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(Hiljaisuus!)
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Keskellä huonetta
käyttämättömän huonekalun varjo.
Päivästä päivään
äänetön matka
lattian poikki
nurkasta nurkkaan.
Pöly piirtyy istuimelle,
kun aamun aurinko
palaa lasin taakse.
Ja kellon viisarit edelleen samassa kohtaa,
kun tuoli kaatuu, kellahtaa nurin
niin kuin yhtäkkiä olisi
vuoronsa tehnyt.
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Ikkunan alla tumma lehdetön asento, 
lehmus viittoo talvea, pyytää pimeää

oksaan tarttunut hedelmäpussi, aitaan 
nojaava keppi, pienen kertomuksen ainekset

pienen kertomuksen ainekset
lehmus viittoo talvea, pyytää pimeää
runko leimahtaa auringonvalossa vielä
että muistaisi unohtaa itsensä

että muistaisi unohtaa itsensä, muistisäännön
lumeton piha, viima viistää kiveystä

runko leimahtaa auringonvalossa vielä
muutama auringonkierto ja oksat yltävät raapivat lasia



Käyttämättömän  huonekalun  varjo  kulkee  lattian  poikki
Käyttämättömän huonekalun varjo   kulki   lattian   poikki poi
Käyttämättömän istuimen varjo   lattian   poikki    kulkiessaan

nurkasta   nurkkaan   päivästä   päivään   pöly   piirtyy   istuimelle 
nurkasta   nurkkaan  päivä päivästä piirtyvä pöly   tuolin   kannelle
pöly nurkasta tuolin kannelle kulkeva valo pöly piirtyy nurkkaan

tuntemattomaksi   jäävästä   syystä   tuoli   kellahtaa   yhtäkkiä 
tuntemattomaksi jää syy kellahtaa tuoli yhtäkkiä yhtäkkiä yht
syystä syystä syystä tuoli jää yhtäkkiä tuoli kumoutuu kumoa
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Varjot kasvavat kattojen jyrkänteiltä
ja kiertävät pihaa, päivät syöksyvät
venyvät ja Tuuli kuljettaa muovia
painuvat kokoon. nostaa irti maasta
Heinät kurottelevat  mattotelineen   
kiveyksien välistä,  puu kaataa
siemen versoo,  puhkeaa vaahteraksi
puhkeaa vaahteraksi,  siemen versoo
puu kaataa   kiveyksien välistä,
mattotelineen,  Heinät kurottelevat
nostaa irti maasta.  painuvat kokoon.
Tuuli kuljettaa muovia,  venyvät ja 
päivät syöksyvät  ja kiertävät pihaa 
kattojen jyrkänteiltä.  Varjot kasvavat



(laakso) 
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hitaat    tuuleen    veistetyt    aallot    haavat
samaa    suuntaa    kasvaa    vesi    metsää

seinällä   maisema   muuri ja loput
tuuleen    veistetyt    hitaat   aallot   

haavat    rannan   lepät   koivut   ja    petäjät
samaa    suuntaa    kasvaa    vesi    metsää

seinällä   maisema   muuri     ja loputon
lähestyvä   silmien   avaamisen   ääni 
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voikukka sulkeutuu,

hetki käy yli

musertumisen kaltaisena    luonnosmaisena

pakastunutta mutapolkua koppuraisten vaahteranlehtien 

yli   voimapaperin rypistettyjen sanomalehtien   yli
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kilpikaarnapuu kumartuu 
poimimaan satelliitin palan maasta 
jäätyy kesken liikkeen

aika taipuu

hyväksyvä nyökkäys patsaan ele

lähdöt saavat jäädä ja päättyä tähän
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säännötöntä virtaa rajat

maailma tuoksujen aistien seinä

ulappa puhaltaa nostelee pystyyn kuivunutta 

heinää joka sitoo pudonneita lehtiä

siemeniä irtainta 
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eikä mitään mikä tämän sitoisi

kivettyneet salamat haparoivat pinnan yllä tai

vihreästä pilvestä leikkivät salamat kohti jähmeää veden pintaa

tai kuin kaksi tyhjää kättä joihin tuuli tarttuu

konkreettisena kuin vertaus
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miten talot kuoriutuivat maaleistaan 
loivat kuorensa ja kuolemansileän
ensin sateet tuuli 
sitten sateet tuuli ja himmeä valo
kiven hyinen kiima astuu luonnostaan vastaan







(Hiljaisuus!) 
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Jokin minkä ei pitäisi sekoittua sekoittuu,
taitos ajassa, piha joka ympäröi,
tähänastiset rajat

ensin yksi lehti siirtyy hieman, sitten
tuuli tarttuu seuraavaan, seuraavaan.

seuraava fantasia tulevaisuuden arkeologista, joka 
yrittää ymmärtää lehtipuhallinta, 
jää lunastumatta.

