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4 5Fakta 1

Aristoteles keskustelee kanssasi. 
Ihminen on poliittinen eläin.

isä meidän  
(omistettu alkoholisteille Jyrki Heikkisen runoa ”Isä meidän” kunnioittaen)

joko joit talosi?
päräyttää tärinähälytin viestin
isä meidän, joka yksinäisyysripulina saavut paikalle
jo maistuu onni kavereiden kanssa
mukavuutta ilman perhehuolia
kavereita joihin tuketua ja oksentaa verestäviä lauseita
pyhitettyjä olkoon sinun nimetyt sanasi
kyllä ne pärjäävät
muuttuvat vain mustiksi varjoiksi
sitten johtavat toisia lyötyjä
tulkoon sinun vallattomuutesi
tulevat ryssähomoneekerivihaajat naapurinasi
tapahtukoon sinun kirkuvat tahtosi
ja ne kerjäläiset kyykkimässä
myös maan päällä niin kuin jossain muualla
kyllä ne pärjäävät
mitä niistä?
anna meille tänään sipsejä ja limpparia
sanovat sitten:
isä muutti maalle
äiti on kipeä
mun vanhemmat lähti lomalle eikä tullu takas!
ja sit ne kyl soittaa aina, jos ne tarvii mua tai rahaa niinku
ja anna meille syntipukki ruoskittavaksi
niin kuin mekin teemme rikkoaksemme kaiken
äläkä saata meitä sosiaaliluukulle tai leipäjonoon
vaan päästä meidät lööppeihin
sillä sinun on sotiemme häpeä, välittämisen valta ja kunnia iankaikkisesti
tai sitten:
olen väärässä
Aamen
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miksi juuri tuollaisia luonnontuotteita?
ehkä elämä sitten lutviutuu
on helpompaa
mahdollista ajatella myös muita
kantanet kukkia rakkaallesi?
vai niin
eivätkö ne ole kauneinta luomua?
ai, sinä olet orasta juova rationaali
opiskellut tunteiden hapokkuudesta
ja minä väitän,
että sinä olet kuin nukke

hör du ditt hjärta?

olen kanssasi eri mieltä
minusta sisin ei elä järjellä
siinä on jotain, mitä on
suolen toiminnassa ja tiasen laulussa  
runoutta, ydinnestetietoa
ja uskallan huomauttaa,
että sinullakin on se
vai niin
uhmaan silti ja lietson lisää
sisin sinussa lienee työtön
on liiaksi tyytynyt korvauksiin
et vain kuule sitä

och dom tittade på rummet

tiedäthän kaikesta huolimatta:
haluan viedä sinut metsään, ehkä ratsastamaan
ai, pelkäät hevosia vai jotain rajumpaa?
mikset vastaa?
puhutko niille, joita rakastat?
vai niin
ollaan hetki hiljaa

tiedäthän kaikesta huolimatta:
pidän tästä ja sinusta, paljon
eniten maailmassa
istua kanssasi junassa
vain olla
katsella maisemia
nuuhkia silmistäsi salaisuuksia 
niin, salaisuuksia

och där man såg barnets ögon

Fakta 2

Ilman Äitiä sinua ei olisi.
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Selkeys on vahvuutta.
Epävarmuudesta tulisi valjaasta armeija,
joka syö lopulta itsensä.
Nam.
Kommunikointi on yritys viisauteen.
Opettelen puhumaan.
Ellen osaa, kirjoitan.
Hurmiossa lennätän sanoja.

h i l j a i s u u s

on hyve.

Vai

Minulla on silmäpussit.
Mikä sinä olet minua neuvomaan?
Nukkuisin, jos osaisin.
Et voi olla tosissasi.
On sinulla (sileää) otsaa.
Leikkaus vai luomu?
En tietenkään ole tosissani.
Lähdetäänkö lenkille vai leffaan?
Vai ajetaanko pyörillä tulevaisuuteen?
Niin lujaa, että aurinko laskee
meidät mummoiksi ja vaareiksi.
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gluk, gluk, glukglukgluk, gluk, gluk, gluk.

Säde meni metsään eikä tullut takaisin.
On se mahdollista, että talonkin voi juoda.
Mikä sitä kiinnosti?
Siis, oikeasti oi, aurinkoinen.
Mikä sitä kiinnosti?
Ja visailun vastaus on jälleen:

Viina! Viina! Viinaviinaviina! Viina! Viina! VIINA!
Viina! Viina! Viinaviinaviina! Viina! Viina! VIINA!

Ai niin, sen piti juoda traumaattisen isä-äitisuhteen pohjia.
Tai sitä, kun sen työt loppuivat.
Tai sitten se otti ensi-illan kunniaksi. Tai sitten auringonlaskulle.
Tai sitten se, se, sheeeba…, ruokakissa olet mun kultasiipeni armain.

väliunet...

gluk, gluk, glukglukgluk, gluk, gluk, gluk.

huomenta! ja taas mennään!
Se otti väli- ja päätöskaronkalle.
Tai lomalle. Loma on hyvä syy ja sauna.
Tai isänmaalle! Tai auringonnousulle ja kavereille!
Tai se otti sille, kun sen kaveri kuoli.
Tai sille, kun ne menivät naimisiin ja erosivat.
Tai kun sen lapsi kuoli tai sille ja sille ja niitä kaikkia
viinoja sen piti vähän
nappailla, kippailla, dokailla ja ryypiskellä.
Sen piti, siitä tuli sen työ.

Viina! Viina! Viinaviinaviina! Viina! Viina! VIINA!
Viina! Viina! Viinaviinaviina! Viina! Viina! VIINA!

Ai niin, meinasin unohtaa, sen piti juoda, koska sitä huvitti.
Dorkat, sitä huvitti. Mitä se teille kuuluu?

Viina! Viina! Viinaviinaviina! Viina! Viina! VIINA!

Ja muuta paistetta. 
Aina on joulu.
Kippis sille, joka osaa
ja sille, joka ei osaa:
Säde sanoi: Peikko kulta, pimeys vie… skål.

Viina! Viina! Viinaviinaviina! Viina! Viina! VIINA!
Viina! Viina! Viinaviinaviina! Viina! Viina!            

Gluk!
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toivon   kuinka   toivon
kuivuvat   lempeydet   kuivuvat 
katsovat   silmistäni   katsovat

vai lampaita   muita   lampaita vai
riippunutta liiaksi   lihat   liiaksi riippunutta

opeta? ei odotus   kuinka   odotus ei opeta?
sama? on seinä   kuinka   seinä on sama?

sama? on pää   kuinka   pää on sama?
silti lyödään pää   seinään   pää lyödään silti
helpottavat sanat   nämä   sanat helpottavat

tiedä eivät ääret ja   vallan   ja ääret eivät tiedä
sen   paremmin   sen

ei korkea ole veisu   siellä  veisu ole korkea ei
sankarit toivon   kuinka   toivon sankarit

liiaksi ovat   unessa   ovat liiaksi
kuinka ja   sitä   ja kuinka

pysyvät   kysymykset   pysyvät
ennen   kuten   ennen

kuljettaa virta   huomista   virta kuljettaa

saunaVuoro

Minä olisin tullut sinua vastaan.
Minä olisin odottanut sinua, kun palaat.
Minä olisin, minä olisin ja minä niin olin asemalla.

Sataa lunta kuin sinappivaippoja tuttaville.
Kävelen myrskyn läpi.
Koti on tyhjä.
Cd hyppii naarmuja.
Tikku menee sormeen ja lompakko jää neljän tunnin päähän.
Tämä hetki nauraa mustaa.
Kortti kuolee soitolla, elämä jossain muualla.
Uskottelen, että olisin tullut ja odottanut.

Yöllä kömmit viereeni sanaakaan vaihtamatta.
Luulet, että nukun.
Nukumme kuin kylmiön ruumiit.
Selkämme keskustelevat hautapaikoista.

Aamulla saan tekstiviestin, että lompakkoni on löytynyt.
Se oli katsonut auditorion penkinvälejä yön tunnit läpeensä.
Mikä moukka!
Samalla sinä lähdet sanaakaan vaihtamatta.
Jatkan uniani silmät auki.
Tiedän, että kuudelta me saunomme.
Haaveilen katoavani kuuhun ennen jälkilöylyjä.

Fakta 3

En halua vihassa herätä.
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nyt on se päiVä

Nyt on se päivä, 
jolloin onni paistaa silmistämme.

Nyt on se päivä, 
jolloin sydän jytisee perusteissa ja synkkyys luikkii maatuviin lehtiin.

Nyt on se päivä, 
kun sanotaan ”Tahdon” ja ystäville  ”Jee!”.

Nyt on se päivä, 
kun linnut rengastetaan ja uusi koti rakentuu voimalaksi.

Nyt on se päivä, 
jolloin hyvyys purkaa solmunsa kyyneliksi ja naurunaamoiksi.

Nyt on se päivä, 
jolloin ilo kutoo itselleen auringon säteistä juhlavaatteen ja tulevaisuu-
delle peiton.

Nyt on se päivä, 
jolloin kauneus kukkii ja sävelet tuulevat lämpöä.

Nyt on se päivä, 
jolloin lauletaan teihin rakkautta, anteeksiantoa, herkkyyttä ja tahtoa.
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On vettä ja aurinkoa.
Sitten on mustaa.

Aamulla näen sinut, vaikka siipesi palavat.
Sinä laulat niitä raskautettuja laulujasi, 
joita minä en oikein koskaan ymmärtänyt.

Tämä tapahtui vuosia sitten, jos ollaan tosia.
Mutta sinä se veisaat minussa yhä.

Eläväksi minut tekevät jäälammikon halkaisseet polkupyörän jäljet.
Yritän viheltää niiden muistolle.

