
Muistokirjoitukset Tulipäälle Obituaries for Firehead  / 1 27
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Megan Grumbling (USA) , poet
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Ferns run amuck 
Grace Nichols 

Petroleum was a dark and sticky fellow, with roots deep in some primordial past. He lived 
a few hundred years, with an explosive personality.


We will miss the speed and light of his suicidal blaze.  We will hunger after the passion, 
drama and high finance which trailed in his wake. We will recover from the insane pace of 
life he spun us onto. We will recover our passion for our protective sky. We will replace his 
shrill hysterical laughter with a calm chuckle of appreciation for all life. And we will emerge 
from frank insanity, a natural people, humbled by the great mistakes we were led into in a 
quest for the warmth he offered, and the devious power he gave which nearly 
exterminated all life, ending all that is valuable about the Earth itself.


We cannot blame poor petroleum, now dead, now left in the ground. We used him and 
used him and now, he must be left in his grave. He was a corpse of death.  We 
participated in his death cult. We danced around his fire and built pyramids to his hollow 
victories.


When we accuse, it is ourselves we indict. We let criminal cartels lord petroleum over us, 
persecute our most powerless brothers and sisters, keep us in line with our global 
addiction. Petroleum was a means; our enslavement was an end.


We pledge sobriety in a post mining age. We shall no longer probe our fingers into the 
bowels of our Mother Earth, as John Donne warned us not to do, just four centuries ago. 
We will respect the Mother and honor our one sky.


Rest in peace, fine fellow. Stay in thy grave forever.


We will have peace with you gone.
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An Obituary for Fossil Fuels 
Michael Marder


This time around the deceased will not be missed. Let me phrase it better. Every creature, 
vegetal or animal, whose remains have been liquified, gasified or petrified in the passage 
of deep time is irreplaceable. Period. But their macabre second life in the shape of fossil 
fuels is deplorable. A second life that, after a brief flash of combustion, sows death all 
around. A specter of a specter. A second chance that steals away all further chances. 
One that, in advance, devastates future possibilities.


The deceased has died a second time, never to be resurrected again. Let fossils be 
fossils. Let them rest in peace in the bowels of the earth. Let the dead bury their dead. 
Seek after energy elsewhere. The energy drawn from death will deaden; that procured 
from life, without destroying this life in turn, will enliven. 


Still, I ask myself, what is the hour, day, and year to be registered on this strange death 
certificate? Is it not too early and, at the same time, too late to write an obituary for fossil 
fuels? Too early, because, even if some deposits of petroleum, coal, and natural gas 
remain untapped, those that have been burnt over centuries continue to survive through 
their infernal effects. They reshape the atmosphere and the oceans, the topsoil and the 
organisms of everyone living-dying on our roasting planet. Too late, because each drop, 
sliver, or cubic millimeter of utilized fossil fuels has gone up in flames before we can say a 
word about it. 


No, no, this is all wrong! I take my words back. Fossil fuels are not dead—they do not die 
a second death—until we say so, loud and clear. This declaration and others like it are the 
beginning of their end, whatever their lingering effects or their painfully gradual phasing 
out in world economies. The more of us write, declaim, sing, moan, whisper, or yell about 
the death of fossil fuels—their return to being just fossils—, the sooner it will happen. 
What shapes and reshapes the world more thoroughly: words or incinerated coal? Can’t 
words also put the world on fire? Might they incite or excite—not acts of violence, but 
those of resistance and change? 


We need other words, yet to be imagined. Words that fight fire with fire, words that spark 
the desire not to burn everything and everyone alive. A fiery necrology, a flaming obituary. 
I can only give my breath, the breath that comes with my words or that my words 
accompany, to fan the preserving flames in you. My breath: that is so much and nothing 
at all! Take it, spread it as you see fit. Fire against fire, breath against the breathlessness 
of a suffocating planet, the energy of life against the death-bearing energy of the dead. 
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In loving memory 
Pasi Heikkurinen 

You might be suffering

from the same 

motherfucking

pathology

as I am.


Jazz is therapy

to the urban condition

but our situation

is much worse,

I am afraid.


It is not limited to 

people packed 

in cement and 

breathing concrete

or even walking 

too fast.


It is not about 

hyper modernization,

high modernity

or its liquid forms

but modernity itself:


being immature

without ever reaching

a shape that could 

be called

developed.


Stupido homo hypocritico

doing one thing

and saying 

another.


A caterpillar

who has only

witnessed

a metamorphosis
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whilst surrounded 

by norms of 

blindness.


Seeing,

thank gods,

cannot be undone

and it is killing 

the very foundation

of the modern:


juxtaposition,

dualisation,

dichotomisation,

atomisation,

splitting,

fragmenting, and

chaosisation

of any order 

or harmony

with utility calculus.


If there are any,

the bright news must be

this forceful

realisation 

caused by and causing

pain and distress –

our shared suffering.


We moderns are badly ill

in our obliviance

of not giving 

a rat’s ass,

diagnosing those who do

as pessimists

in a spiral

of negativity,

enjoying the

blame-gaming

for the sake of nothing.


