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Leipcmossa vilkkuivat liPerit

Yritystcn kerottiin muka halurvan lisziai pappcja tYdpaikoillc vrsinkin km
kirkon 1'hteisilveron tuotto nousi voiilakkaasli 90-luvun lanan lilkeen

I o ppej u I efularsalti h i n i a t oini J oi hrn

Njin kuin ei pappeja t. pappimaisia ihmisiA olisi muutoinlirjo tarpcoksi

kaikkialla !

Edc$sani on iil]4on kuva leivtnpakkausliukuhihilallfr scisovrlsla leipurin

hattuun somugl*miri$t*$b pastotista, jonka valkeafi ltip$rnq)*!ti$ alla

pilkottaa musta papintakki sek{ valkoisci liperit.

Mitii lckcnistii on kreih:mja hcprean fiallitsevalla teologran rn:risterilla, nrilii

kirjanoppineella taval tisten pakkaamo{,Yontekijoiden kailssa ?

Pfipin pyhii ja rauhoitlavt ilme saattal tosin lumotzl multoin illahdolliscsti
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yksiloikkoisesla t)'6ste kyllaslyneet ryontekiiat' mutta silti'

EikO tuouainen nf,ytosluonteinei esiintyotinen lchdassaleissa ole kaikkea

rnurrta krrin aitoa ?

Eiviithan leipomotyanrtekijii&iian tule jumalanpalveluksiin leipomaan eiv;i&li

hits*ajat asetyler:nipulloinccn hilsaalman I

Tappajat kouluun

l2-vuoli*at hahrsivat niihdii, nrilen liihtijiit kaatuvat rniiessa Hc levittivat

latlulle sepeliaja hiihtiiia taittoi nisliansaja kroli h'i ep'iilvsHkatu' elteivalko

pnlatirtt roonopohtumanjalkan koulu{ail enliseetr tapaan - oli!{han he

alaikaisiti.

Hriilit toisel alaikiiiser aulonana$ajalja mopoilijan piiiille aiarcet pojlr{

ilmestyivat kouluun - vain rnuutama ?flivt vcritcon jakeen '

Opcltajat toivotli'rat heidih leruel d lerkst ja niin jatkui koulunklil nt i

- ikitih kuir ilitisn ei olisi tapalrtunut
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