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androvitunkyynikko  
   
"tämä päätöslauselma koskee ainoastaan  
vaan ei rajatusti niitä osatekijöitä  
joiden molemmat vaihtoehdot   
on laskennallisesti todistettavissa  
mahdollisiksi olla toteuttamatta  
ilman että nämä kaikki   
teitä palvelevan näköisinä olevat  
päätöslauselman julkistajat   
pääsevät olemaan  
edesvastuussa",   
sanoo kaulaton androgyyni  
nuijan paukkeen lomassa  
   
lähtölaukausten vielä kaikuessa  
ottavat kauniit ryhmänjohtajat  
lusikka-haarukka -yhdistelmänsä  
puhkoakseen osaa ottavien  
inhottavan räikeät silmät  
        ja kolmannen kohtaan ammutaan nappi  
kunnes oppivat puhumaan oikein  
              vain kysyttäessä  
   
epävarmat murinat  
ovat kovassa kurssissa  
tässä parlamentissa  
   
sitä toki olen miettinyt  
              mutta vasta järkeiltyäni  
poistetaanko sukuelimet   
ennen vai jälkeen äänestystulosten  



karvan mitta  
karvan verran parempi olo, luulisin  
kun huomaan havaitsevani tunteesi  
   
karvan verran parempi, luulisin  
vaikka kannan nämä kivet  
keuhkoissani  
enkä osaa sanoa  
   
karvanmitan päässä vielä  
lepään suu auki   
yöhön jos muistan miten  
   



välitilinpäätös I  
luen valon läpi pimeää  
enkä näe kaikkia  
   
mustelmat on pääosin maskattu jo  
ja ne hetket huumassa  
joita jälkeenpäin häpesi  
voisivat olla kultaakin  
   
kun luen valon läpi pimeää  
enkä näe kaikkia  
   



kaikki päät on tiellä  
oli meitä kai jokunen  
joka tallasi raittiaan  
ja joka toisella askeleella  
saattoi maata turvallaan  
niin suojaan maailmalta  
saattoi kasvot piilottaa  
ja katsella sentin päästä  
jalkakäytävän hiekkaa  
   
kai meitä oli  
joskus äänessä siellä  
missä hiki hiellä kostetaan  
missä kaikki päät on tiellä  
missä rauhassa kasvatettiin  
piikkejä päistä sisään  
ja toisille se ei riittänyt  
piti käteen tuikkia lisää  
   
ja joskus yöllä hiljaa  
minä menen siihen ojaan  
astun horjuvat askeleet  
ja olkapäihini nojaan  
kerään katseita, istun hiljaa  
ja kahviani litkin  
ja lähden yhtä hiljaa pois  
sitä hiljaista tietä pitkin  
   



CSI Tesoma  
niin te siellä  
hajaantukaa  
täällä ei ole mitään nähtävää  
tutkinnallisista syistä  
   
se runo  
jonka tapasitte täällä  
on mennyt jo  
eikä ole mitään takeita  
että modus operandi  
pukisi ketään  
tai että olisi edes motiivi  
   
silkkaa mielivaltaista silvontaa tämä  
 
   

   



tinapaperia  
silloinkin  
kun kuu on jäänyt taivaalle roikkumaan  
              vaikka pitäisi jo olla töissä  
sitä luulee huomaavansa  
sanojen koostuvan kirjaimista  
jotka raapivat olevan päältä  
sitä tinapaperia  
ja jättää sitten huomaamatta  
   
omat silmät kurkkimassa  
sieltä takaa  
   



tanssi  
lasien tanssi  
päällä piikkien maton  
tuulee kauniita sanoja  
sinä väistät minä varon  
varpaille astumasta  



välitilinpäätös II  
aamukahvi kasa kuolleita sanoja  
jonossa ennen yhdeksää  
yritti valita minut tämä elämä  
   
ja sävelet makaavat  
raatoina ojassa  
olisi jäänyt väliin  
tämä vähemmän sokea  