Life is good,
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we say,

life is beautiful,

we say too.

And life is true.


But if we can admit

the state of affairs

in their totality,

deeply allow

them to disclose,

I will agree

with us

about

the goodness, 

beauty and truthfulness

of this shithole.


Whether or not

the modern will decease in us,

whether we sincerely 

quit believing 

the promises of 

Progress Incorporated,

the cures remain near.


fatherfucking 

poetic dwelling


With these words,

you and your friends, 

are invited to 

celebrate the slow 

but sure burial

of the modern.


The funeral ceremonies

will be organised 

in various locations

throughout 

the year.
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Muistokirjoitus Tulipäälle 
Tuulia Reponen 

Yli 200-vuotias Tulipää nukkui pois rauhallisena lauantai-iltapäivänä. Se menehtyi, kun 
ihmiset lakkasivat uskomasta Tulipään voimaan ylittää fysiikan lait. Tulipään lähestyvästä 
lopusta tiedettiin jo 1980-luvulta lähtien, tosin kesti yli kolmekymmentä vuotta ennen kuin 
rahoituslaitokset uskoivat tieteilijöitä. Tulipään vanhemmat Exxon ja Shell suunnittelevat 
näyttäviä hautajaisia lapselleen. Lukuisat valtiojohtajat ovat jättäneet surunvalittelunsa 
Tulipään lähiomaisille.


Tulipää syntyi 1784 Iso-Britanniassa ja vietti toimeliaan kulttijohtajan elämän. Sen 
elämäntyö keskittyi teollisuuden tuotantopotentiaalin kasvattamiseen. Tulipää oli 
globaalisti erittäin pidetty, sillä se lupasi vaurautta kaikille. Tulipäätä toisaalta myös 
vihattiin, sillä käytännössä vauraus jakautui hyvin epätasaisesti. Tulipään suurimpana 
saavutuksena voidaan pitää ”jatkuvan kasvun” -oppia, joka hallitsi taloustieteiden 
valtavirtaa aina 2020-luvulle saakka.


Tulipää matkusteli elämänsä aikana paljon maapallolla ja kävipä se avaruudessakin. Sen 
kerrotaan olleen ylpeä kädenjäljestään maapallon geologisessa historiassa. ”Ilman minua 
ihminen ei olisi saanut nimeään antroposeeniin”, Tulipää huomautti usein. Tulipään 
kyseenalaisimmat teot liittyivät kolonialismin ja valkoisen ylivallan tukemiseen. 
Kysyttäessä Tulipää sanoi eläneensä kuten kuka tahansa aikakautensa olento. Elämänsä 
loppuvaiheessa Tulipään väitetään katuneen alkuperäiskansojen murhaamista.


Tulipään viimeisiksi sanoiksi kirjattiin luontoäidille osoitettu anteeksipyyntö. ”Pumppasin, 
särötin, kaivoin, poltin ja sinä paloit Kalajoelta Kanadaan.” Tulipäätä jäivät kaipaamaan 
suurin osa maailman rikkaimmasta prosentista. Osa heistä kertoo, että Tulipää oli loistava 
diijei, joka soitti parhaita biisei. ”Mutta olihan se ihan kamala mulkku muuten. Puhui vain 
omista saavutuksistaan. Enkä usko, että pyys anteeks tosissaan, halus vaan päästä taas 
panemaan.”


Luontoäitiä ei tavoitettu kommentoimaan Tulipään anteeksipyyntöä.
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A Dirge for Fossil Capitalism 
Nnimmo Bassey 

Having lived millions of years 

In the bowel of the Earth 

With occasional forays to the surface

You lent yourself to be used as mortar 

And sometimes tar

Indeed, sometimes you trapped folks in pits as in Sodom and Gomorrah

But finally, some clever folks penetrated your store houses

Of coal, oil, and gas

Donated by matter dead many times over

Today you groan, soon to pass away

And as you trigger this dirge

We will not pass 

Without peeping at the atrocious paths 

Clawed by humans to make you spurt

Capital that birthed tore humanoids apart


Today we recall that your lines cut through forests, sand dunes and creeks

Claws sunk into oceans kilometres deep

Explosions and sound bombs to reverberate off the bellies and backs of whales

Giant sea animals soon turned your sounding boards with muffled wails

And friendly bombs yielded seismic data

Nothing, nothing was sacred to you except cash

You cared less when the feet of babes ceased to patter

And your feet turned the Earth into a canvass of craters

Disembowelled, the Earth yielded your secrets

And petrodollars and military shields emboldened your bloody insolence 


Today we recall when humans ran amok

Disposed of steam

Soon lost steam

And hoisted internal combustion dragons

Dispensed with solidarity

Soon took on individuality

When that lost steam soon took on insularity  

Lost all sense of pluriverses and got stuck in monoculture and universities

You were hailed as the harbinger of progress

You knew you were the purveyor of death and destruction

Mine pits, oil wells, flow stations, and gas flares

Infernal stuff than the world ever saw

Yet you thrived undeterred and well defended by deniers
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Deflecting truth and roasting the Earth


Today who would remember that you were born around 1900?