Olen helteessä läähättävä kieletön koira.
Entä jos vain unohdin sanoa kyllä?

tähtimies

Herra avaruus sanoo parrassaan, että jatkuva itsensä 
kehittäminen on hänen ainoa elämän ohjeensa.

yhteiskunta

Ajattelija Guy Debord sanoo,
että yhteiskunta on pääoman muotokuva.
Lehdessä sanotaan, että yhteiskunta on mätä.
Oi, verkkotiede tai uusi apina: Pelasta meidät!

grilli

Vereni kiehuu sinusta.
Etkö jo lue sitä iholtani?

aika

Minulla pitää olla tietoisuus siitä,
että sinä olet,

jotta pysyn järjissäni.
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Minä sanon sinua omituiseksi, koska olen yläluokkaa.
Minä epäilen jopa pelkään sinua, koska sinä järisytät tasapainoani.
Minä hoipertelen sinusta ohi, koska en näe sinua koskaan.

ClariCe lispeCtor ja elämä

pelko - tyytymättömyys - nautinto

Fakta 4

Pitääkö rakkautta pyytää?

pesä

Entä jos lintu rakentaisi talon ja sanoisi:  

Oi, talvi tule ja tapa,
jos niin tahdot.
En minä muuta.

muutto

On aamu.
Mielessäni sataa viikko sitten suolattuja tippoja.
Ulkona koivun lehdet jatkavat paritteluaan.
Joku laulaa Wagneria ylä- tai alakerrassa.
Sitten ne putoavat.
Maatuvat ja lahjoittavat elämänsä muille.
On aamu.
Mielessäni sinä tanssit.
Käymme hurmassa ja takaisin.
Ehdotan linnuille äkkilähtöjä.
Sorsastuskausi alkaa.
On aamu.
Mielessäni on lovi.
Sinä muutit.
Sitten on talvi.
Outoa on se, että aamusta voi sahata toisen puolen pois.

tippa

Sanovat, että unelmia olisi hyvä olla.
Unelmoin hetken (tyhjyys).
Noin.
Ja nyt, sadan vaimeasti luoksesi kolme kertaa.

Tip, tip, tip.
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Jalkapohjieni kuolema on tanssia.

kerjäläinen

Olethan turvanani, jos eksyn arjesta?

poliittinen eläin

Istun suklaakahvilassa Rovaniemen keskustassa. 
Minulla on päälläni Adidaksen verkkatakki, Levikset ja 
jaloissani kimaltelevat kultaiset Niken Gore-Tex lenkkarit.
Olen pelle!
Juon capuccinoa ja syön kaksi kaakaorouheista konvehtia. 
Luen ja puhun itselleni maailmasta.
Imisitkö tästä?
Me olemme osa suurta ”spektaakkelia” (sanoisi Debord), 
jossa maailma rakentuu valheiden ja rahavasteiden bittiavaruuteen.
Mitä voisin tehdä, jotta maailma muuttuisi?
Hakkaisinko tennistä, mummoja, poliitikkoja, itseäni vai sinut?
Juon kahvini ja lähden ostamaan junalippua Helsinkiin.
Laulan mieleeni syystuulia:
Mitä minä olisin, jos minulla olisi kaikki raha ja tarpeeton 
sekä tarpeellinen materia?

minä ja kuu

Kuu on kaukana.
Se on haaveeni sinusta, aurinkoni.
Olen kala, sorsa, planeetta tai laulu.
Olen sinä, minä, meduusat ja me.
Oi, mieleni kuvitus!
Tanssin sinulle.
Kuu on kaukana.
Se on unelmani sinusta ystäväni,
huominen huolia vailla.
Hymy valaisee pimeyden ja hopeasirppi möllii.
On hiljaista.
Iho nuuhkii odotusta, kunnes joku kuiskaa:
”Hän hyppää kohti kuuta, hän hyppää.”

haaVe

Musta maanantai saapui kurkien auraamana.
Homot ja ystävät erosivat kirkosta seuraavana.
Näinkö jumaltyyppi halusi?
Näinkö elämä halusi?
Tokoin lokit rääkyvät vanhoillisten saarnoille.
Pimeys räsähtää ja ihmisyys lamaantuu aatevarjoihin.
Voisitko syntyä uudestaan sinä, joka opetit hymyn?
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On kurjaa. On ihanaa. Onneksi olet. Rakas.

jäämies

Tuntuu siltä, etten tiedä taas mistään mitään.
Kuuni, puuni, suuni.
Sinä, oletko mun masuuni?
Sillä juuri muutuin takaisin liikkuvaksi jääksi.

joskus tuntuu

Voi kunpa maailma olisi toinen ja olisimme tavanneet pari lasta sitten.

hyVä se on sitten olla

Hyvä se on sitten olla, kun on aamutahtoa.
Hyvä se on sitten olla, kun on leipä ilman verta.
Hyvä se on sitten olla, kun on töitä.
Hyvä se on sitten olla, kun on kengät.
Hyvä se on sitten olla, kun on marraskaipuut.
Hyvä se on sitten olla, kun voi sateella mennä paheisiin.
Hyvä se on sitten olla, kun on talvi ja tunteet.
Hyvä se on sitten olla, kun on päivätahtoa.
Hyvä se on sitten olla, kun sairaus parantuu.
Hyvä se on sitten olla, kun sairaus ei parannu.
Hyvä se on sitten olla, kun on hiljaisuus ja puhe.
Hyvä se on sitten olla, kun osaa sanoa: oletpa kaunis tänään!
Hyvä se on sitten olla, kun sanoo: eipä kestä, otatko teetä vai turpaasi?
Hyvä se on sitten olla, kun on kevät ja viherlintu.
Hyvä se on sitten olla, kun on yötahtoa.
Hyvä se on sitten olla, kun on suvi ja seppeleet.
Hyvä se on sitten olla, kun tajuaa jotain.
Hyvä se on sitten olla, kun jokin syntyy.
Hyvä se on sitten olla, kun kiroilee säkeitä.
Hyvä se on sitten olla, kun ei enää masenna.
Hyvä se on sitten olla, kun välillä masentaa.
Hyvä se on sitten olla, kun huomaa elävänsä.
Hyvä se on sitten olla, kun huomaa kuolevansa.
Hyvä se on sitten olla, kun maatuu eikä pelota.
Hyvä se on sitten olla, kun naapuri saa perinnöksi peräkärryn.
Hyvä se on sitten olla, kun sinä olet siinä ja minä olen tässä.
Hyvä se on sitten olla, kun jossain on se uudestaan.

Ja
Aamulla aurinko nousee taas.

(Loppulause on Pelle Miljoonan kappaleesta Hyvää yötä maailma. 
Albumi: Moottoritie on kuuma. Pelle Miljoona OY. 1980.)
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Synnytä minussa rakkaus, herkkyys, tahto ja ymmärrys siitä,
miten pelastan maailman. En minä muuta pyydä.

rakas

Näillä käsillä minä sinua halasin.
Sinun lihasi ei enää minua jaksanut.
Heräsin vasta silloin, kun isä sanoi minulle:
Nosta se varovasti takaisin.
Tartuin päähäsi kaksin käsin.
Purin huultani, nielin kiviä ja nostin.
Nostin kuin lintua.
Näin rakastavat silmäsi, kuivuneen hymysi
ja annostelevan morfiinipumppusi.
Hengityksesi vinkui syksyn tuulia.
Muutaman ajan päästä siskosi tuli portaita alas
ja kertoi suolaa sataen, että sinä lähdit.
Minä katsoin sinua salaa.
Makasit makuuhuoneessa enkeliksi sidottuna.
Näytit ihan muumiolta.
Odotit maatuvaa matkaasi.
Olit poissa, vaikka juuri putsasit korvani.
En ehtinyt edes hyvästellä.
Saati kertoa kuinka paljon sinua rakastin ja yhä.
Silloin olin nuori
ja pelasin tennistä.
Nyt en ole vanha
ja kirjoitan.
Minne sinä menit?
Miltä siellä näyttää?
Oletko nähnyt tuttuja?
Jos voit, niin tule käymään kylässä.
Sanothan mummollekin terveisiä.
Äiti, minulla on sinua ikävä.
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Istun Linnunlaulussa teellä.

Kauhajoella kuoleman kalpea varjo.

Mietin surutyöksi halausoodia Töölönlahdelle.

Jos soutaisin sinut lautalle tanssimaan hitaita?

ruusutarina

Hän teki ruusujen terälehdistä pedin. Toinen ilahtuu. Yllättyy. 
Järkeilee vieraskoreana ja sanoo, että lakanat suttaantuu.

Lyhyt aika. Katosi kuin muisti. Edes kissa ei ehtinyt suuhun.

Toinen järkeilee. Suunnittelee tulevaa. Vie terälehdet biojätteisiin. 
Ihmettelee muuttavaa lintua ja tummia pilviä.

Tunteja aikaa. Ehkä usea pitkä aika. Jatkuu järkeily. Aikojen päästä. 
Loppuu järkeily. Vai kuinka?

Toinen muuttaa saarelle. Kasvattaa ruusuja. Veistää kimppuina 
sänkyjä. Perustaa lakanatehtaan. Kirjoittaa runokokoelman. 
Nimeää sen kunnioittaen Ruusualttariksi. Rakentaa terälehtitalon, 
ruusuvesilähteen ja kouluttautuu, voitteko arvata, ruusuterapeutiksi.

Samassa ajassa.

Hän adoptoi lapsen. Kasvattaa ruusuja. Elää Kruunuhaassa 
viehättävässä ranskalaistyylisessä yksiössä, missä on 
kukka-aiheinen lasimaalaus. Kirjoittaa runokokoelman. 
Nimeää sen osuvasti ja kouluttautuu, voitteko arvata? Niin juuri.

Aikojen päästä. Useiden pitkien aikaihmisten jälkeen. Loppuu 
järkeily. Vai kuinka?

Hän ja toinen tapaavat ruusuterapeuttien syyskokouksessa.
Yllättyvät. Paljon naurua kietoutuu. Ihmettelevät muuttavia lintuja.