niinq  
sitä runoa olisin tahtonut kuunnella  
mutta neloselta tuli jackass  



pimeässä en ole yksin  
   
rakentavat merellisen valoja  
syytämään illan tuleen  
   
että ei osata olla sen edessä  
tai lähinnä keskellä  
   
kun kaikkialta kaatuu niskaan  
yllättävä hiljaisuus  
tuulen olemassaolo saa hengen salpautumaan  
eivätkä puut katso kohti  
   
olen hengittänyt jo monta kertaa  
mutten usein näin paljon  
   
tätä yötä en pelkää  
tässä pimeässä en ole yksin  



elämän koulu  
kovin tuhti on elämän kirja  
täynnä ihmisen makuista rasvaa  
sekunti sekunnilta sen  
sivujen massa kasvaa  
   
kirjotut kädet iskevät  
kirjanmerkkejä paperiin  
mieli liittää menneitä  
katsottuihin maisemiin  
              ja väkevänä tuntuu eilisen illan haju  
   
kovin tuhti on elämän ääni  
tuutin täydeltä suurta massaa  
siellä elon koivikoissa  
laulaa ruhjoutuneet rastaat  
   
kirjosiivet vinkuvat  
lehden nurkkaan taitoksen  
tuuli tunkee mietteitä  
ylle eletyn mulloksen  
              ja sakeana kuuluu mennen hetken kumu  
   
vankka on elon laskuoppi  
kaavan pohjalla tylyä summaa  
ykkösistä nolliin asti  
se jakaa tulosta tummaa  
   



laskukoneet hankaavat  
sivun loppuun tuloksen  
rattaan rutina saattaa  
loppuun laskutuskauden  

ja tukevasti tuntuu laskun loppusaldo  
   
ison koulun oppikirja  
hankala on kantaa  
se kaataa sinut hankeen  
tai kyssäselän antaa  



luokkakokous  
siitä on aikaa, rakas ystävä  
olen kasvanut aikaan ja tilaan  
etäisyyksilleni aukon  
   
en osaa kertoa  
jos sinä et osaa kysyä  
jos et tahdo tietää  
   
niin on ilta lyhyt  
lista kouluista, työpaikoista  
autoista ja rintamerkeistä  
   
sekö yhdentekevyys  
kalvaa aukkoa ympärillemme  
vai tämä näkyvyyden pelko  
   



käsien jäljet  
ei niistä ole mihinkään  
korkeintaan siihen reunalle sopivat  
sanat sävelet ja karkea rytmi  
   
kuin ihmisen tekemät kivet  
keinonurmi ja happosade  
ei niistä ole mihinkään  
   
ellei kaatumaan niskaan  
   
maailma syntyy tyhjästä  
hiljaisista hetkistä  
kielten väliin lipsuneista  
äänistä soitinten keskellä  
   
tai ei se mistään synny  
se on siellä aina  
välillä kun sulkee silmänsä  



kiirastuli  
taivaan valumaa  
sulaa magmaa,  
sanaa tammikuun loskaan  
   
tulviva helvetti  
vetinen pätsi  
tulinen kita  
enkelin laulussa aamuun  
   
on se kun osaa kuluttaa  



mobiilielämä  
jalat eivät koske lattiaan 
roikun riemuna katossa 
laidalla kuva hämärtyy 
ja tuska on kirkasta 
 
koukut olkapäissäni 
on propattu kattoon 
piikkilangan varassa 
kuva on epävakaa 
   
ajan mukainen miehuuskoe 
kantaa loppuun asti 
hymyä kasvoillani 
jaksan kunnes lopetan  
   



siipeläinen  
poltti siipensä nesteissään  
ui ojassa häpeissään  
kaivoi toisten äänet ja kopioi ne pois  
kauas kauas aurinkoon  
toisten siivellä matkalla  
   
kuin tonni untuvaa tipahtaa  
asfaltille tukkoista kuonaa  
kauemmas kuin aurinkoon  
toisten siivellä matkalla  
 
Pegasos perkele!  
 