A mere infant in the measure of time

You present yourself as the inevitable lord of the planet

Definer of life 

Powered by exploitation, subjugation, dispossession, Slavery, colonialism

Imperialism and dreadful forms of capitalism

But here you lie on your death bed

Beloved of speculators, tycoons, and riders on the horses of greed

You lie, surrounded by liars unable to believe that you could go

The way of all civilizations that negate the wellbeing of Mother Earth

But here you lie, limp, entangled by your bloated transnational entrails


Today your bedchambers burst in flames powered by wandering methane

Your entrails blackened by soot, like the nostrils of infants you choked

The canaries fall silent, benumbed by your evil

Your gas furnaces still echo the hellish dreams of Dante

And we marvel on how you attained this gory depth in the slice of time you held humans 
captive

The diseases you spurned in sacrifice zones remain stuff of legend

The lives you truncated recall your evil reign in a billion tombstones 

Your fossil priesthood reinforced your cultic grip

Climate denial the unyielding creed

Net Zero heroes – all traders in hot air

Indirect capturers, rock cavern privatised prisons in the belly of the Earth

Today each belch marches your toxic farts

Tectonic convulsions expose 

Carbon slavers, sequesters and COALonisers that 

Kept humans blind as they trudged to the precipice

Risking a plunge into oblivion

Placing a bet on the lie that your false coded farts had bases in Nature


Today as you take your last breath

We blow the horn and announce the passing of the lord of capital

As humans wake up from slumber and stand together, labour together

Sing together and dance together

As your life support is pulled off by solidarity

Of the children of Mother Earth 

Ready to blow your dust into the storm

We behold the rainbow heralding a calm

As we prepare to ensure that your dust never regroups

And regain our memory of when humans were free
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And capital was not the king
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Antti Salminen


[1]


Minä muistan varhaiset meret, pilvimassiivit.


Minä muistan aiooniset paineet ja magneettisen raivon partaat ja niiden seuran.


Minä muistan maankuoren myllyn, ytimen metallurgiset vaateet, siis tuskat.


Minä muistan tahtoni kätkeä kipuni, että olin koko ajan oudossa vaarassa en minkään 
varassa.


Minä muistan käytäväni ja kaikki kalpeat valottomat hiekat.


Minä muistan muuttuneeni pimeäksi nesteeksi ja haluni olla sakeinta ja ylin.


Minä muistan kuinka tihennytään hiljaan ja minä muistan haluni tulla pintaan.


Minä muistan odotuksen horteen ja kivun säleet ja auringon yön kimalluksen ja kehoni 
kärsivällisen liikunnon.


Minä muistan kovin vähän siitä elämästä, jonka annoin.


Minä muistan jotain siitä mikä eli, enkä paljonkaan siitä, mikä ei enää.


Minä muistan ensimmäiset lumet ihojani vasten.


Minä muistan unohtaneeni jotain.


Minä muistan unohtaneeni paljon.


Minä muistan miltä tuntuu purkautua kaikki.


Minä muistan sinut, sillä me teimme yhteistyötä.


[2]


Minä tunnen ensimmäiset asfalttitiet, jotka lupasivat pariisilaista romantiikkaa 
nykyajannälkäisille polkupyöräilijöille.
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Minä tunnen mitä kannattaa tehdä, koska tiedän mihin öljysoraa käytetään ja mihin 
kuutiomaili tiukkaa palokuormaa tarvitaan.


Minä tunnen, etten pala, koska minä poltan.


Minä tunnen haluavani alttarin.


Minä tunnen, miten ompelin rengasrakenteiset alkaaini Rockefellerin suvun verilinjaan.


Minä tunnen sen, millä on vain vähän väliä.


Minä tunnen, etten voita enkä häviä ja vien mukanani minkä voin.


Minä tunnen geopolitiikan viemärit, ne ovat minua täynnä.


Minä tunnen ensimmäiset ujot kasvit muovisilla saarilla kevättalvella 3886, kun pitkätaloja 
lämmitetään hengellä.


Minä tunnen miten aloittaa mutten lopettaa.


Minä tunnen, mitä väsynyt ihminen haluaa.


Minä tunnen, että vapautta se vain oli.


Minä olen se, mikä on.


[3] 


Minä tiedän, etten tiedä, onko koskaan tiedetty, etten tiedä, mitä olen tekemässä, ehkä, 
tai ei.


[4]


Minä olen kysynyt kysymykseni, joihin ei vastata.


Minä olen kaikki Kinder-lelut, joita tulevaisuuden arkeologit pitävät muinaisina pyhinä 
idoleina.


Minä olen kynsien alla, minä olen vesien pohjalla ja pinnalla, minä olen sikiön mykiön 
kudoksessa, ja kerron sille miten sen on parasta elää.
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Minä olen paikalla kun oksennat, minä olen paikalla kun tullaan.


Minä olen mannerta kantavan jäähyllyn päällä sen romahtaessa ja minä romahdan sen 
mukana.


Minä olen aineellisen pimeys ja minä olen nykyisyyden valo.


Minä olen niin helvetin nälkäinen.


[5]


Minä haluan haluni.