30 31häpeä

Olin koulussa.
Kiusasin ja minua kiusattiin.
Luen sanomalehteä ja kysyn:
Kuinka minä saatoin?

huutia

Te kylläiset makkaraa tai soijanakkeja syövät lokit. Herätkää!
Sillä poikaset voivat huonosti.

merkitty

Sinä
leimattuna minuun.

Päiväys ei
vanhene.

Aina ja iankaikkisesti, etenkin keväisin. Aamen.

panettaa
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aurinko ja kuu

Aurinko ampuu tykeillä.
Herra Pakkanen kumartaa jääksi.
Soluhengitys tihenee.

Tytön loma loppuu.
Kuu möllii.

Aurinko ampuu tykeillä.
Rouva Pakkanen kumartuu kevääksi.
Soluhengitys sihisee…sihi, sihi.

Poika kuiskaa tytölle:
Minä, Tapio. Sinä, Jaana.

ja lisää polvistuen:
Lopetetaan tää lässytys
ja mennään naimisiin?

joulu

Tiesikö hän, sydämen tähden sytyttänyt, että rauhan juhla valuu 
maailman läpi? Haihtuu ilo sateeksi tai suru. Entä sen, että koditon saa 
ilmaisen kinkkusiivun tai sen, että lapsi jää orvoksi, sotatähdeksi?

Tiesikö hän, että hiljaisuuden viinaporsaat noudetaan välkkyvin 
valoin? Oomme kaikki. Entä talousjuhlan lasku, tulitikkutytöksi 
muuttuu, syntyy uusi tähti tai sika? Ehkä lainakokoksi?

Korisee valtamaat. Miljoonat korisee. Kuusimetsät ilosta tai surusta. 
Tiesikö hän, että laulut lipuneet ovat satavuodet hautuumaat 
kimaltaneet?

Tiesikö, että kosketus näkee nälkää? Että lapsi itkee onnesta jännittää? 
Että vanhus toivoo jännittävänsä? Että nuorivoimaa?

Hei, Joulupukki!

Toivon, että oppisin rakastusaakkoset ja lauseen. Että oppisin muille 
heleän hymyn kuin sinä niin monille. Nähdään pian!
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Hän on harmaa. Hänen jalkansa soi. On mies. Pikku takki 
ja kaikki. Lapset pitävät kauniina. Ja minä. Toinen elää 
ja maitoviikset. Kuluu päivä tai päiviä. Ehkä kaksi. Vuosi 
kolmatta. En tiedä. Ja sitten se tapahtuu – Hercule Poirot tai 
sen kaima sinkoutuu pilvikotalaisiin. On talvi ja keväällä
sataa valkeana karvoja.

ohje 1

Käy kävelyllä ja hymyile.
Juo kuppi teetä, tiskaa ja naura.
Tsirp, laulaa lintusi.

häiriö

Melkein paniikki, pah!
Ja olen haukkunut kaikki siihen itsensä tunkeneet.
Niin sortuu elon tiellä poloinen.
Nyt ymmärrän.
Ruumiini on tietäväinen soluvesikasa.
Närpii hengitys ulospääsyä.
Sydän takoo räiskäleitä.
Nenästä empii pisara.
Pysähtyminen saarnaa.
On kylmä.
Mihin mennä?
Paeta?
Kadota?
Mustaa valoa keittiössä.
Kaunis valmistaa sushia.
On uuden aatto.
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Käy kävelyllä. Ellei auta.
Käy lenkillä. Ellei auta.
Käy jossain. Ellei auta.
Puhu jollekin. Ellei auta.
Tee jotain: pese pyykkiä,
lue kirja, mene elokuviin,
osta kukka! Ellei auta.
Juo viinaa. Ellei auta.
Mene metsään. Ellei auta.
Huuda oloasi. Ellei auta.
Ajattele toisin tai mene hoitoon.
Tsirp, tsirp, laulaa lintusi.

joella

Kolme herraa kulkevat joen vartta.
Lohi lypsää.

Yksi sanoo: Muistitko oluet? 
(hän tarkoittaa, että te olette minulle tärkeitä)

Toinen sanoo: Kyllä. 
(hän tarkoittaa, että ilman teitä en olisi mitään)

Kolmas sanoo: Se on hyvä. 
(hän tarkoittaa, että miehet voivat rakastaa, olla herkkiä, kauniita 
ja toisilleen hyviä)

Tiivistyy kalassa tervaksen hiki.
Lohi kutee.

puhelin 1

Miksen vastaa valehtelematta: Hei rakas?
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kuume

Litroittain kuumaa. Suun kalvot kärventyneinä päreiksi.
ai,ai,ai,ai…särkiparvi temmeltää lihasjoissa ja nivelkohdissa. 
Yksi eksynyt pään sisällä. Sanookohan kipeä argentiinalainen 
voivotellessaan: ay,ay,ay…vai jotain muuta? Miten voivottelee 
naapurin mykkä sotalapsi? Ynisee? Hengittää pommeja? 

Radiossa puhutaan runoudesta. Sanotaan, että päämääränä voisi 
olla runo, missä on kaikki. Elämän ontuvalla luonnonvalinnalla. 
Entä ajatukset? Neuronit joukkoineen tekevät työtään 
kyselemättä. Mutta evoluutiostako johtuu rakkaus tai sen puute? 
Mitä alkuhiukkaset, ne yhdeksän löydettyä, mistä koostuu 
viisaiden mukaan kaikki, tietävät mistään? Entä sielu tai sinä? 
ai,ai,ai,ai…särkiparvi saa kaverikseen veli Buranan. Jo taittuu 
särjet sumuhetkeksi.

Rooibos maistuu känniääliön lauseelta. Joku sanoo, että 
Jumala on kaikkeus. Jumala, ihminen, luonto ja koko kosmos 
on kaikkeus. Uskovaisten löpinääkö? Toiset jättävät Jumalan 
pois tai antavat sille uuden nimen. Keksivät kokonaan toisen 
kaikkeuden ja nostavat oman kaikkeutensa muita paremmaksi. 
Ja taas soditaan. Luen Hesaria. Häpeää, pelkoa, kyräilyä, 
kyttäämistä, lamaa ja kaikkea muuta kumisee. Missä on 
hyväuutiset? Olen sokea ja kuuro. Ankkurini laittaa aamiaista.

Lisää lämmintä, inkivääriä, hunajaa, vitamiiniannoksia, 
vaalirahasotkuja ja valkosipulia. Nauran itselleni, pakkolevon 
muovaamalle tunkiolle, joka etsii enemmän kohtua kuin 
kaikkeutta. Oman terveyden haperuuden muistuttamina 
neuronijoukkueeni menee tauolle. Madot ja bakteerit jatkavat 
työtään, kyselemättä.

Välitili

Silloin oli aikaa…
Rakenna hoppusi ja polta se.
En ole virheetön. Kaikkea muuta.
Jumalat ja perkeleet hippasilla.
Voi pandat!
Olen taas valvonut.
Jutellut varjojen kanssa.
Haluaisin ilahtua siitä mitä on.
Yllättyä hengityksestä.
Osata levolle laskea kuin lapsi.
Pysähtyä. Olla mielen ja ruumiin sovussa.
Nähdä. Kuulla. Tuntea. Ja uudestaan.
En ole virheetön. Kaikkea muuta.
Silloin oli aikaa laskea pulkalla.
Ihastua ja pussata.
Saada siemensyöksy unessa.
Leikkiä aikuista ja käydä pilkillä.
Etana nauraa eteisessä.
Keskityn.
Tässä törmää silloin, nyt ja ehkä.
Sekä unelmat.
Poks.
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Nuoruus
Tässä huoneessa on kuolema käynyt. Kalma levittänyt lemusiipensä.
Onnimonni kuoli äitini kanssa. Sen täytetyt viiksikarvat lepäävät 
temppelini päätysalin seinällä. Samalla seinällä, jossa eloni 
varustehaarniskaa täydentävät surusalakan silmät, naurulahnan 
kidukset ja pari muuta kalaelimen osaa, ovat ilo-osat olleet pitkään 
kateissa.

Opiskeluaika
Pimeyden polkuja, rutkasti valoa ja usea kompurointi. Muutama 
surffaus aallottarien kanssa ja taas kaikuu: muotokuvia, kohtauksia, 
muistoja, ihastuksia, pettymyksiä, ensimmäinen rakkaussuudelma, 
jumalainen yhtymishetki vessanpöntönkannella, riemua, 
ystävyyttä… kuolemaa ja syntymistä linnunradalta manan ytimiin.

Töitä ja uusia opintoja
Miespukuun ja punaisiin korkokenkiin sonnustautunut luuranko 
loihtii palkeistaan duurissa pirun polskaa: Elämä on paskaa. Elämä 
on paskaa. Huh hah hei! Huh hah hei! Usein väärästä sävellajista. 
Hän istuu temppelini mahonkisella valtaistuimellaan ja katsoo ylös. 
Kattoikkunasta siintää taivas, mikä täyttyy kuun ikenistä. Uuden 
syntyä. Pelkosärki huutaa pilveä polttavaa aurinkoa.

Ja nyt (helmikuun loppua 2009)
On jäidenlähdön aika. Muutan rakkaani tykö. Isoin askelin marssin 
trapetsilla. Rumpu raikaa ja linnut huutavat kuorossa onnea. 
Tiedän, että olet, jos putoan.