   

   



viivalla  
pitkin näitä öitä  
pitkin poikin polle kiikkuu  
   
sillä  
   
vain köyhät tekee töitä  
ja vain huonokuntoiset liikkuu  
   



rauniosusi  
 tänään ne marssivat vielä, huomisesta en tiedä  
marssivat omaa tahtiaan  
hartioilla himmeästi loistava putki  
   
muistan, kun eksyin  
saman kuutamon kajosta harhojen allikkoon  
ja nyt en enää jaksa, putkeni on mustana  
kerään tähtien valoa taivaalta  
   
siltarummun pielessä  
nojaan kosteaan teräkseen ja odotan  
jos joku eksyisi tänne susien suuhun  



rotta  
varjoissa juoksen seinänviertä,  
ääniä säikyn  
ja kaikki kauhu on totta  
pimeän suojaan pelkoa piiloon,  
kauhua läikyn  
ja vieläkin olen rotta.  
   



jälkikirjoitus  
pientareella ei ole jälkiä  
ruoho taittuu tuuleen  
en siihen osu, vaikka yrittäisin  
ja tuskin sitä viitsin  
   
torsoni alla tyhjää  
heikot siivet selässä  
pysyn sentään pystyssä  
kun ilmaa pieksen  
   
tiedän että se on vaikeaa  
suorastaan mahdotonta  
seurata tällä tavoin liikkuvaa  
jalatonta siipiveikkoa  
anteeksi etten jätä jälkiä  
enkä pidä melua  
   
mitä nyt siivistä  
tippuu hilsettä  



luonnonoikku  
melkein kuin se olisi tästä maailmasta  
vaikka päänsä ei roiku ja  
vastaa aidosti ja suoraan  
kengätön hevonen tukkimetsällä  
   
kiskomassa kivettyneitä jättiläispunapuita  
se on lasista puhallettu jätti  
(sulat teipattu selkään)  
nätti-jussien sukua  
   
lipoo rään ylähuulelta  
pystypäin kuin olisi tästä maailmasta  
 
   

   



huokausten tuuli  
ikkunoiden raoista  
varovaisin katsein  
pienet nisäkkäät  
varmistavat että naapuri  
on säälittävä  
osiltaan heikompi  
ja valmis kadehtimaan  
   
kuolevien huokausten  
tuullessa askelille tilaa  
jonossa viimeisellä on kiire  
   



varovasti kaunis  
tämä talojen kaukalo  
on nostettu pystyyn  
sanojen suitsukkeella  
   
hyvä pilaantuu kehuen  
   
varovasti kaunis  
kuolee ennenkuin  
sen varjo ehtii  
maan pintaan  
   
minä olen oikku  
elefanttimies, haamu  
lävitseni näkee  
kuinka erinomaisena  
muut minua pitävät  
 
   

   



loputon ratkaisu  
sektorin laidalla  
pihapuiden varjossa  
lymyilee ongelmia  
   
ruoho nostaa päätään  
pihakiven raosta ja virnuilee  
päättäväiselle kitkennälle  
   
olen sanonut ja sanon vastakin  
että moisesta päästään eroon  
simuloimalla nurmialue  
suoraan betonin pintaan 



puhkisahattujen jumala  
onnen, ilon, kimalteen  
yltäkylläisen kaikkeuden  
jaettujen lahjojen  
kiillotetun onnenmaan läpi  
puhkisahattujen jumala  
   
jakaa hajun kartanoon  
antaa luvan kaatua  
   
hädän, kaaoksen, lipsumisen,  
murtuvien luiden,keuhkojen  
torjuttujen lupausten,  
murtuvan unelman  
rapautumien,ruosteisten naulojen  
katkenneiden siltojen, johtojen  
umpeutuneiden teiden  
ontuvien pulujen keskeltä  
puhkisahattujen jumala  
   
jakaa valon rapakkoon  
antaa luvan ontua  
   
ja kun jokainen onnen huippu  
tai kurjuuden suloisin mutka  
tuntuu koko ajan yhtä pahalta  
   
puhkisahattujen jumala  
jakaa tuulen kalmistoon  
antaa luvan  



anodi/katodi  
putkipäät!  
signaalin hinku polttaa katseen karrelle  
ja yhtä helposti kuin ennen  
katsoi ulos  
voi keskittyä pitämään  
toisten käsistä  
ja antaa viedä  
   