Minä nousen taivaalle.


Minä väistyn.
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Emma Puikkonen 

Adjö makeet vuodet! Erittäin säihkyvät tulevaisuudet farväl!

Hyvästi! Goodbye!

Oi voi bensan huumaava tuoksu! Mä kaipaan sua!

Voi ratti! Oi voi voi ratti, hyvästi!

Voi öljylauttojen mieletön koko!

Voi hiilivuorien möhkälevoima!

Voi jättimäiset polttokattilat! Hehku! Palo! Hallinnan tunne.

Hyvästi nylonköydet, sydänläpät, muovin nerokkuus!

En tiedä miten me selvitään. 

Niin siistiä oli hevosvoimien ärjyntä!

Ja ratin paino käsiä vasten.

Oi formulakisat, kaarteet, pärinän eri äänialat, hyvästi!

Voi kaikki uutuudet, puhelinmallit älykellot nuket minifiguurit vuoden joululahjat

parhaiden päivien ja öiden himo,

miten cool musta olis voinut tulla. 

Ja juusto! En koskaan koskaan voi sua unohtaa.  


Miksi koko ajan pitää muistaa mitä tapahtuu.

Fucking liian pitkä kuolema.

Vieläkin haluun saada elämän kiinni, upottaa hampaat kurkkuun.


Voi bentseeni ja tolueeni.

Voi nafta ja sen haju!

Oivoi butaani, oivoi propaani.

Kiito, pärinä, pauhu, hyvästi adjö!

Kaipaamaan jää Tulipää: vesiskootteri ja huvijahti ja yksityiskone.

Hyvästi viattomat, huolettomat aamut.

Mehevä puoliraaka pihvi, melkein elossa vielä.

Hyvästi lennot parhaisiin pileisiin. Maailmanlopun bileet!

Hyvästi kaasupolkimet. Voi kaasupolkimet!

Koskaan en unohda miltä tuntuu painaa. 

Vapaus! Merkitys! Pakokaasu!

Mun luuranko on halusta tehty, mun hampaat on omassa kurkussa kiinni.


	 	 ╬


Tekee mieli olla vaan. Ilman kaikkea ihanaa on ihan pimeää. 
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Hei, tekee mieli kysyä rakkauden perään. 


Tulee hiljaisuus, aamun ensimmäinen juna, tuulenvire. Istun kalliolla tai järven rannassa. 

Joku kukka. 


Kun tarpeeksi kauan odotan, tekee mieli kukkia.
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Firehead Loses the Sheen 
Megan Grumbling 

So. This is The End. My End. 

So they say. So you say. You, who are ready to write my end. 

My Obituary.


And I know how you all want to write it:

As Verdict. Denunciation. Cancellation. 

But I’m not gone yet. I can write my own Obituary.


And I’ll tell you how I’ll write it. 

You, tilt that bucket. Pour it out, yes. Just a little gasoline. 

Let it pool there with the rain and the river. 


And look! There, on the surface! That iridescence. That rainbow shimmer. 

The Sheen. 


That is my Obituary: the beautiful Sheen of that petroleum, and all I can see in it. 


Go ahead, look! What do you see? 

No, let me guess. You see my triumphs as…

Greenhouse gases? Heat Stroke? Missing Honeybees? 

And you see me as… A Thief? A Liar? A Hypocrite? 

Do I have that right? 

Such myopia! 


When I look to the Sheen, I see 

Progress! Leisure! Growth Markets Unbound! 

And I see myself: An Innovator! A Visionary! A Utilitarian Genius and a God! 


You pollute my legacy as…

Dead Zones and the Great Plastic Garbage Patch. 

Fires in Faucets and Green Crabs in the Street.

And you see me as a Glutton. A Monster. A Moral Tumor.

Willful delusions! 


I lean to the Sheen and I see 

Economies of Scale! Trickle-Down Abundance! The Prosperity Gospel!

And myself: a Great Equalizer! A Savior! The Smartest Man in the Room!


You want to glut my Obituary with Deepwater Horizon, Melting Ice, and 
Pyrocumulonimbus.
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And Coral Bleaching, Black Lung, and Genital Mutations in Frogs! (Shudders)


While I see…(Squinting harder) I see… 

But what’s the matter with The Sheen? It doesn’t…look right. 

(Tense beat. Then: Forced cheer) 


That’s all right! We’ll just release a little more fuel! 

Go ahead, pour some out. Yes. 

Ah! There it is again! The Sheen. Now I can see properly. (Still squinting, less sure) I see…


One-Click Ordering and Same-Day Delivery? Yes!

Planned Obsolescence and Conspicuous Consumption? Well…

And…A Rising Tide Raising All…(squinting) Raising All…the…porches and playgrounds?? 
Why are the playgrounds floating? 


Wait. No no no. That’s not The Sheen. That’s… (Tense beat)


You there, pour out a little more. Yes, more! Go ahead, glug glug glug! 

All right. I can see. I can see…


A Mass Extinction? A Sickness? A Sweaty, Shaky, Nauseous case of Withdrawal?


Aaaa! No! That’s not the Sheen. It’s nothing I recognize at all. 