Huomenna
Herään, jos aika on sopiva.

keitin

Haloo! Haloo!
Onko sanojen johtaja paikalla?
Janoan rauhaa. Kiehun yli.
Saanhan pitää luomukaupan valiumini?
Ne kaksi silmää, jotka lauloivat minulle aamukuulla.
Ohjaa hiukseni harjaan. Tasoita vastaiset tai vie loputkin.
Löytyykö lisää ihotuoksuja, jotta nousen?
Syön nyt eilisen iloni muistivarantoja.
Iltakuun säe. Kaunis kuu.
Kiitos. En huku.
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on kummitytön syntymäpäivä
rusakko menee kuulemma kuuttakymppiä
keskipäiväinen neiti aurinko hyväilee pellolla sivakoivaa eläkeläistä
tämän hetken kaverit ovat ravintolavaunun surrealistinen 
kuunnelma
ja ikkuna sinne missä muut
viljoa kysynyt näyttelijä jää Tampereelle
toisilla otajokujäykkänaurua
ohijuoksevat yöt talttaavat uurteita kolmen pojan äidin kasvoilla
mielessä jäytää muutaman takainen kysymys: olenko meikannut?
kokeilen haaroista
olen edelleen mies!
katson keltaista syljettyyn peiliin
 junatotuus: olen univaivaisen valkomustakarhun sukulainen
ruskea leipä juodaan ja käteen liimatut näpyttimet
näp, näpnäp, näpnäp, ööö, näpnäpnäp, ajatus ja pistenäp
kohta Jämsä
haaveilen, että istut vastaan, jotta kertoisin elämäni
voisimme rakastaa hetken ja erota tai mennä naimisiin
on kummitytön syntymäpäivä ja laukussani on muumikirja

sankari

Olen kivi.
Riko minut!

puhelin 2

Milloin viimeksi soitin ja sanoin: Ilman sinua olisin köyhä?
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Minä olen keisarikuningas.
Minä olen hallitsijaitsevaltias.
Minä olen presidenttidiktaattori.
Minä olen päämiesvaltatori.
Minä olen valtiohallituseduskunta-armeijakuningaskunta.
Minä olen kultaeurodollariruplajenipunta.
Minä olen kaikkeus.
Minä olen poikkeus.
Minä olen pörssi.
Minä olen pressi.
Minä olen öljy.
Minä olen timantti.
Minä olen paras.
Minä olen varas.
Minä olen rikas.

Minä olen SINÄ!
Minä olen ruumis.

Minä olen sielu.
Minä olen henki.

Minä olen järki.
Minä olen luonto.

Minä olen maa.
Mnä olen tuli.

Minä olen vesi.

Minä olen ilma.
Minä olen veri.

Minä olen egoekonisti.
Minä olen taivas.

Minä olen helvetti.
Minä olen jumalat ja jumalat on minä.

Minä olen kaikkeus ja absoluutin poikkeus.
Minä olen totuus.

Minä olen tie.
Minä olen toivo.
Minä olen usko.
Minä olen sota.

Minä olen rauha.
Minä olen rakkaus - -

Joko riittää?
No, aloitetaan alusta.

Minä olen keisarikuningas.
Minä olen hallitsijaitsevaltias.

Minä olen presidenttidiktaattori.
Minä olen päämiesvaltatori.

Minä olen valtiohallituseduskunta-armeijakuningaskunta.
Minä olen kultaeurodollariruplajenipunta…

Minä olen ikiaikaisesti hyväksyntää hapuileva.

yskää

Viereeni istuu känninen aivastuskone. Kaikki olymposlaiset 
nauravat ja heittävät ämpäreittäin suolaa viikonlopun 
haavoilleni. Olen matkalla seuraavan työni juuren tekoon. 
Koko juna yskii ja limaroiskeet tanssivat humppaa päätyynyjen 
taipuessa vuorovedoin. Kevät näyttää sohjon hanurinsa. Lihava 
mies ottaa Geishapalan huulilleen. Ei puutu kuin neniä työkseen 
niistävät orjat. Tuntuu, että koko Suomi konttaa. En kehtaa 
huutaa. Tämä sika on kypsä. Seuraavana Mäntyharju.

heihei

Lempi on paras ja pahin tapa sanoa.
Iho elää räjähtäviä pienoismalleja ja pari muuta paikkaa kertoo.
Että ihmisessä on vimmainen sykäyspumppu.
Kasvoille on sivelty pelle ja niitattu pisara.
Lumi peittää eteisen enkelin.

Hetki vaihtuu junaan.
On kylmä tai lämmin ja vanhaa iloa kuorsaava naapuri.
Lihapiirakka leijuu ilmassa.
Näpytän televempaimeeni ensimmäiset kirjaimet sanoista:
Riikka, Antero, kahvi, ahma. soi, terassi, aamu, noin,
sanoa, iik, Nasu, uskaltaa, Ah!
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Huomasitko, että jäin huuleesi?
Toisaalta, voiko kukaan kutsua itseään eläimeksi?
Miksei kasvi kudo mustaa sukkaa, porise kateutta tai polta kirkkoja?

pläts

En varmaan koskaa uskalla ja pläts!
Niin että heräisi koko maailma ja sinä.

mustakuVa

Arkkitehti istuu viereeni.
Katsoo syvään.
Piirtää luonnoslehtiöönsä talon ilman huoneita.
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Olen sinun!
Ja hän sanoi lentäen:
Aamulla vasta tajusin, että olin menettää kaiken.

sala

Oi, silmiemme tanssi!
Nimesi on poltettu kieleeni.

oulussa

Ja ne ihmiset supattavat kuin kekoarakentavat.
Kertovat siitä, että elämä rikastuu meistä.

muiste

Niin tapahtukoon… sanoi haltija. Sinä näit minuun ja se on 
säilyke.

pariaaria

Säkeistö (adagio molto espressivo):

Olemme kuin kaksi tyrannia.

Sovitaanko, että taivas on ja pallo pyörii?

Ei? Niin arvelin.

Kertosäkeistö (allegro molto e risoluto):

Nuuhkivat taitavasti varjostettua ilmaa.

Ja taas mennään. Sairasta tyytyväisyyttä.

Ei? Niin arvelin.

Välike (agitato, rubato, x-times):

Voidaanko? No, jopas.

Da Capo al Fine
 
Fine (piano pianissimo):

Kun erinapaiset lyövät sovintolihaa,

vihreä tee maistuu sammakolta.
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Jäät, kun kevät lipoo koiran. Jänis syö rungon.
Pensas tapetaan tai syntyy.

Jäät, kun mieli pomppii laiskan. Lintu bongaa tutun.
Silmät janoavat tai kesälaitumet.

Jäät, kun työ murtaa niskan. Silmu aivastaa toisen.
Karhu herää tai kurkku.

Jäät, kun mummot ja papat sulavat. Toiset poikivat.
Muut maatuvat tai heräävät - -

Jäät, kun leväten synnyt uudestaan.

murhe

Tappaa keittiössä pienjalkoja. Talvi sulaa. Tajuan, että häneen on 
padottu kerrostuma. Tänään olin majava. Muurahaiset! Juoskaa 
koloihinne! Olen syyllinen! Makeani on kuolemaksenne! 
Pyydän: Antakaa anteeksi, sillä hän on minulle rakas. 
Toisinaan hyräilen kuten hän.

unta

Oi, unet. Kuinka lepäisin kanssanne?

puukko

Tämän jakson aiheena on katkeruus. Muutama vuosi takaperin 
jänis ihastuu. Porkkanat vaihdetaan. Sisälmykset palavat kuten 
teineillä. On aurinkoa ja sitten. Toinen jäniksistä kertoo palaa-
vansa vanhan salaatin apajille.

maattomat

Rojautetaan ristit.
Rikotaan, rakennetaan uudestaan ruudut.
Puhkotaan padat.
Hörpitään valuneet nesteet ja korjataan irronneet jäsenet.
Tehdään kaikki uudestaan. Ja sitten.
Herkistetään hertat unettavalle taajuudelle.

ymmällä

Miksen uskalla päästää sinua lähelleni?



tum-maa 1

Maailma hyppäsi jokeen.
Hän istuu tuolilla, rummuttaa.
Odottaa, että salama rakastaisi.
Lähtee salkku kädessään.
Hyppää mereen ja kas.
Järvi tyventyy.
Vuosi on vierähtänyt siitä,
kun hänestä kirjoitettiin.

tum-maa 2

Ihmiset raikuvat kuin huomista.
Juoksevat minät kainaloissa.
Helsinki on arki, juhlat ja yksin.
Vuodenajat vaihtuvat kasvoilla.
Hän istuu tuolilla, rummuttaa:
Elämä on peili. Lakonia nauraa.
Moi! Miten minulla menee?

tum-maa 3

Ei soinnu suussa rakkaus.
Rintalastan alla pelkäävä (taas).
Rummuttaa lahopuuta.
Tänne saat paistaa!

u
n

e
t

o
n

M
inulla ei ole edes lam

ppua.
Lyöt kynteni alle sam

aa neulaa.
U

udestaan ja uudestaan.

Pakotan itseni tiriseväksi
pihviksi peiton ja patjan väliin.

Silm
ät pysyvät auki ja ajatus

pelaa venäläistä rulettia.

M
itä m

inusta tahdot,
kun laulat toisessa huoneessa,

luet syleileviä kirjoja,
vaikka tiedät väsym

ykseni?

M
iksi m

inut herätät huom
en? 

Yksin syöty aam
iainen ei lohduta.

Tule, hiippalakki, aina
Saksasta asti ja nukuta m

inut.
N

ukuta ja hiljennä aivoni.

Sam
m

uta nyt se lam
ppu!

Jotta valjettua voit sataa
suoraan silm

äpusseihini.
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Tuuli iskee luista läpi.
Aurinkoon on vapaa pääsy.
Päivä itseni kanssa kävelee.
Kahvilan loungegroove soi,
eikä pää räjähdä!
Voiko sunnuntai tuoksua ihossa?
On rauhallista.
Olen valas.

Vaalit

Repo luikkii Eurooppaan.
Lampaita on vihreällä.
Yksi on musta, erillään.
Kiekuu, soi ni(i)n tyhjyys.
Vasen kuolee.
Oikea jyrää.
Yli puolet, ei mitään.
Vielä kerran:
yli puolet, ei mitään.
Oomme sankareita kaikki.
Yhtenäinen itsen juhla.

juhannus

Pari ilmaista keuhkovetoa ja lehdet tanssivat perhosina.
Kivet opastavat sateelle tietä ja jossain
ryypätkäävät, yksinäiset, vastanaineet ehkä sinä.
Rakastaen, vihaten tai jotain miedon jussia.
– Kokon valo, voitko puraista kaikki synkeät suihisi?

kaunis rumuus

Pane mua!