on kuin juopot laskettaisiin  
ilmaisbaariin  
viisi minuuttia ennen pilkkua  
   
jotain ihmisten kaltaisia täällä pyörii  
mutta niillä on niin kiire  
täyttää taskunsa ja omistaa  
että tuskin nousevat pois  



normitilanne  
läsnäolon voima  
eli sen puute  
kun aina tahtoo olla siellä  
missä ei ole nyt  
   
mitä heikompana pysyvän tämän tunne on  
sitä vähemmän kykenee pysymään  
siinä muodosssa jonka on saanut  
   
kaikkien vartaloiden valo  
on jollain tapaa rikottu  
prisma on jalostettu  
eli pilalla  



minun/sinun/meidän  
katse, kauneus, silmät ja malka  
ja rumasti puhuvat pedot  
ovat henkilökohtaisia  
omia napa, ikä ja aika  
ja personoidut käyttöliittymät  
vain valo on kaikille sama  



tavatonta  
on niitä lintuja  
jotka näyttävät ikäänkuin lentäisivät  
vaikka siipien alla on pelkkää ilmaa  



tämän hetkellä  
kaiken hetkellä  
sinä tulet rikkomaan kämmenesi 
rikki menneen minän särmiin 
 
joka kerta astuessani kaupunkiin  
    toivon sinusta samaa 
        aina kun haavani nuollut 
 
hakkaan polvea katukiveen 
   sitä samaa polvea joka osaa 
        väistää juuret ja kannot 
 
siihen samaan katukiven kulmaan 
jolla otsaani lyödään 
katsoessani sataa avointa työpaikkaa,  
vapaata asuntoa, uutta autoa, 
hymyilevää kauppiasta, hautapaikkaa 
 
eikä yhtään metsää 
auraa, peltoa 
jousta, ansalankaa 
hevosta kärryjen edessä  
viemässä tonkkia maitolaiturille 
    tai tuomassa vettä 
olisi edes pystyyn kuollut puu 
 
tämän hetkellä sinä tulet 
rikkomaan kämmenesi 
sirpaleiseen turkkiin  



syksy  
tämä on pahaa maata 
kuonaa on liikaa 
vaikka meille 
sillä ei ole merkitystä 
 
olen nähnyt unta 
niityistä, metsistä 
kävelemään oppivista eläimistä 
ja että hengittäminen ei koske 
 
kuuntelen jäätynyttä soraa saappaan alla 
yritän muistaa uneni 
kuinka niitty lainehtii 
tuullessa lehdet rapisevat puista  



meidän seppo  
se oli taas se Ilmarinen  
seppä, poika, meidän Sepi  
oppipoika onnentiellä  
keskenkasvuinen kairassa  
   
nostivat sen, ostivat sen  
kisällistä mestariksi  
kermakoksi kahvipöytään  
maisteriksi maillensa  
   
paukkas pakana pajassansa  
paukutti peltistä pyjamaa  
yöasuksi immen ylle  
neidolle nukkumapuvuksi  
   
se oli, vittu, tehnyt senkin  
hopeasta hellitellyt  
alpakkaisen akkansa  
naurettavan narttunsa  
   
vaan ei ollut vaimostansa  
visvavitun kantajasta  
tuomaan ruokaa tupahan  
kukkoja karvakourille  
atrioita ahnehille  
   



siitäpä se Ilmarinen  
sekopää, se meidän Sepi  
takoi tunnin, takoi toisen  
kolisteli kolmattansa  
neljättänsä naputti  
   
alkoi aine hahmottua  
maalipinta muokkautua  
kovan kouran kosketella  
hipiäisen hiplata  
   
tuli kone suoraan tupaan  
kasvoi tupa suuremmaksi  
kasvoi kone komeaksi  
nosti korkeeta taloa  
harjakaista hännysti  

 
tässä on Seppo  
 joka nussi koiraa  
 joka puri orjiansa  
 joita ajettin koneeseen  
 joka oli talossa  
 jonka rakensi, raukka  

   
eipä ollut enempiä  
einehistä puuttehia  
tavarasta tuskailuja  
ruislimpusta reikiä  
jäniksenjäljistä soppaa  
   



olipahan onni heillä  
iloa ilman tiloista  
rahareiän ruumenia  
selkeän setelin suloutta  
kauneutta kaiken rahan  
   