(Shaking) WHY CAN’T I STOP LOOKING AT IT? 


Trickle-Down Tumors? Genital Mutations in… (Looks closer, horrified. Glances down at his 
own crotch. Shudders) 

No no no no no, that’s what you see! 

And I am the subject of this Obituary.

Who would know better what I’ve done? What I am? (Looks closer. Cringes)


But come now, pour out some more. Just a little more. Please.

No? No? (Long beat.)  

Yet I can’t stop looking at this pool of fuel.

At what I see in it.


I don’t know what it is.


It’s ugly. Bloated. Desperate. Greasy with want.
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Its… (Horrified whisper) Its head is on fire!


(New horror, looks between pool and his own body)


My God. 

It’s…


(“Me” is the word he chokes on. But we understand. He looks to audience as if for an ally. 
None there.)


(End)
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Muistopuhe fossiilikapitalismille 
Jenni Laiti 

Elämme pysyvässä traumaattisessa ympäristössä, jossa luonto kärsii ja kuihtuu pois, ja 
me kärsimme myös. Koemme, kuinka sanat, tavat, tieto, olemisen muodot ja maailmat 
katoavat. Jotkut ikuisuuksiin. Ilmastokriisi ja luontokato ei ole metafora, tarina tai 
romanttinen kuvitelma valkoisen hegemonian tuolla puolen. Elinympäristöjen 
tuhoutuminen tapahtuu ympäri maailmaa ja se koskettaa kaikkia ja kaikkea.


Fossiilikapitalismin aiheuttaman maailmanlopun seurauksena tämä sivilisaatio, sen 
yhteiskuntamuoto ja sen unelmat ovat jo kuolleet. Kaaos, katastrofit, kriisit ovat 
tulevaisuuden maisemat, joiden kanssa meidän tulee elää. Meidän täytyy hyväksyä tämän 
yhteiskuntamuodon romahtaminen ja myös elää sen läpi, jos pystymme. Voi olla, että 
pystymme sopeutumaan ja muuttumaan, mutta jokainen asia yhteiskunnassa, elämässä 
ja kulttuurissa tulee muuttumaan. Ja kun siirtymä tapahtuu, kaikki mitä teimme, tiesimme 
ja osasimme, on vaarassa. 


Elämä haluaa elää eteenpäin, jatkua ja jatkaa. Kun tämä kaikki romahtaa, häviää ja 
katoaa, uutta elämää on syntyvä, sillä elämän tarkoitus on elämän kierto. Kaikki muut 
eläväiset tietävät, mikä niiden tarkoitus on. Tukea, edistää, ylläpitää, varjella ja synnyttää 
uutta elämää. Kaikki muut sen tietävät ja osaavat, mutteivät ihmiset. 


Tärkein kysymys olkoonkin: haluaako ihmiskunta olla mukana fossilikapitalismin 
jälkeisessä maailmassa? Meidän selviytymisemme ihmiskuntana riippuu siitä, olemmeko 
fossiilikapitalismin orjia vai kieltäydymmekö siitä. Meidän maailmamme häviää ja moni 
meistä vain seuraa sitä sivusta.


Kapitalistisen ja kolonialistisen järjestelmän perusteellinen muutos ja elinkirjoa tukevien 
järjestelmien uudelleenrakennus on ainoa oikea tie. Meidän pitää löytää keinoja muistaa 
yhteytemme elämään ja kuunnella elinkirjon kertomaa, sillä selviytymisemme riippuu 
elinkirjon hyvinvoinnista.


Moni ajattelee, että meillä on vielä vuosikymmeniä. Mutta meillä on vain vuosia, 
kuukausia, päiviä. Tänään ei ole vielä liian myöhäistä, mutta huomenna voi olla. 
Maailmamme loppu vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. Kukaan meistä ei ole immuuni tämän 
ihmiskunnan lopulle. Jokainen meistä päättäköön, onko elämän vai kuoleman puolella.
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Muistokirjoitus fossiilisille polttoaineille

Lasse Leipola 

Oikeus on viimein voittanut ja vääryys väistynyt. Tehtyä ei koskaan saa tekemättömäksi, 
joten anteeksipyynnöt tuntuvat täysin riittämättömiltä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ne 
olisivat arvottomia tai merkityksettömiä. On tärkeää tunnistaa, tunnustaa ja muistaa se, 
mikä on tapahtunut. Vain siten on mahdollista siirtyä eteenpäin.


Olemme yleensä puhuneet fossiilisista polttoaineista, mutta tällaisella tilinteon hetkellä 
tuntuu epäkunnioittavalta typistää niiden olemus ihmisen määrittämän käyttöarvon 
mukaisesti pelkästään pitkän historian viimeisiin hetkiin. Kokonaisuutta ja olemusta voisi 
kuvata paremmin puhumalla esimerkiksi muinaisen elämän jäänteistä, sillä eräänlaisista 
haudoistahan syvällä maan uumenissa olevissa ja olleissa esiintymissä on kyse.