Marilyn laulaa.

Syö minut,

juo minut.
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Puhtaammat keuhkot pussaavat paremmin.

yksinpuhelu

Oletko siellä?
Rauhoitu.
Hengitä.
Kuuntele.
Ei ole hätää.
Kuiskaan korvaasi:
Nyt, nyt, nyt…
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Hän haluaa rinnalleen sen,
joka osaa taikoa elämän.

Visertää ääneti onttous.
On laulanut jo pitkään.

Riippumista haluttuna.
Pakoa yksinäisyydestä toiseen.

Naapurimökillä grillataan perhesikaa tankona.
Pölytetyt matot ottavat vastaan kesän.

Ulkohuussi kertoo kierron, juurruttaa.
Kärpänen sukii kämmenellä.

Hän on kuoressaan elävä komposti.
Tuli kipeäksi ensimmäisenä päivänään.

Istuu verannalla tuulipuvussaan.
Siristää auringolle ja hengittää punnuksia.

Katsoo teekupin reunalla lepäävää korentoa.
Kuningatar?

Vastaan

Mitä päriset? Sinä, leipäluukullasi räpättimenä päästelet.
Vyöry aurinkona alemmaksi mäkeä.

Mitä päriset? Sinä, kuninkaan kruunuksi halajat.
Tahdon tutkia poveasi tarkemmin.

Mitä päriset? Sinä, punkkipihdeilläsi rokkia soitat.
Avaa aivojesi humina tuuleeni.

Mitä päriset? Sinä, metsien korvet manajat.
Maalaan ruusut poskiisi ja hietän helmasi.

Mitä päriset? Sinä, kavallat kauneimmat purolaulajat.
Rukoilen hiuksiesi hennon lennon.

Mitä päriset? Sinä, merten uumain akka syötät.
Sadut suullesi saunon. Siis kuuntele.

Olen tässä!

pilke

Vehreyttävät huulesi siedättävät.
Niin että loska on kesäyö ja pimeys on saunakylmä okra. 
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Sade lyö masennuksen aamukävelyllä.
Silloin vielä kaikki oli hyvin.

Aikoinaan pilvien jumalsilhuetit vyöryivät ja halutessaan näki auringon hampaat.
Mitä on tapahtunut?

Aikoinaan kylvin samassa ammeessa naapuritytön kanssa ilman tietoa.
Aikoinaan pystyin kuvittelemaan, että kivi on ufo ja minä sen kapteeni.
Aikoinaan idolejani olivat Ingemar Stenmark, Ivan Lendl ja ...Ari Vatanen (!)
Aikoinaan pelasin pesäpalloa huonosti ja kuvittelin, että minusta tulee 
ammattilaistenniksen pelaaja, lakimies tai merentutkija, sukeltaja.
Aikoinaan äitini eli ja meillä oli saunavuoro toisessa rakennuksessa, jonne kävelimme 
pakkastähtien kanssa.
Aikoinaan en ollut niin läheinen isäni kanssa.
Aikoinaan jaoimme limsapullon veljeni kanssa niin tarkasti, ettei muita sotia ollut.

Palataan alkuun.
Sade lyö masennuksen aamukävelyllä.
Kysyn vielä:
Mitä on tapahtunut?
Aikoinaan minun nimeni oli ruotsin tunnilla Mats ja luokkatoverini kirjoitti 
englanniksi runon: Sky is blue and I’m cruel.

Entä nyt?
On pilvet, aurinko, mustan sävyjä ja ihmissuhde.
On opintoja, tutkintoja, työtä, juhlaa ja arkea.
On sade, tuuli, ruokaa, rakkautta ja salamat.
On hyvin, liian vähän tai pitäisi.
On huominen, jolloin kaikki tai eilinen.
On nyt mikä meni tai kauan sitten.
On perhe, sydän ja sitten joskus.

Palataan alkuun.
Sade lyö masennuksen aamukävelyllä.

saalista

Joki on tyhjä.
Valon menneisyys on aina.
Suolammella elää joutsenpoikue.
Suonsyrjässä hillat.
Sääskiä ei ole ja salmiakkia on.
Joki on tyhjä, mutta metsä on
mustikoille, poroille, menninkäisille,
keijuille ja muille eläväisille,
sairaille tai kuolleille.
Sauna synnyttää. Taivas leiskuu.
Aika on.
Tai sitten: kalat ovat lomalla, nukkumassa
tai järvellä naamakirjassa!
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Ilman toisia ilmoja en ole. En ole juuri mitään muutenkaan, mutta ilman toisia ei 
kartat minua tunne. Tämän kaiken katoavaisuuden ja vääryyden keskellä tiedän, että 
naapurissa voi sataa puukkoja tai sammakoita vielä enemmän. Ja että linnunrata on 
kärpäsen sonta kaikkeudessa. Siis, on paljon harmautta:

Harmaatuuli.
Harmaasiitepöly.

Harmaaukkonen.
Harmaamatalapaine.

Harmaakorkeapaine.
Harmaametsäpalovaroitus.

Harmaalumisade ja kaikki muut
Harmaakartan

Harmaamerkit
Harmaataulussa.

Toisaalta tiineet pilvet lipuvat sotalaivueina pudottaen milloin mitäkin harmaata.
Menevät ohi ja jättävät rauniot kytemään harmaasavua.

Kunnes selkenee.
Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia? 

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia? 
Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?
Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?
Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia? 

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?
Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?
Voisitko valopallona luokseni pomppia? Voisitko valopallona luokseni pomppia?

Baarista

…en aina pidä itsestäni…
…lähdetäänkö…
…otatko…
…näin se jumala mua kusettaa, no pyöritelkööt…
…mulla ois tämmönen idea, että…
…esitän hauskaa niille, jotka…
…nännit kohti siriusta ja lisää…
…mitäs nyt…
…hei kaunis…
…har du bråttom…
…taantunut merinisäkäs…

Valomerkki

…no ehkä vielä…
…siis sininen…
…kyl…
…mä…
…o…

…aa…eeee…ii…ooo…u…yyyy…ääööö… (puhetta viherkasveille)

… ..
… .
… 
..
.
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toissayönä juttelin saatanan kanssa
näytti amerikkalaiselta näyttelijä Ted Dansonilta
sanoin: mene pois! en ole sun miehiä
lupasi kaiken
sanoin pärjääväni hyvin näin
nyt radiossa Eriksson laulaa huojuvasta talosta
ja modulaatio
euroviisukappaletta ei ole ilman modulaatiota
viime yönä keksin teeveeformaatin
tänä aamuna mökin ikkunasta poro katsoo suoraan ytimiin
hulluus lapissa on lähde!
beibe kelaa sitä
ja modulaatio
hulluus lapissa on lähde!
beibe kelaa sitä

automatka

Rovaniemi – Sataa startrekkinä tuulilasista lävitse.

Mietin millaiset hautajaiset minulle pidetään. 

Mietin kaikki rakkaat ja sinut muistotilaisuudessa. Kaunista. 

Mietin, että vain naiset saattavat minut hautaan kuten elokuvassa. 

Röyhkeää, kaunista. Mietin, että toivottavasti pidätte juhlat, jossa 

riemu raikaa ja laulu soi. Mietin sukua, lapsuutta, 

ensimmäistä tennismailaa, joulupukkia, metsästyskorttia, 

inssin reputtamista, poikuuden menoa –  parastakaunista!, 

armeijavuoden Torvi- ja kirjoituspalkintoa (uskokaa pois), 

kaikkia ihania naisihmisiä miksei muitakin, luontoa, isää, äitiä, 

veljeä, sinua, elämää ja sitä, kun kuolee. Mitä sitten?

Kaatosade, veitselläleikattavaa sumua, useampi vaaraohitus, 
kolme tai neljä hirveä, melkein sydänkohtaus, pari kettua, 
pari pöllöä (emme tunnistaneet) ja muutama supi. 

Mietin elämääni. Mietin sitä, etten ole kuollut. 

Mietin sitä, että kirjoitan – Kiitos!

Helsinki – Kun heräsin omasta sängystäni, ulkona vihmoi veden 
jumala ja aurinko paistoi päässäni lettuja.
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Hänellä on maailman kaunein hymy. Hänellä on ruskeat silmät 
suoraan säkeistä. Hänellä on joskus hengitys tervattua venettä 
lastattuna muilla tarpeettomilla. Hänellä on pingviiniaskellus. 
Hänellä on sisäinen tuulivoimala. Hänellä on miesystävä. 
Hänellä on rakkautta joskus liikaa. Hänellä on kopioimaton 
juoksutyyli. Hänellä on taito tunnelmavaihtoon alle sallitun 
ajan. Hänellä on suuri into kirpputoreille. Hänellä on pieni 
puumummokoti. Hänellä on tarve saada vauvoja ja koira. 
Hänellä on usein halu kontrolloida ja suunnitella. Sanoinko 
jo, että hänellä on maailman kaunein hymy? Hänellä on 
samoja ärsyttäviä piirteitä. Hänellä on paljon läheisyyttä tai 
tulee olemaan. Hänellä on aika monesti hyviä tuulia, joskus 
päinvastoin. Hänellä on paljon huomiosta kipeytyneitä kavereita 
kuten sinulla. Hänellä on taskussaan muutama arpi. Sanon vielä 
ihan lopuksi, että hänellä on maailman kaunein hymy.