etuovi selällänsä  
takaoveen ansalanka  
maksumaatti oven pieleen  
pienan paikalle pajatso  
isot kengät isoon saliin  
kengättömät keittiöön  
   
   
siinä jauhoi kaiken yötä  

pitkin päiviä pakisi  
pennittömät palasiksi  
muhjuksi maattomat miehet  
emottomiksi elätit  
   
että sais se Ilmarinen  
seppä, vittu, vitun Sepi  
akallensa atrioita  
tuvan täydeltä tavaraa  
   
rahan poikien rakkaudeksi  
elämättömien evähiksi  
kuolonkankaan korjaajille  
palkaksi pienten pirujen  
   



siinä sampo, saatanasta  
rahakone, rankaisija  
orjanpojan polkaisija  
sortajan sotalaatikko  
puottaja pienten pentujen  
   
kaitsijanaan kylmä kana  
isäntänä sika itse  
Seppo, vittu, meidän Sepi  
urpo ikiuninen  
   
kiiltää kiertää kolisee  
tuottaa taalan, tuottaa kaksi  
kolmannetta työntelee  
tosi-TV:n tuotannossa  
toimessa tämän elämän  



lähimmäisenrakkaus  
tämäkin gauleiter, konsuli  
tai vähintään sauronin suu  
pelkkää hymyä ja hammasta, kuten veljensä  
   
vasemmassa kädessä  
postikortti matkalipusta onnelaan  
    siis alkuperäinen kopio  
järkkymätön oikea tukevalla otteellaan  
kirjaa lisäohjetta pääesikunnan artiklaan  
tarvittavia karjavaunuja varten  
kun ylimääräiset ilmanottoaukot tukitaan  
säästämme lämmityskuluissa  
pärjäämme ruumiinlämmöllä  
kunnes pakokaasu toimii  
   
liisteröivät julisteita tolppiin  
kertovat miten hyvä on  
kun ihmisestä välitetään  
ja kun hyväosaisetkin näyttävät niin tekevän  
   
huojun samaan suuntaan  
pahvikulissien kanssa  
asemalla nälkääni  
sotilaiden huutoon  
lähimmäisen rakastamisesta  
varmistinten napseessa  



vitun idiootit  
kirjaatte nimiä tähtiin  
nimeämällä lapsenne  
muinaisen kreikan mytologian mukaan  
joiden mukaan ne tähdetkin on nimetty  
   
paheksutte kerskakulutusta  
lähikaupan tiskillä  
ostetaan brasilialaista sonnia  
   
olette kateuteni kohteita  
ihan silkkaa tyhmyyttänne  
kun ette tiedä  
että voisitte paremmastakin tietää  
   
ja minä luulen kuuluvani parempiin  
ja tietäväni että liityn niihin  
joiden peilikuvaa seurataan  
   
samalla kun katoan  
elämäni poukkoilevaan arjen pakoiluun  
   
kännykkä, auto,  
mp3-soitin, taulutelkkari,  
nettiradio, juutuubi, feisbuukki,  
netti-, leipä-, popcorn - sekä limukone  
GPS,GSM  
ja ne muut vilkkuvat kengät  
ja askelmittari  
   
niillä kummasti levenee elämä  



siinä toisessa huoneessa  
se on siinä toisessa huoneessa  
kuulemma  
ja sitä painetaan kellon soidessa 
   
kuolani kostuttamat lattialankut mätänevät alleni  
kun istun odottaen seuraavaa painallusta  
tarkkailen itseni näköistä otusta peilin läpi  
enkä uskalla liikahtaa  
   
etten pilaisi tilaisuuttani  
saada onnea napin täydeltä  
   
        kun toi toinen vaan vittu nyt tunkis sen sormensa 
sinne napille ja painaisi  
             mikä siinä niin vaikeaa voi olla!  
         minulla on nälkä ja sirkuksen kanavaa voisi jo 
vaihtaa  
   
mutta ei, se vain tuijottaa peiliinsä siellä  
kuolan pärskyessä kiroillen  
koko valkean kuutionsa täyteen minun tuskaani  

 


