
Nepa ja  Pale- tarinat 

 

Olen Negatiivinen Nepa.  

Heräsin viime yönä painajaiseen. Siinä olin pimeässä metsässä, enkä löytänyt millään pois. Puiden 

oksat alkoivat kurotella minua kohti kuin luisevat kädet. Kun heräsin, olin hiestä aivan märkä ja sy-

dämeni pamppaili. Huoneessa oli pimeää ja kuvittelin, että ne oksakädet tunkevat ikkunasta sisälle. 

Ajattelin, että en varmasti saa enää unta. Enkä sitten saanutkaan koko yönä. 

Kun menin aamupalalalle, lempimuroni olivat loppuneet. Se ärsytti. En syönyt mitään, vaikka äiti 

tyrkytti paahtoleipää. Koulussa tuli heti ensimmäisen tunnin aikana kauhea nälkä. 

Eilen vietettiin koti-iltaa. Se oli isän idea. Sanoin, että olisin halunnut mennä kavereiden kanssa lef-

faan, mutta ei isä kuunnellut. Idiootti. Hän ehdotti, että tehdään yhdessä jotakin. Minua ärsytti niin 

paljon että en suostunut mihinkään. Istuin ja mökötin. Oikein isälle. 

Huomenna on englanninkoe. En ole lukenut yhtään. Enkä lue. Ei ole enää järkeä. En kuitenkaan opi 

mitään kun en ole tähänkään mennessä oppinut. En ehdi. 

Näen varmaan ensi yönä taas painajaisia.  

 

Olen Positiivinen Pale. 

Heräsin viime yönä painajaiseen. Se oli tosi pelottava. Olin ihan hikinen ja sydän pamppaili kun 

heräsin. Huoneessa oli pimeää, mutta laitoin lukulampun päälle. Se auttoi vähän. Yritin ajatella mu-

kavia asioita, että saisin painajaisen pois mielestä. Ajattelin yhtä peliä, jota pelaan. Ja ajattelin myös 

yhtä kaveriani. Hänellä on hauska nauru, se saa minut aina hymyilemään. Olo helpotti, kun mietin 

kivoja asioita, mutta silti minua pelotti edelleen vähän. Menin herättämään äidin ja kerroin painajai-

sesta. Me juttelimme ja minulle tuli parempi olo. Nukuin loppuyön ihan hyvin. 

Kun menin aamupalalle, lempimuroni olivat loppuneet. Se harmitti, mutta äiti lupasi tehdä minulle 

paahtoleipää. Hän laittoi maapähkinävoita siihen päälle. Söin kolme sellaista leipää, ne olivat hyviä! 

Eilen vietettiin koti-iltaa. Se oli isän idea. Sanoin, että olisin halunnut mennä kavereiden kanssa lef-

faan, mutta isä piti päänsä. Hän ehdotti, että tehdään yhdessä jotakin. Minä ehdotin, että katsotaan 

Netflixistä joku leffa. Löydettiin yksi ihan hyvä ja syötiin poppareita. Oli ihan mukava ilta. 

Huomenna on englanninkoe. En ole lukenut vielä yhtään. Vähän jännittää, mutta yritän lukea vielä 

tämän illan. Minulla ei ole mennyt enkku kauhean hyvin, mutta haluaisin oppia sitä. Ajattelin pyytää 

isosiskoa kuulustelemaan minulta sanoja, ehkä jotakin jää päähän. Kyllä minä jotakin ehdin varmasti 

oppia.  
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