instrumentti
kieli
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kellastunut ilmakuva

talon katon läpi ei kasva puita

puhtaat pensaat ja istutukset

ehjät ikkunat 
eikä pihaa       reunustava kasvillisuus vielä 
rakennusten seinissä
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pieni tila, 

varjot kaatuvat seinältä seinälle
piirtyvät pintaan ja vielä 
mikä on sana tälle
vanhan kaupungin,  jälkiä

levää
vanhan maan ja mantereen yllä tuuli symmetrinen järjestelmä 

Taulukoukun kiinnitys ei petä.

koristekukissa muutama terälehti pitää kiinni
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Keskellä huonetta 
ilmavirta tarttuu seuraavaan
lumi juoksee ilman juoksijaa, parvi kuulaita lintuja
pelkkä menneen liehus
joka varjon kaltaisena roikkuu perässä
mikä on ovi
tai ikkuna 
kun kukaan ei koputa
ja maisema heiluu avoinna



(laakso)
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vielä mikään ei ole mennyt rikki 
kaiken yllä: kohta

mutta aika ei kulu
eikä tuo kiveen piirretty ilme

kumara tuuli pyyhkii yli
pöly hyppää korsia, 

leijuu kirjaimina jalustan juuressa
toiset värit lämmittävät,

äänettömät kiljahdukset kiveä vasten
keveä kevät ja askelten jäljet

maisema karkaa, kuolleet kuivat pellot
ja polvet, multa, polvet, sora

naru huitoo ääneti ilmaa
kumara tuuli, irtain lentää ympäriinsä 

pölyn painopisteet ja                        
kuulumaton huuto

tästä, mikä juuri nyt päiviämme painaa, tuli menneisyyttä,
pelkkää jotakin, jonka ajattelu 
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nosti hetkeksi pallean tienoille tunteen

kun valo osuu lasiin jyrkänteen alla
jokainen pinta kuplii kirjoitusta 

voisiko kiveltä karannut juhla 
vielä kerran syöksyä korkealta kohti haurasta maljaa

keltaisten kukkien läpi, muurin harjalla kasvavien 
keltaisten kukkien läpi 

vaarallinen muistomerkki
aineen yö, suupieli

juuri kääntymäisillään itsetietoiseen hymyyn
että tällaista on olla ihmisen kuva



Mustan kirjaimen juhla
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TIETENKIN ALKUUN KAIKKI OLI HAUSKAA. MITÄ 
TAHANSA MIELEEN TULI OLI MAHDOLLISTA.
JOKAINEN MIELIHALU. SAATOIN KULJESKELLA
KÄDET TASKUSSA AUKIOLLA, AJATELLA SUIHKU
LÄHTEEN KOHDALLA VIRTSAA. NAPS. MYÖNNÄN
ETTEI HUUMORINI OLE KOSKAAN OLLUT JÄRIN
KEHITTYNYTTÄ. NAPS. JONKIN AIK AA MYÖS
VIATTOMAT ILOT VOIVAT HUVITTAA, MUTTA 
LUULETKO, ETTÄ ITSE TYYTYISIT MUUTTAMAAN



38

SADEPILVIÄ SINITAIVAAKSI? TAI ETTÄ JAKSAISIT  
KOVIN K AUAN ASK ARRELLA PUUTARHASSA,  
VAALIA RUUSUJA, SÄÄTÄÄ TERÄLEHTIEN VÄRIÄ, 
KESKITTYÄ KUKKIEN KIELEEN. K YMMENEN  
TUHATTA PENISTÄ JA HAAREMI, JOKA KULKI 
PARIJONOSSA PER ÄSSÄ, JO AAMUPÄIVÄLLÄ
OLIN K YLLÄSTYNYT NIIHIN. MITÄ MUK A
ON NAUTINTO? HUVITTELIN KEKSIMÄLLÄ 
MITÄ MIELIKUVITUKSELLISEMPIA SAIRAUKSIA. 
KULKUTAUTEJA, EPÄMUODOSTUMIA. KASVAIMIA
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RAPPEUMIA. RIIPPUVUUKSIA. ONNETTOMUUKSIA,
KOHTUUTTOMIA KOHTALON OIKKUJA. VASTAUK
SIA ODOTUKSIIN JOITA MINUUN KOHDISTET
TIIN. JULMUUTTA, TIETENKIN. R AK ASTIN 
LEIKKIÄ. MUTTA MAANJÄRISTYKSET, TULIVUORET
JA HYÖKYAALLOT OLI KOKEILTU PIAN. KAU
PUNKEJA SA ATTOI PYYHKIÄ K ARTALTA VAIN 
R AJALLISELLA MÄÄR ÄLLÄ TAPOJA, LAAKSOT  
SAI PURISTETTUA KIINNI TAI HUKUTETTUA 
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LAAVAAN. KERRAN PARI HAUSKAA, TOISTETTUNA 
UNOHDUSTA. JOKA AAMU YRITÄN LUODA ITSENI 
UUDESTAAN, MUTTA EN SAA TÄSTÄ OTETTA. 
PUHTAUS EI LISÄÄNNY EIKÄ VÄHENNY, SEN MÄÄRÄ 
ON VAKIO. VÄRIT KIETOVAT SISÄÄNSÄ. HENGITYS 
KESKITTYY. MUSTAKSI NOSTETTU PÄIVÄUNIEN 
PIMEÄ KOSKETTAA NURKKAA. VAIKKA MINUA 
VARTEN KEHITETÄÄN KOKO AJAN LISÄÄ UUSIA  
HUUMEITA, EN PYSTY YLITTÄMÄÄN NAUTINTONI
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RAJOJA. EIKÄ TULE ILTAA JOLLOIN EN YRITTÄISI
HÄMÄRÄN TURVIN UUDESTAAN. JOKIN KÄSIT
TÄMÄTÖN PITÄÄ YLLÄ TOIVOA, ETTÄ TÄLLÄ
KERTAA ONNISTUISIN, ETTÄ HUOMENNA VOISIN
LUOPUA TÄSTÄ. KUKA OLISI USKONUT, ETTEI KAIKKI
VALTIAS VOI LAKATA OLEMASTA KAIKKIVALTIAS.
MINÄ EN OLE KAIKKIALLA. MINUA YMPÄRÖI
NÄKYMÄTÖN RAJA, JOKA ON NIIN HYVIN VAR
TIOITU, ETTEI EDES JUMALA PÄÄSE LIVAHTAMAAN



