vartiota.
14:00
Länsirintamalta ei mitään uutta.
16:00
Nälkä vie voiton ja hylkään asemapaikkani. Keitän makaroneja ja seuraan niiden kypsymistä. Värjään ne vihreällä elintarvikevärillä ja syön ketsupin kanssa. Kyytipojaksi kaksi kaljaa.
18:00
Lattialla ryömii hämähäkki. Pyydystän sen muovimukiin. Sillä on kauniit, vihreät silmät. Nimeän sen Veeraksi. Teen hänelle pumpulista vuoteen mukiin ja luen hänelle iltasadun George Odianin kirjasta Principles of Polymerization. Lopetettuani huomaan Veeran karanneen. Otan lasin viiniä.
20:00
Alkaa olla hassu olo. Kova tarve olla sosiaalinen. Otan vielä lasin viiniä.
Mietin onko lähikauppa vielä auki. Lähden tarkastamaan tilanteen.
Matkalla tapaan opiskelukaverin, joka on menossa keskustaan. Hän tarjoaa minulle jotain virvoiketta taskumatistaan.

Sunnuntai
10:00
Herään Klusterilta ilman toista sukkaa ja käsivarteeni on tussattu "viimeinen käyttöpäivä 30.5.2012". Pääni sisällä on rumpuorkesteri, vatsassani karuselli ja suussani lannoitetehdas.
Kiiruhdan vessaan tarkastamaan mitä olen syönyt illalla.
12:00
Laahaudun loskan läpi kotiin ja ryömin vällyjen väliin vapisemaan. Onneksi ensi viikonloppuna kalenteriini ei ole merkattu mitään, vaan voin viettää sen kaikessa rauhassa kotona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otaniemen bakkanaalit
teksti: Viiksimestari

Suhahdus, pamaus ja tömähdys. Artturi Mekisti, toisen vuoden kumpulalainen kemisti saapui kotiinsa tavallisen luennontäyteisen päivän jälkeen. Tankattuaan aivosoluihinsa termodynamiikkaa luentojen jälkeen myös tuutorointitilaisuudessa oli kaikki aivomehut puristettu ulos tämän tavallisen noin 178 cm pitkän, sinisilmäisen ja maantienharmaat hiukset omaavan suomalaisen miehenalun pääkopasta. Hetken verran oppimääräänsä kirottuaan Artturi nousi sängyltä, vaihtoi käytössä rispaantuneet farmarinsa kotioloissa käytettäviin pieruverkkareihin ja avasi tietokoneensa.
"Jaa, taas uusi tapahtuma.." Artturi mietti klikattuaan Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n ryhmää. Hän kävi tapahtumissa omasta mielestään kutakuinkin aktiivisesti, itseään huijaava opiskelija kun oli. Tosiasiassa edellinen osallistuminen ajoittuikin edellisen vuoden keväälle.  Tällä kertaa luvassa näytti olevan kuitenkin jotain poikkeuksellista, Kumpulan yhteissitsit Otaniemessä, ja kuin ihmeen kaupalla HYKin kiintiössäkin oli  tilaa. Normaalisti Artturi ei vaivaantunut edes vilkaisemaan ilmoittautumislomakkeita HYKin tapahtumiin. Ilmoittautumisen auetessa aika tuntui kulkevan nopeammin kuin luonnonlait sallivat, ja Artturi liikkui vain tässä sfäärissä. 
Hetken pohdittuaan ujohkon luonteenlaadun omaava kemistipoikamme tarkisti kuitenkin oliko kukaan hänen tuntemistaan opiskelukavereista ajatellut eksyä samaisiin pippaloihin.  "Jos joku tuttu, niin ehkä minäkin voisin.." Matemaatikoita, fyysikoita, käpistelijöitä ja lopulta kemistejä. Vanhoja kemistejä, uusia kemistejä, tuttuja kemistejä ja tuntemattomia kemistejä, kunnes Artturin silmät osuivat tuttuun nimeen ja hänen poskensa lehahtivat punaisiksi. "Vappu..", Vappu oli pieni suloinen kemianopiskelija. Vaaleat hiukset valtoimenaan kulkeva vaatimaton, liian suuriin villapaitoihin, mutta lyhyisiin hameisiin pukeutuva nörttityttö oli kiinnittänyt Artturin huomion jo ensimmäisellä viikolla. Artturi ei kuitenkaan koskaan saanut sanottua sanaakaan tytölle, tämä kun vietti aikansa oman fuksiryhmänsä tyttöjen tiiviissä seurassa tai siirtyi bilepaikalla niin eteerisesti paikasta toiseen, ettei sankarimme pysynyt tämän perässä.