hekoego

Nössöttää ja hymiöilee kaikille. Pintaa ja huolii terveyttään. 
Pukeutuu ajassa ajan mukaan. Sanoo olevansa luontoihminen, 
vaikka käpälissään koreilee kevytlatte kevytsavuke, K(a)uppalehti, 
(m)Auto(n)maailma sekä älykello (millä pääsee melkein 
tulevaisuuteen). Ei tiedä että pelko on kaupan moottori. Väittää 
luomuhybridismin ja sähköjäniksen nostavan kurssit. Tiukkaa 
koneelleen kolumneja kasvusta, öljystä ja ydinvoimasta tajuamatta 
itse olevansa myytävissä, vaihdettavissa tai ostettavissa. Oleilee 
taiteesta bisnekseen koulutustähtenä eduskunnasta peräkylille. 
Tietää kaikesta kaiken kuten minä, mutta on tässä tekstissä 
paljon tyhmempi, tämä probiootteja napsiva kauppakuvake. 
Menisi metsään syömään juuria! Alkaisi lähihoitajaksi, 
päihdetyöntekijäksi tai luokanopettajaksi, niin tietäisi, 
miten maailma asuu.
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Melkein neitsyt tanssii, ei juurikaan laula, näyttää reisiään, 
rakoaan hampaiden välissä, ketunnaamojaan, hauistaan sekä 
takapuoltaan. Eittämättä valtaisa ilmiö. Joskus hoivaa lapsiaan 
tai adoptoi. Kehittyy personaltrainerinsa kanssa, johtaa muina 
trumppeina ja on tutkijan mielestä lähes jeesus. Sanoo, että 
vihasta ja katumuksesta kiinnipitäminen on ajanhukkaa. 
Ei siis ihan urpo! On seksin suurvisiiri. Myönnetään, olen 
kateellinen ja masturboinut. Saa minut, sinut tai kaverisi 
itkemään, hyräilemään, nukkumaan betonilla, pukeutumaan 
vaippoihin, humaltumaan, tungeksimaan tuhatpäinä, toisaalta 
viihtymään vai näyttäytymään? Hänkö on pop? Häntäkö ei 
kukaan pysäytä? Keskemmällä niemeä alkoholisoitunut ja 
työtön Puttaan Eero tai Liisa hakee perunamaalta potut. Nauraa 
rätkättää matikan mahasta löytyneelle Madonna -pinssille. 
Kysyy puolin tai toisin: Kukas se tuo? Ja rätkättää lisää. Keittää 
makkarasopan ja rytkäyttää perään: Matonna.

k

K, että elämän lopussa katkeruus jäisi syntymättä.
K, että olisin enemmän onnellinen kuin sitä toista.

K, että olisi aikaa hypätä muikulla jonkun sydänalaan.
K, että pitäisi -sana olisi jäänyt katiskaan.

K, että hymy vetäisi itkua useammin pataan.
K, että kärsimys olisi kohtuudella töissä.

K, että rakastaa -verbi säilyisi myös pakkasessa.
K, että vanheneminen säästäisi selän ja nivelet.

K, että aamutee, -kahvi tai -tasaava aloittaisi hyvän päivän.
K, että minut hyväksyttäisiin.

K, että oppisin sanomaan kyllä ja etenkin ei.
K, että olisin utelias, oivaltaisin ja tekisin hyvin.

K, että sinulla olisi rikasta.
K, että vihreys säilyisi muiden värijuttujen kanssa.

K, että himot suhteutuisivat herkästi särkyvissä.
K, että kaaos ruokailisi levollisin mielin.

K, että k:sta osa näkisi eläkkeeni.

syys

meri hengittää syksyaaltoja on aika jättää päiväkoti ja astua isojen 
maahan siellä äiti-isät unohtavat tai heidät unohdetaan työ pyrkii 
ärjymään vääristeitä kasvoille marjat sulloutuvat säilöön kertomaan 
kesähekumoistaan kepeys on siirtynyt muistiini valas on jäissä 
entä sinä, lentävä kauneus? jotakin vierasta on tapahtumassa muttei 
kukaan kerro mitä miksei mikään innosta laukkaamaan värilehtien 
roiskeissa? voisiko joku siirtää minut avaruussiirtimellä hetkeksi 
60-luvulle? pää telakalle ja tissit suuhun kiitos hyvä kanssaihme 
pistä plusmenovettä pollaani mieluusti vaikka nyt heti
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He menevät klubille, soittavat eivätkä uskalla. Ovat miehiä. 
Saturnuksen renkaat näyttivät ala-asteen kirjassa siltä, että 
niissä voi luistella. He menevät. Ovat soittaneet samana suvena 
saman naisen vastaajaan. Eivätkä edelleen uskalla. Kun ovat 
miehiä, tyhmät. Särkänniemessä on syöty vapaus tai hattara. 
Delfiini on kai viisas, kun se hyppää voltin silli suussaan. 
Ihmispäissä on kuviteltu sota pariolemisen oikeuksista. 
Pyörähtävät tovit kuin tähdissä. He menevät vapautuakseen. 
Ymmärrättekö? Saturnuksen renkaat on ja pysyy kuten tämä 
piste  .  Samoin Särkänniemi ja voltit. Hattara saattanee 
vaihtua ellei sokeri lopu. Ala-aste on nykyään homehtunut 
isoryhmäläisten alakoulu. He menevät, uskaltavat vähän. 
Edistystä. He vaihtavat oraalisia kirjainyhdisteitä. Siis, 
luolaherokset osaavat puhua! Kuin osuusbonuksena lyövät, ei 
toisiaan, vaan kättä. Silti epäilevät kaikkea, poikaset.

yksinäinen

Vimmatuulien ja neulapetien tähden varise varoen, 
sinä yksilehtisten edustaja.

muotoa

Neliö ja kolmio tapasivat torilla.
Menivät kahville janaan ja sikisivät.
Syntyi ympyrä, jolloin täyteys laskeutui
ja perhoset lensivät laulaen.

naisihme

On raskausalku
On omenakorvasieni

On rumakaunis
On sisältökuva
On puutarhaoka
On suovuori
On emovasa

On vaikeusratkaisu
On tuhopelastus

On susikana
On kehtokaivo

On kaaosmuoto
On himokohde

On kieltohalu
On neitsytsorrettu
On älytunne
On viihdetaide

On tiedeuskonto
On hysterialusikka-asento

On kuutissit



72 73leikin loppu 
(Kirjoitettu Beckett:n innostamana. Sisältää lainauksia.)

Tahtoisitko että kertoisin rakkaudestani?
Miksi?

Että saisin sinut hymyilemään kuin ennen?
En.

No sitten, viekää tuo saasta kierrätykseen!
Nyt minusta tuntuu, että minä kuolin.

Nyt tästä tulee kivaa.
Kaikki on nolla.

Katso merta.
Ei näy.

Onko siis pimeää .fi?
Ei.

Lähdetään siis pois, yhdessä.
Minulla on nälkä.

Et ole ketään.
Teitko meistä lopun .fi?

Tein.
Me olimme kauniita.

Niin.
Hyvästelläänkö?

Lähdin jo pois.
Oletko siinä vielä .fi?

Olen.
Annatko pastillin?

Oletko valmis?
On elettävä ajassa.

Hän loi itsensä kyyryyn. Kaiketi pyysi anteeksi.

Ei sitä aina voi olla vedossa.
Sekö sinua naurattaa?

Loppuuko se?
Onni?

Niin.
Suudellaanko?

Kyllä.
Et ole kuollut.

En.
Ajattele näitä asioita.

Vieläkö?
Minä kiitän.

Entä sitten?
Nyt on minun vuoroni.
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Ehdotelma siitä, että olen aina mahdollisuuksien äärellä, 
tuntuu oikealta. Pysyn liikkeessä. Taivutan itseäni, jotten 
jumiutuisi aikomuksiin. Muistuta, jos unohdan huokaista. 
Sana, jota opiskelen, on armo. Ai niin, ilmasto muuttuu. 
Muutu sinäkin!

ookoo 2

Ehdotelma siitä, etten ole koskaan mahdollisuuksien äärellä 
tuntuu väärältä. En pysy liikkeessä. Jarrutan itseäni, jotten 
pääsisi töihin. Älä kerro, jos en muista huokaista. Sana, jota 
opiskelen, on kärsimys. Ai niin, ilmasto muuttuu. Sinä et!

ookoo 3

Ehdotelma siitä, että muutos pelottaa, on oikea. Tee jotain!

käskyjä

Jos tietäisin olevani jumala, sanoisin näin:

Menkää sinne missä maa haisee eikä mikään elä!
Perustakaa ajatusvyöryjä ja imekää saastunut julki.
Tarjotkaa ruoka ja turva, jos kykenette.
Näyttäkää elon kulmat ja nuolkaa hinta hiestänne.
Laittakaa elottomaan sielu ja aukaiskaa muurattu.
Pistäkää sävel ytimen värähtäjäksi ja säe sumentamaan ahneus.
Veistäkää vapauden mahdollisuus ja kuvatkaa kuoleman kateus.
Mallintakaa nurjuudet esiin ja etsikää ratkaisun kielet.
Syleilkää verta elämälle ja musta mustaan valoksi.
Kannustakaa toisianne ja tuokaa esiin ne, jotka elävät.

Arvokkaita olette te, jotka jaksatte.
Arvokkaita ovat ne, jotka eivät jaksa.

Häpeämättömiä olette te, jotka pärjäätte ja pidätte huolen.
Häpeämättömiä ovat ne, jotka voivat huonosti ja pyytävät apua.

Sillä hyvyys olet sinä.

Koeta jaksaa tässä raskautetussa ajassa.
Säilytä sydämesi voima ja toimiesi suunta.
Lepää ja vaali terveyttäsi niin, että hyvä mahtuu sisällesi, lähellesi.
Ole tahdossasi vahva ja suo mielellesi herkkyys.
Salli rakkauden kukkia, kuolla ja syntyä uudestaan.
Suo rohkeutesi ratsastaa rauhapelloilla.