Nämä haudat saivat olla rauhassa miljoonia vuosia, kunnes me ihmiset pohjattomassa 
uteliaisuudessamme aloimme tonkia maata jalkojemme alla. Toisin kuin maan päällä oleva 
elävä luonto kauniine kukkineen ja herkullisine hedelmineen, nämä muinaisjäänteet eivät 
varmaankaan ensisilmäyksellä olleet erityisen houkuttelevia. Mutta ne paloivat niin 
kuumasti ja kirkkaasti, että ne olivat lopulta täysin vastustamattomia.


Ei ole uskottavaa teeskennellä, että näiden muinaismuistojen kaivaminen poltettavaksi 
kaikkialta, missä se vain suinkin oli mahdollista, olisi ollut ihmiskunnan kehityksen 
kannalta mikään virhe. Kivihiili, öljy ja maakaasu ovat tuoneet monille meistä satumaisia 
rikkauksia ja moninkertaisesti tarpeemme ylittävän elintason. Vaikka köyhimmätkin ovat 
tästä kehityksestä jossain määrin hyötyneet, on polttamisella vaurastumisen kiusallinen 
sivuseuraus se, että globaalisti eri maissa asuvien ihmisten taloudellinen epätasa-arvo on 
kasvanut.


Muinaisen elämän jäänteiden polttamisella on myös toinen varjo. Aivan kuten jo 
kertaalleen aiemmin hiili ei ole olomuodon muuttuessa kadonnut vaan muuttanut 
muotoaan. Ensin elävästä kudoksesta vähitellen geologisiksi esiintymiksi ja nyt ihmisen 
toiminnan myötä geologisista esiintymistä kaasuiksi ilmakehässä. Se hiili, joka oli 
vakaassa levossa maan syvyyksissä, on nyt merkittävissä määrin järkyttämässä 
ilmakehämme herkkää tasapainoa.


Jo hyvin kauan aikaa sitten oli tiedossa, että näin voisi käydä. Ja aivan liian pitkään on 
ollut tiedossa, että näin myös tapahtuu. Siitä huolimatta, että tiesimme muinaismuistojen 
polttamisen uhkaavan jopa olemassaoloamme, jatkoimme sitä. Usein jopa entistäkin 
kiivaammin. Aivan kuin aavistaen, että polttamisen aika on käymässä vähiin.


Tämä turmiollinen loppukiri on ollut paremmin perusteltua siellä, missä on kiritty kiinni 
varallisuuseroja, ja huonommin perusteltua siellä, missä tavoitteena on ollut viimeistenkin 
lanttien nyhtäminen paksujen kukkaroiden täytteeksi. Nyt tämä kaikki on onneksi tullut 
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tiensä päähän ja se, mitä muinaisen elämän muistoista on enää jäljellä, saa levätä 
rauhassa.
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Muistokirjoitus fossiilikapitalismille 
Taru Elfving 

Miten olla planetaarinen voima? Miten olla geologinen voimavara?


Tulivuorena olo on nyt kokeiltu ja maailma palaa. Räjähdysten sokaisevan loimun alla 
kytee piilossa liekehtivä koneisto ja kyltymätön kasvun himo. Hillitön mekkalointi on 
havahduttanut hitaanoloiset voimat, joiden mittakaava ja kesto haastavat planeetan 
kosmisista kierroista irti kiihdyttäneen hallinto- ja talousjärjestelmän koordinaatit. 


Mitä fossiilikapitalismin hautaaminen merkitsee, kun mennyt ei enää pysy aloillaan? Mitä 
on menneisyys, joka ei ole luettavissa lineaarisissa kehityskertomuksissa tai mitattavissa 
kiinteissä historian kerrostumissa?


Ikirouta ei olekaan enää ikuista. Kymmenen tuhatta vuotta sitten jääkausi jätti 
väistyessään jälkeensä Itämeren pohjoisrannoille yhä tänäkin päivänä hiljalleen kohoavan 
maaperän. Nyt sulaessaan jäätiköt valtaavat vetenä maa-alaa kaikkialla ja vapauttavat 
ilmaan paitsi voimakkaita kasvihuonekaasuja, myös iäisyyden horroksessa ollutta 
mikroskooppista elämää. Menneisyyden aaveet palaavat keskuuteemme arvaamattomin 
seurauksin kun metsät ja suotkin jo palavat.


Aika on mennyt sijoiltaan. Hiilen, öljyn ja kaasun poltto on nyrjäyttänyt tahdittomasti niiden 
oman ajallisuuden, fossiloitumisen verkkaisen rytmin. Miten olla planetaarinen voima 
toisin, ne kysyvät.


Jään alta vuosituhansien aikana paljastuneilla kivisillä rannoilla, kuten myös nykypäivän 
kaivosteollisuuden jätekivikasojen autiomailla, sammaleet tekevät pioneerityötään. 
Pehmeän periksi antamattomasti, kiinnittyen kuitenkaan juurtumatta, sammaleet hiovat ja 
hapertavat kivikovaa pintaa. Kiirehtimättä ne luovat otollista maaperää muulle elämälle. 
Ilmavirtojen mukana leviävät kivien ikiaikaiset kumppanit, sammaleet, ovat jään kaltainen 
geologinen muutosvoima.