Viikko vierähti, ja yllättäen maanantai oli taipunut sunnuntaiksi. Illan koittaessa Artturi kaivoi soluhuoneensa vaatekaapin perältä hieman nuhjuuntuneen, mutta aivan käyttökelpoisen mustan pukunsa ja vihreän solmion. Googlattuaan ohjeen solmun tekemiseen, ja korjattuaan tekemäänsä solmua viitisen kertaa, Artturi huomasi melkein myöhästyvänsä valitsemastaan linja-autosta, ja juoksi ulos sohjoiseen säähän. Kuin ihmeen kaupalla hän kuitenkin ennätti Kampin linja-autoasemalle tarpeeksi ajoissa tavatakseen muut kemistit sovittuna yhteislähtöaikana. 
Otaniemeen saavuttuaan Artturi tarkisti istumajärjestyksen, ja totesi paikkansa sijaitsevan kaukaisimman pöydän reunassa. Vieressä istui kampukselta tuttuja naamoja, niihinhän hän törmäsi miltei joka päivä. Pöytäjuhlan alkaessa Artturi katseli ympärilleen, osa vieraista näytti olevan hiprakassa, suurin osa näytti odottavan alkavaa juhlaa riemuiten. Artturi kiersi vielä jokaisen paikan tarkkaan, ja ilokseen huomasi Vapun istuvan vastakkaisessa pöydässä kutakuinkin häntä vastapäätä. Suora näköyhteys oli taattu. 
Poikkeuksellista oli, että Otaniemen Smökki oli vallattu näin kokonaisvaltaisesti kumpulalaisten opiskelijoiden voimin. Artturi oli käynyt teekkarikemistien ja yliopistokemistien yhteissitseillä Alina-salissa ja fuksivuoden talvena myös Smökissä. Silloinkin teekkareita oli jonkin verran paikalla, mutta tällä kertaa teekkarit loistivat poissaolollaan, ja miksi niitä nyt olisi juhlaan päästettykkään. Sitsit aukaistiin perinteisellä laululla: "Hyvät ystävät, juhla voi alkaa, sankarille me nostamme maljaa..." Sitsien intsensiteetti oli jotain, mitä Artturi ei ollut koskaan nähnyt. Onhan se hyvin tunnettu fakta, että jokaisella Kumpulan ainejärjestöllä on vahva tahto, ja vahva sitsikunto, mutta kun kaikki järjestöt laitettiin samaan tilaan juhlimaan tapahtui jotain ennenäkemätöntä. Joku ehdotti Eino Leinon juomalaulua, varmatenkin HYKin entinen toiminnanjohtaja. Säkeistö toisensa jälkeen laulu jatkui ja jatkui, sävelen muuttuessa karmivammaksi ja laulajien äänien kääntyessä vinoutuneiksi kuin rikkoutuneiden viulunkielten. Artturin niskavillat nousivat pystyyn, ja hän kumosi kossushottinsa alas kurkustaan.
Laulunjohtajan lyödessä tahtia Eino Leinon juomalaululle, kongi halkesi kahtia ja niin myös pöytä jonka päälle se oli aseteltu. Halkeaman uumenista hohkasi pahaenteinen valo. Tumma, karvainen ja kiilusilmäinen hahmo materialisoitui valon keskeltä. Tavallisten kasvonpiirteiden asemesta irvistivät takaisin vinot terävät hampaat ja eläimen kuono. Sen kieli oli haarautunut ja niljakas. Lihaksikas ylävartalo jatkui eläimen jalkoihin ja vuohen sorkkiin. Ympärilleen peto piiskasi terävällä piikikkäällä hännällään. Artturi nielaisi kurkkuunsa nousseen etovan palan, ja katsoi ympärilleen. Kukaan muu ei näyttänyt olevan moksiskaan, oikeastaan muut näyttivät olevan vain enemmän innoissaan, kuin jonkinlaisessa transsissa.  Olento avasi suunsa: "Te pienet pahaiset ryyppäävät raukat, olette astuneet belsebuubin majaan, minun korkeimpaan valtakuntaani! Teistä ei ole mihinkään, te olette minun. Nautin teidän orvot ruumiinne ja heikot mielenne oman mielihyväni antimiksi. " Kumpulalaiset lauloivat yhteen ääneen, joivat punaviiniä, mässyttivät sitsiruokiaan ja hieroivat itseään toisiaan himoiten.