Sillä sinussa elän, elämä!
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IsOkaikki on tässä
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Minä lennän.
Näen vääristyneet yösääret.
Lennän latvoja hipoen.
Kaupunki keulii laiskasavuaan.
Ylipyyhkivät aallot vaahdottavat baariparrat.
Niin, parrat.
Dingo on 50 ja vasta oli autiotalon kädet.
Päätän pilkkoutua atomeiksi.
Mieheksi synnyin.
Kohtuseinästä sen luin.
Olla mies: kantaa vastuu ja muuta raakaa.
Kokoan palasia.
Oppia jänis janoaa vielä.
Kysyy pää pensaassa:
Miten elää toisen kanssa? ja muuta raakaa.
Tavaan aamurapealle lammikolle.
Nyt naamari sivuun.
Löydä herneellesi keitto.
Yksin et jaksa.
Tulkoon tuleva ja uudestaan yö, jos niin katsoo.
Lennän merelle ja sukellan.
Olen merinisäkäs.
Sanovat taantuneeksi.
En usko.
Luotaan karikot ja lepään.
Ponkaisen pois pyrstöni homeet ja lähden.
Blups.
Synnyin juuri uudestaan.

Viisautta

Tähtitieteilijä sanoo: Uusi Einstein on hakusessa.
Tutkija sanoo: Nanoteknologia mullistaa maailman.
Taiteilija sanoo: Olen ikuinen lapsi.
Lapsi sanoo: Minulla on nälkä.
Lehmä sanoo: Älä syö minua, jalanjälkesi kasvaa.
Eläinlääkäri sanoo: Ihmiset rakastavat rakastamista.
Tuntematon sanoo: Rakasta lähimmäistäsi.
Sotilas sanoo: Tämä on rauhanturvaoperaatio.
Pääministeri sanoo: Lautakasa.
Taksikuski sanoo: 26 euroa, kiitos.
Aktivisti sanoo: Aja pyörällä tai kävele!
Poliisi sanoo: Seis! Kädet ylös!
Sydän sanoo: Lepoa, ole hyvä.



Panu Varstala

VA L A S K U I S K A A J A

Tämä on pieni kiitokseni siitä, että olet.

     

     

     Panu Varstala
Kajaanissa 16.12.2008
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Kuin kuolemaa
katson itseäni peilistä.
Aurinko nousee
ja västäräkki hymyilee
mato suussaan.

hyVästit 

Mieli on haikean onnen hymy. 

hiljainen metsä 

Kukaan ei kuule,
vaikka rupisammakko kuiskaa rakkauttaan
sinulle.

Tuuli uutisoi ikäväänsä.
Hiljainen hämärä hiipii valkealle.
Huomen on huolia vailla.

Tuoksujen temppelit haisevat
mädältä taimenen pojalta.

Askel, toinen - - .

nuotiolla 

Tuhka varisee huulilta lauluhiutaleina.
Narinaa – kelot säestävät.
Kaupunkimetelimuusikko on tauolla.
Kuuletko?
Verisuonet rokkaavat.

kuulean lampi

Veljekset sininen ja vihreä
olivat keinokuiduissaan ongella.
Kalaa ei tullut. Saalista kyllä.
Vihreä veisti itselleen happihymykuopat.
Sininen suki partaansa
ja nukahti Kuulean kainaloon.
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Kulman takana
riutunutta poroa
vaanii ahman
arki.

Ketjun ylipäällikkönä
toimii kello.

kadonnut häntä 

Aallottaret kuiskivat
rakkauttaan
korvasienen kieroudella.

Saarikallion sisilisko
menetti häntänsä.

Sinä, aallon huippupärske,
syöt louhikkoista
keuhkoväliäni.

Häntäni on edelleen kateissa 
ja sydämeni piinan pyörteissä.

kuuletko minua? 

Kelo käivärä saatana pahan näkee.
Kostaa niille, ketkä sen kätkee.

Ahti meren hukkuu paskaan.
Hallitus siihen uittaa lastaan.

Sano sanasi!
Sano sanottavasi!

Kuuletko minua vanhus ja meri?
Kuuletko minua Saimaan saari?

Kuuletko minua Päijänne jylhä?
Kuuletko minua? - -

Koska minä en kuule.

Kelo käivärä saatana pahan näkee.
Kostaa niille, ketkä sen kätkee.

Sano sanasi!
Sano sanottavasi!
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Lempeytesi silmät
sulattavat napajäätikön,
ympärilleni muotoutuneen.
Salaliittopalmikko,
aukeaa - - hakanen,
kaksi kauneinta pullaa.

äiti 

Olen itkenyt kuivan meren.
Ikäväni huutaa syliäsi.
Elät muistojeni palavalla
kannella.

Oletko äitien taivaassa
pelaamassa tennistä,
vai teetkö leivän juurta
mummon kanssa?

Olen itkenyt kuivan meren.
En muista kasvojasi.
Mutta muistan rakkautesi!

Oletko minusta ylpeä?
Tulethan minua vastaan, kun soitan.

hämmennys 

Olen kaikki se ilo ja tyhjyys
kyyneleessä.
Haluan sinut, sinut ja sinut sekä sitten sinut.
(osoittaa sormella satapäistä tissijoukkoa)

Olen suurin pelkuri. Haluan kaiken. Nyt!

En osaa rakastaa ja silti rakastan – tai ainakin kaipaan.

merellä 

Äärettömyyden värit ja voima.

Kallion sylissä vääntynyt koivu.

Aurinko, tiira ja matkansa päättänyt vene kylvyssä.

Uskallanko itkeä kauneudelle?

Rakkauden kehto ja likakaivo syleilee siilitukkaista saarta.

Saha soi ja laulu – Mantereen Eekin muistolle.

isä ja pojat

Isäx + poika
a
 + poika

b
 = 1 – äitiy
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Paatunut suon syvä silmä 
näkee heijasteen elämästä.

Järven selkä, usvan uljas
saattaa morsiamensa
laineleidien säestyksellä.

Ruostunut työn kylmä hedelmä
on poimittu ja
lämmin lomasydän
sykkii soutajalle.

Seuraavan kerran,
kun päivä näkee vapauden,
soudan kaikki kipumeret, jotta
löydän sinut.

isoäiti 

Isoäiti von Dnalnif sipsuttelee vanhainkodissa.
Hän muistelee rakkauttaan ja hymyilee,
vaippa on vaihtamatta,
ruoka saamatta, lääkehumala ottamatta,
puolison haudan kukat uusimatta
sekä lotto viemättä.

perhe dnalniF

Herra Dnalnif etsii ystävää.
Kaikki tuntuvat eksyneen
Automarkettien alennusmyynteihin.

Neiti Dnalnif etsii kättään.
Kaikki tuntuvat eksyneen
Päivälehtien paljastuksiin.

Rouva Dnalnif suree eroaan.
Kaikki tuntuvat eksyneen
Suojelupoliisin arkistoihin.

Poika Dnalnif harkitsee paluumuuttoa.
Kaikki tuntuvat eksyneen
pääkaupunkiseudun rahapajaan.

Tytär Dnalnif juo tuplaespresson
paikallisessa keskuskahvilassa.
Hän hymyilee huolettomasti, kohentaa ripsiään
ja unohtaa kaikista tärkeimmän.
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Hillan kukka,
valkeuden morsian,
kerrot sävysi rikastamaa
häähuntuista tarinaa.
Salpaat seitojen hengitykset.
Veistät mehevyyteen 
kesäpellon kruunujen
kirkastuneet molekyylit.
Tuot heleän hauraan
vaurauden väsyneen
poimijan paljuun.

Välitila 

Olen tuulikaappimaassa.
Museoidun.
Vinosti rahisee raivoni.
Pää kumisee
vereslihaista tunnottomuutta.
Kestokiire kultaa irtoavat kynnet.
Iho tuntuu vieraalta.
Hyeenat ovat haistaneet 
mätänevän ruumiini.
Olen tunkio vailla hapettajaa.
Olen syntymätön kuollut kohdussa.

syksy

Ruska jyrää väriatominsa
ihohuokosten läpi.

Suussa maistuu lihapilvet ja näytös
lempivistä hautajaisissa.

Pigmenttikiitäjät odottavat
multaan käärittyinä.

isä (2)

Sanattomasti rakastan.
Kunnioitan. Arvostan.
Pelkään. Luotan.
Olet tuki ja turva.
Kiitollisuus.
Iloitsen olla poikasi.
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Sinä,
täyteläisin tervaskanto.
Sinä,
sitrushaavasuolaliuoksen haltija. 
Sinä,
himopelkorakkauden lähetti.
Sinä,
kitkerä kanttori.
Sinä,
yötön ei-yksiö.
Sinä,
kaapissa-asuva.
Sinä,
julkilausumaton hellyys.
Sinä,
vastasyntyneen iho.
Sinä,
moottorikirkkopolttaja.
Sinä,
valssaava ihmisvihannes.
Sinä,
kaukaisin kevätkääryle.
Sinä,
yöntimojaliisa.

idiootti 

en puhu, en pukahda
mätänen ulosteajatuksissa
näen peilirakkauden
kuljen läpät silmillä
tulpat korvissa
kerään kiiresalkkuja ja
särkyneitä sydämiä
idätän synkkyyden siemeniä
synnytän kauneuden
onttolaskimoita
olen jäätynyt rakaste
muoviin kääritty

odotus 

linnut, linnut lentävät
lapset, lapset leikkivät
lohet, lohet kutevat
sääsket, sääsket inisevät
liskot, liskot kivettyvät

linnut, linnut lennätte vielä!
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Ostetaan onnen tila.
Vaihdossa annetaan toimivat
myrskymajakkayksilöt –

Ituhippi ja Valaskuiskaaja. 

ikäVä (2)

Kyynelkanavani ovat kuin
aavikoituneen maaseudun 

identtiset kaksoset.
identtiset kaksoset.

Järjetön suru on saanut
sinfonian. Kuivuus
piirtää auringolle

tummat kasvot
tummat kasvot.