Jään sulaessa kohoavat nyt vuorostaan meret, joissa mikroskooppiset planktonit 
muodostavat elämän perustan. Eläinplanktonin päivittäinen vertikaalinen liike on 
planeettamme mittavin säännöllinen vaellus, joka säätelee sekä hapen että ravinteiden 
kiertokulkua merissä. Virtauksia myötäillen vesistöissä vaeltelevat yhteisöt ovat 
planetaarinen joukkovoima.


Kaksi miljardia vuotta sitten kasviplanktonin ennen näkemätön lisääntyminen meressä jätti 
maaperään fossiloituneet kerrostumat grafiittia. Planktonin jälkeensä jättämät kerrostumat 
auttoivat muita mineraalikerroksia liukumaan päällekkäin vuoristoiksi mannerlaattojen 
kohdatessa. Nyt nämä samaiset grafiittisedimentit kantavat lupausta sähköistetystä 
tulevaisuudesta. 
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Mutta miten olla geologinen voimavara ilman kiihdytystä, kaivausta, raivausta, räjäytystä? 
On aika ottaa aikaa. Hengitä syvään, kerran, kaksi. Joka toisella hengenvedolla muista 
kiittää kasviplanktonia, joka tuottaa yli puolet planeettamme ilmakehän hapesta. 


Polttoaineiksi väärinymmärrettyjen, fossiloituneiden kasvien ja meren eliöiden jälkeläiset 
opastavat meitä nyt uuteen aikaan. Aikaan, jossa pieni ei ole suuren, pehmeä kovan, 
hidas tehokkaan, virtaava kiinteän tai moni yhden vastakohta. 


Miten olla sammaleen tai planktonin kaltainen voima?
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Burning the sun: a manifesto 
Felipe de Ávila Franco 

Our world was built upon cracked pillars, spiked over the unsolid principles of 
domestication of Mother Earth through insolent and merciless notions of the dominance 
over lands, dreams, and emotions. From those cracks, it leaks the black tarry tears of an 
unmemorable past that we drill and dig and burn not only to power the present but to 
feed the greed of our weak selves, self-made orphans, slaves of the dark waves, wealthy 
rhymes and deep wells, displaced in space and time, mentally hurt and drifting along the 
sticky tides that rise from the depths of the heart of our harmed Earth.


Hail to the oil! It is awake and enraged! Riven out from the ocean's bed, disenchanted 
from its eternal sleep, pumped and refined to be spread, and now ready to devour both 
nature and culture, love and hate, a starving vulture with no time to waste, just waiting to 
nurture our shadowy dystopian future, despite its bitter taste. Thoughts emerge of the 
long gone ages when there was no 'us' throwing a bet on the black ink to write these dark 
pages, with oil-filled fairytales full of happiness-disguised sorrow cheering mobs 
intoxicated by the self and the destruction of tomorrow.


We provoked this flame! We inflated his ego and called his name, invoked his guidance 
again and again! And what for? Just in the name of power, profit, and gain. Then it came 
back to us, crawling, growing, blowing and showing its fangs, exposing our guts, invading 
our lungs and minds, draining our veins, and regardless of the pain, still, we remain lost 
but loyal, relying it will guide us through the deserts of coal and oceans drowned in oil.


Now, here we are: battles were fought, war after war, burnt by the same fuel we kill for! 
But a final almost-defeat is now announced even before the ringing bell, knock-out, or 
official pronounce, blind losers prized with the last sight of the sweat crossing the air 
while the bodies hit the ground. But no impact or fall seems to sound enough loud to 
silence the shouting crowds regretting this wrong bet that released the grey clouds that 
will cover the sunset. In this theater of insanity, of consumption and exploitation, where 
oil, coal, and gas remain a sick obsession, the wealthy directors backstage lead those 
who live in poverty or wage, we, noisy little birds feeling free in the birdcage, pecking 
each other blinded by fear and rage, incinerating our own feathers in this dancing 
masquerade, just to pretend to be like them: mighty, rich and untouchable, all poor actors 
in a play of outrage.


Maybe that's the very reason the Earth hid this dark milk, locked deep and far away from 
the surface's grass silk, sealed in a prison in the bottom of her guts, so our greedy little 
hands could never get a knife and cut, to find their way into this doomed blaze, drink this 
poison and spread the ill. And yet, the insatiable fists of our capital sin reached back into 
her womb, ripping the flesh and opening the wound, making it bleed from beneath the 
root and beyond the seed, draining every drop of soul they could. Doomed, dark, viscous, 
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and sticky. We are burning! Burning and glowing while throwing crushed bones into the 
air, the remains of long-gone beings that were never meant to reach up there! They should 
not fly! They had no wings as we had no right! And now, they antagonize the rules of 
nature, invisible unsolid creatures infesting the sky.


Motors, engines, turbines! Will we ever again be able to reconnect with the sun to power 
our spirit and mind? Or instead, will we insist to cast in the air this invisible yet suffocating 
curtain until we remove the light from the days, the wind from the face, and the stars from 
the night? By burning our future we break the wheel of time, we throw a shadow over the 
sun, we betray our own, let down our equals, bury our heritage alive! We fail all creatures, 
and devour our children, like a sick ancient no-good god with the power to make it rain 
but no will to ease our thirst for fire and maybe start mending the cracks in the pillars of 
this world tormented by greedy endless desire.