42

SIITÄ YLI. VAIN IKÄVÄNI ON RAJATON. TIEDÄN
KYLLÄ MITEN NAURETTAVILTA SANAT KUULOS
TAVAT. TIETENKIN SAISIN IHMISET SÄÄLIMÄÄN
ITSEÄNI, JOS HALUAISIN, MUTTA SE OLISI PEILI
KASVOJEN EDESSÄ, JOUTUISIN SEURAAMAAN 
PUUTUNUTTA ILMETTÄNI, ANTAUTUESSANI YHÄ
UUDESTAAN VIETEILLENI, NAPSUTTELISIN SOR
MIA JA VILKUILISIN KELLOA, HUOKAILISIN, MI
TEN AIKA KYTEE, JA ILTA AINA NIIN KAUKANA 
JA ILTA AINA NIIN KAUKANA JA ILTA NIIN



(Hiljaisuus!)
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Mineraalisen ajan lapsuus, vaiti ja arvokas 
lumen ohut huntu kattojen päällä. Ja savut 
jotka piiseistä kiemurtelivat, niiden osana oli 
olla taukoja tässä pitämättömässä puheessa, 
missä havaintojen surumielisyydelle ei ole 
sijaa.

Himmeän horisontin, savujen, tai 
taukojen paot, painottomat. Ja yksiselitteinen 
vastaus kysymykseen, jota kukaan ei esittänyt.
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Jäätyneen vanhan meren
lupa lähestyä omaan tahtiinsa
lupa rikkoa lupaus       kumpikaan
ei tarvitse toistaan.
Maa liikkuu, vaeltaa
ei matkaa, matkustajaa.

Purista mielesi.
Älä tee elettäkään houkutellaksesi sitä lähemmäksi.

Antaa sen muodostaa rauhassa luottamusta.
Et tarvitse sitä, eikä se sinua.

Ei penkkiä, kevätaurinkoa
eikä jäätynyttä merta.

Kun maisema
riisuu viimeisen suojapeitteensä.

varovasti,
taitatte yhdessä valoa
eikä kumpikaan ole mitään.
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SALIT

joka on rikkonut saviruukun
etäältä kärpästä muistuttava

joka riehuu hullun lailla

Ruukkujen kylkiin kuvatut juomingit, houkutukset ja ylettömyys,

saviastioihin pinttynyt viinin ja elostelun historia, 

aukottomat, joka puolelta tiiviit vitriinit kuin sammumaton jano, 

ensin ehtineet vuosisadat välissä ja 

musta piste lentää viereiseen saliin kohti

kivettyneitä luita, puhaltaa itsensä musiikin kaltaiseksi.
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Tunto palaa, kertaa puudutustaan: 
valo antelias, hautova kuin peitto. 

Siitä herääminen kylmään veteen,
syvemmälle hartiat sinisenä.

Selitys tähtijärjestelmästä, 
kiertoradan vaiheista, sen sellaisesta,

ja että kaikki toistuu: kiiltävä kiveys, 
koleiden päivien vetiset kaiut,

kujan suussa pysyvä hahmo ojentelee
hämärään, tunnustelee sunnuntain rajoja.
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Pitkin päivää 
pieniä viileitä neuloja tihkuu luiden sisältä ihon pintaan, kylmä
iskeytyy ruumiinlämmöstään taistelevaan 
mustaan hirveen, joka piileskelee painanteessa.
Nousta, kohota,
mutta eläintä ei enää ole.
Torson olkapäistä sormien uloimpiin nurkkiin
levottomuus syöksyy rajojen läpi.





(laakso)



rotkon pohjalla 
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rotkon pohjalla 

tomun ja pesänkappaleiden peitossa
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tomun ja pesänkappaleiden peitossa

kalliokirkon pimeimmässä nurkassa
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kalliokirkon pimeimmässä nurkassa

rotkon pohjalla 

tomun ja pesänkappaleiden peitossa

kirjoitettu kivenä kivien joukossa: 
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tästä alkava hiekka olen minä
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