"Mitä hele..." Artturi istui hievahtamatta tuolissaan. Hän katsoi Vappua, tämän silmistä heijastui pakokauhu. Artturi ei tainnut olla ainut, joka ei ollut liian paatunut joutuakseen näiden bakkanaalien lumoihin. Itse piru myhäili ja nauroi hieroen perinteisen suomalaisen miehen oluen nauttimisesta johtuvaa vatsaansa. Kun Otaniemessä koitti keskiyö, belsebuubi kohotti kynsikkäät kätensä kohti kattoa, ja alkoi veisata ikuisen teekkarin laulua... Tämän kuvottavan pedon lumoamat kumpulalaiset yhtyivät lauluun ensin hiljaa voimistuen.
Nyt Artturin päässä alkoi raksuttaa. Vaikka ujo, ja joskus pelkuriksi kutsuttu mies olikin, hän ei aikonut katsoa vanhan kunnon vihtahousun aikomuksia pistellä Artturin edes etäisesti tutut opiskelutoverit poskeensa. Jostain muistin perukoilta Artturin mieleen tuli muisto. Kun HYKiläiset ja kemistikiltalaiset juhlivat yhdessä, oli sitsien viimeinen laulu taistelun paikka. Hän nousi rivakasti tuoliltaan, kapusi pöydälle ja lauloi niin kauniisti ja voimallisella äänellä kuin kukaan kemisti on koskaan laulanut: "Pojat tentteihin emme me ehtineet kera veljien uurastaneitten." Vapun katse terävöityi, hän vilkaisi Artturia joka nyökkäsi tytölle kuin viestien. Tyttö yhtyi lauluun: " Meill' eivät laakerit lehtineet akateemisten seppeleitten."
Laulun edetessä yhä useampi kumpulalainen palasi useamman kuolemansynnin ikeen alta ja pian Otaniemessä kaikui itse pahan ja kumpulalaisten laulun taisto. Artturi aikoi laulaa belsebuubin suohon. Olento näytti kärsivältä teinilaulun säkeistöjen edetessä. "Ja kun kerran, veljet, kaikki on nää vain unhoittunutta multaa ylioppilaslakkimme jälkeen jää, hiven lyyrassa kiiltää kultaa. Näin teinit, toverit, eli ja joi, ja elämän kirjaa nakersi koi." Kun laulu loppui oli Smökissä hiljaista, vain Belsebuubin parku kaikui Otaniemessä. Siinä se nyt istui surkeana, yliopistolaisten suohon laulamana. Omaan saamattomuuteensa ja surkeaan suoritukseensa, puhumattakaan teekkariperiaatteihiinsa se sitten tuhoutui. Pieneksi kutistui ja suuren räjähdyksen saattelemana tuhoutui. Kuin ihmeen kaupalla, ei Kumpulan kasvateille käynyt tuhon yhteydessä kuitenkaan. Suurin osa hämmästeli tilannetta muistinsa menettäneinä, mutta Otaniemi oli tuhoutunut. 
Artturi selosti muille juhlineille, että jälkiruokajallua oli tarjoiltu liikaa. Kuitenkin Vappua lähestyessään hän iski tytölle silmää, ja sai itsekin silmäniskun vastauksena. Artturi tarttui tyttöä kädestä ja tilasi taksin Klusterille. Klusterin kerhohuoneessa nyt surkeasta ankanpoikasesta upeaksi sankariksi muuttunut Artturimme sai Vapulta suudelman.