Onni on kuvitella
lämpösi ja rakkautesi,
hyvänyön suudelmasi
sekä kaunein pariairokaksikko
sikiölusikkaan.

särkynyt mieli (2)

Saatanalliset lieskat
kipunoi aivojeni
suojatussa lehdossa.

Armoton takatalvi
jäytää routaisen
risukkoista rintaani.

Moby Dick on ajanut
karille, koska majakan
lamppu on sammunut.

surkea  proVokaatio

Et uskalla olla Sinä. - - 
Valehtelet - - no, kuka tota uskoo?
- - Älä jaksa jauhaa - - 
Just, hei kamoon - - 
Käytsä vittu mulle? - - Mulle?
- - Mene nyt kotiis ja hanki elämä!
Tsirp. Tsirp.
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Sinä seitojen idättäjä,
Ota avaruusmatkaimesi
ja lennä mun tykö! 

hiljainen huuto 

Ikääntynyt pariskunta sukii toisiaan
Tampereen asemalla.
Kateus vihertää mielen.
Pimeys peittona tärisen.
Yö loppui. Murheet palaa.
Lintuni, opeta minulle rakkaus!

kaunis

Hän avaa voipaketin.
Ravintolavaunussa elää halumaisema.
Jatkumo.
Hän laittaa lisää suolaa.
Punainen talo juoksee pakoon.
Hänellä on ryppykädet ja harmaat.
Koivikko laulaa.
Vihreä villatakki ja kumara.
Paksut nivelet.
Suodatin ilma tylyttää.
Hän elää.
Sydän.
Lyö vielä.
Pyyhkii suun.
Lopettaa.
Kävelee ohi.
Ilma maistuu lohelta.
Niemen nokassa tarpeellisia.
Saattaa pudottaa avaimet.
Suuntii väärin ja kävelee uudestaan.
Palaute.
Hymyilee ryppykasvo.
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karvalakki jäätyy ikkunaan
jääkiteytymä pesii silmäkulmaan
aurinko hiihtää
kirkkaus veistää maiseman
kauneuskaverina lentää mieli
oi, marraskuinen valo,
laita minut kielesi alle piiloon

kuolema

Onko rakkaudessa toivo? – Odottavan hetki on lyhyt.

surkearunoilija

istuu, myöhässä, uusio,
lainaus, lordoosi, kyfoosi,
hänellä on kaikki selät.
kynä, en jaksa…
en jaksa, toisto. näpyttää,
herkkyys, kuka? juo,

”Lapissa kaikki…”,

Ooo virnuilee, tahto,
kärsii, äly, aamu,
koipallo, mielessään lento,
pelko, synty, soi sana, Oi!

synti, hakata maisema,
väriroiske, kato Haukivuori!
Alepa, alko, aika, morsian, 1.
kaipuu, kyy, kyynel, kyyn Nikko,
kauko-ohjattava, kaipuu 2,
tissit, panee, puutarha,
kaipuu 3, kaipuu, kaipuu,
kaipuu, kaipuu, joko riittää? Ei! , ?
Mitä? ttua, vielä, haluatko,
ttu, lisää tanaksi, taipuu,
lauta, hän laittoi lumen,
rakkaus, taas rakkaus,
ei tule enää kaipuuta,
usko jo, tulee sontaa,
pyhäusko, lip lap, kukkasota,
virsi, kuolema, tarttuu, mätä,
synkkää, helmeä, veri, syöpä,
munasarja, äitini, kuoli, siihen,
kuoli, tajuatteko? yhyy ääretön,
viheriöi, mustat, yöpaskaa aina,
lintu on ja nyt tai eikoskaan nousu!
Kiito! Kiitos! Huutaa! lojnkh. lojnkh.
Räpiköi. Aris. To. lyhenne Rkp,
FINs(uomi),    säe    Teles,  Aristoteles,
kieliä kaksi, maanantai, odottaa, huomen,
oikein! sineen, okei! taide

S.A.A.A.A.V.U! NYT! HETI!

noniinpiste. Joko? r
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Kanssasi haluan:

rantasaunoa
avantouida
lempiä
syödä iltapalaa
hymyillä ja
olla unilääkkeesi
herätä ja tehdä 
kaiken uudestaan.

t ä y s t y r m ä y s
Kuin uutinen Estoniasta
ajatuskoukku lävähtää leukaani.
Se on tekstiviesti: ”On sattunut kaikenlaista.
Meidän pitäis varmaan jutella.”



102 103sointuresepti

Tule neito sorja.
Parsi sieluni.

Olen sun orja.

Sylje vihasi pois.
Kylmetä kalma.
Ilo freesaa vois.

Olen sun Janne.
Ole mun Maija,

           kaarevalanne.

asemapäällikkö

Hylätty asemapäällikkö
kiroaa ohikiitävän Pendolinon.

Raide ruostuu.

Pöly peittää maan.

Päiväraha valuu kurkusta alas.

Mussolinit perkele!

Tulipesä valaisee rautatiekuninkaan kasvot.

Vaimon makkarasoppa on piikkilanka.
On vain mustelmat, pieni mies ja asema.

haaVoittunut (2)

Täällä UPM kuristaa
Kajaania.
Toisaalla joku Barack on /oli
messias.
Sanojesi lävistävä voima
mykistää.
Kolme nuorta päivässä päättää päivänsä,
omakätisesti.
Aamen, aamen,
aamen.
Heikot sortuu.
Korpi huutaa
apua.

Viisas

Sanoit minulle: ”Kyynisyys tappaa valon.”
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Koska kurssit laskevat,
palvelujasi ei enää tarvita.

Virtuaalipyöveli paukuttelee
leikatuista luottokorteista
valmistettuja henkseleitään.
Päivän erikoistarjous:

Auttava käsi tai
kääntyvä selkä 

Ilmaiseksi!

onni

Ystävä. Sinä.
Minä. Me.

hyVä elämä

Tarjoan kättäni, kuuntelen.
Halaan, sanon kiitosolehyvä, suutelen.

Anteeksi annan ja saan, jos pyydän.
Lempeä vaalin, jos sinut mä löydän.

Ystäväni itseni kanssa tahdon olla.
Mielikuvituskaverina rasitu ei polla.

Tärkeimmät:
perhe, luonto ja rauha,
hiljaisuutta, terveyttä laita aimo kauha.

Ylitse muiden on ainoa yksi.
Lääkkeen sen arvoa ei tiedä edes Hyksi.

Rakkaus on helppo, haastavin ja paras.
”Ota keuhkot täyteen ja sukella”, sanoo valas.
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Sinulla on vaimo, minulla ei. Sinulla on kaksi kauneinta lasta, 
minulla ei. Sinulla on puutalo ja auto, minulla ei. Sinulla on 
säännöllinen palkkatyö, minulla ei. Sinulla on takkahuone ja 
sauna, minulla ei. Sinulla on anoppi ja appiukko, minulla ei. 
Sinulla on virkamiesmaha, minulla ei. Sinulla on pituutta 190 
cm, minulla ei. Sinulla on asuntolaina, minulla ei. Sinulla on ot-
sassa leikkausarpi, minulla ei. Sinulla on huono kuulo, minulla 
ei. Sinulla on videotykki, minulla ei. Sinulla on leikatut silmät, 
minulla ei. Sinulla on liikunnanopettajan koulutus, minulla ei. 
Sinulla on murtunut nenä, minulla ei… Sinulla on…ei. Sinulla 
on…ei. Sinulla on…Sinulla on pikku veli - - oi, rakas veljeni, 
iso veljeni, sinulla on minut ja minulla sinut!

kuutamolla (2)

Minun mieleni on
kuin suut elolla:

 a u k i
vähemmän auki

tai 
.

onni (2)

Mä–Sä

yösaalistaja

siivet revittyinä mielikuvituslepakko
pyydystää pahamaasiat kärsällään
imee mehut sylkee kuoret siiviksi
ja yhä lentää hiekan vedeksi vapauden
kivet leiviksi levon sodat rauhaksi rappion
ikävän iloksi immen siivet kuorina lennän
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Syntynyt on valaille
kuiskaaja miesi.
Outo, iloinen,
humalainen tiesi.

Ääniä korkeita
elämän päästävi.
Tanssivat tantereet
ystävän säästävi.

Raskas on kaipuu
emon jo kuolleen.
Kateus ja viha
Suksikoot suolleen.

Valas on ystävä
mieleni mulla.
Kotiisi, luoksesi
tahdon ma tulla.

uupumus

Kuka pisti perkeleen päähäni?
Väsynyt mieli retkiluistelee syysjäillä.

Rahapata porisee juoksuhiirien huumetta.
Olokorjaamot täyttyvät rusinoista.

Kuka kyynikko loi sinut?

Sutena salpaat keuhkot.
Karstaat kansat ja kodit.

Sinulle haavaksi huudan:
Joutenolo!

unimaa (2)

kaunein uni kaveriksi
suukko lepo pediksi
rauha mieli maaliksi
rakkaus sydän haaviksi
siell’ on meitä sä ja mä

sekä suven laulu ”Elämä”.
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Sähköviestimaassa otan
sinut syliini pelkäävän
otsasuonen rauhoitan
hellin kuiskaan hiuksiisi
puhallan rupisammakkonasi
terällä vaapun hampailla
purren rakennan jääpalasta
kesäksi sulavasta unelmoi
onnisilmät kietoutuen yhdeksi,
näkeväksi!

nyt (2)

Nyt, oleminen

Nyt, herkkyys

Nyt, tahto

Nyt, uskoa

Nyt, toivoa

Nyt, rakastaa

Nyt, ajatus

Nyt, minua

Nyt, sinua

Nyt, onni

Nyt, viha

Nyt, tuska

Nyt, suru

Nyt, anteeksiantoa

Nyt, rauha

Nyt, pyhä.



Panu Varstala

…aa…eeee…ii…ooo…u…yyyy…ääööö… (puhetta viherkasveille)

merinisäkäs