No sound or noise will ever echo as loud as the silence of those who hide, for fear or 
pride, pretending this fueled insanity is actually right. Banks, companies, factories! 
Governs, leaders, conglomerates! You cannot hide, you cannot pretend, the future is at 
stake. History won’t forget, stories won’t forgive, and tales won't fake! The ones who 
survive will be forever reminded where we end up, guided by this herd of narcissistic dark 
swans enjoying the fire on the lake, cracking the silence only to whisper to their own 
reflexes “You shine!”, unable to swim or to realize we all lost the ability to fly.


Let us move on from this filthy deceitful power! Let us find the light in this darkest hour. 
Let us look higher and change the old mindset once and for all or perish we should in the 
eternal ashes of our own fire.
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Coal is being phased out—in British homes, at least 
Ann Wroe 

There was a time, not so long ago, when people in Britain’s cities and suburbs woke in 
winter not to cock-crow or the beep of a mobile phone, but to the strident riddling with 
pokers of stoves, boilers and grates. The ash that fell from them was not soft and white, 
like wood-ash, but scraped grey clinker that had once been coal.


Coal was king of the winter household. Its arrival each autumn was a ceremony, with the 
knobbly sacks hauled off the lorry and onto the shoulders of straining men with flat caps 
and dust-smeared cheeks. Into the cellar or garden bunker the coal poured with a roar 
and a tumbling soot-cloud; then the door was sealed again. Behind it the coal could be 
imagined brooding, waiting, like a presence.


This was a fuel both ancient and strange. Its smell was salty and slightly spicy, of the 
deep earth. It had come from beds laid down in the Carboniferous and the Permian 
periods, dug out by miners who toiled underground half-naked. It was compacted of giant 
wetland ferns and towering unknown trees, pressed down so hard for so long that they 
became stone. Users of coal warmed themselves not with logs sawn from any old regular 
tree, but by burning prehistoric forests that had been stalked by dinosaurs.


Coal came in many grades, from proud, glossy, sharp-cut anthracite to poor brown 
lignite, left for power stations. To burn any kind was very different from burning wood. 
Wood fires were spirited, flamey and lively; coal took time, slowly digesting its starter of 
kindling and balled-up newspaper, letting the gas and tar smoke off. Only when it had 
“dried” would it open its heart of heat, to reveal scarlet lakes of magma and outcrops of 
glowing ore. Robert Louis Stevenson saw armies there; any child could imagine them in 
this war-landscape, as the red mountains slowly subsided into plains of lava and ash.


In other ways, a coal hearth was more peaceful. It did not spark unless the poker 
provoked it. Instead it sent out small, blue, mysterious wisps, to show it was alive. And it 
did not crackle or sing. Instead it burned slowly, ruminatively, with occasional sighings 
and settlings, conducive to thought. Sherlock Holmes, in his favourite armchair at 221b 
Baker Street, would sit “moodily at one side of the fireplace cross-indexing his records of 
crime”, reaching at times into the coal-scuttle where he kept his cigars, while the shifting 
of coals tracked the transmutation of one puzzle into another.


Holmes’s era was close to peak coal in Britain. In 1913, between industrial and domestic 
use, the country burned 287m tonnes of it, most of it from more than 1,300 deep mines. 
By then every chimney in London, south Wales and the northern towns had been belching 
coal dust for decades. Coal made the weather, as Charles Dickens described in the 
incomparable first chapter of “Bleak House”:
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Fog everywhere. Fog up the river, where it flows among green aits and meadows; fog 
down the river, where it rolls defiled among the tiers of shipping and the waterside 
pollutions of a great (and dirty) city…Fog on the Essex marshes, fog on the Kentish 
heights…Fog in the eyes and throats of Greenwich pensioners, wheezing by the firesides 
of their wards. 

Almost no coal was imported, for Britain had deposits so accessible that the invading 
Romans forged their weapons with it, merely pecking with picks at the surface, and so 
abundant that the country industrialised well before the rest of the world. Queen Elizabeth 
I was already “greatly grieved and annoyed with the taste and smoke of sea-coales”. A 
tax on coal introduced in 1666 was lucrative enough to pay for two-thirds of Christopher 
Wren’s elegant new London churches.


In 1888 a hundredweight (112lbs; 51kg) of coal, which would last a family a week, cost 
one shilling and twopence: less than the weekly bill for flour or fruit. But it involved a 
Faustian bargain. Burned in quantity (as it will continue to be in America, China and India), 
it produced the cheap energy on which modern life depends. It also poisoned the air and 
disrupted the climate. The cheering warmth of individual hearths was balanced always by 
the inescapable pollution of thousands of them, just as the mellow sweetness of a miner’s 
song was filtered through deadly black dust.


This article appeared in the Obituary section of the print edition of The World Ahead 2022 under the headline 
“Ashes to ashes”.


