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meri on peilityyni

   

pieniä kareita meren pinnassa

pieniä, lyhyitä, selviä aaltoja, jotka eivät murru

     

aallonharjat alkavat murtua;

läpinäkyvää vaahtoa aallon harjalla

 

pitkähköjä aaltoja; harjalla valkoista vaahtoa

 

aallonharjat kauttaaltaan valkoisina 

vaahtopäinä; meri kohisee

aaltojen vaahto leviää; meri kohisee kumeasti

aaltojen huiput murtuvat; kohina kuuluu kauas

 

aallot pitkiä ja verraten korkeita; 

vaahto tiheinä tuulen suuntaisina juovina

aallot korkeita ja niiden pärske

huonontaa hiukan näkyvyyttä;

meri pauhaa

 

pauhu kovaa ja puuskittaista; 

pärske huonontaa näkyvyyttä

 

näköpiirissä olevat laivat katoavat 

aaltovuorten taakse

koko merenpinta valkoisena;

näkyvyys erittäin huono





savu nousee pystysuoraan

tuulen suunnan huomaa savun liikkeestä; 
tuuliviiri ei käänny
 
tuuli tuntuu iholla; puiden lehdet kahisevat;
tuuliviiri kääntyy
 
puiden lehdet ja lehvät havisevat; 
kevyt lippu suoristuu
 
maasta nousee pölyä ja irrallisia papereita; 
pienet oksat liikkuvat
 
pienet lehtipuut heiluvat
 
suuret oksat heiluvat; 
puhelinlangoissa suhisee; 
sateenvarjoa on vaikea pidellä
 
puut heiluvat; 
on vaikea kulkea vasten tuulta
 
puiden oksat katkeilevat; 
ulkona liikkuminen on vaikeaa
 
kattotiilet ja savupiippujen hatut irtoavat
 
puut irtoavat juurineen; rakennuksille 
aiheutuu huomattavaa vahinkoa
 
metsää kaatuu; 
rakennukset siirtyilevät
 
perinpohjaista tuhoa





siitepöly





kivi

kivikivi

kivi

puutarha



1 
 
ihmisellä
 
on kaksi varjoa

2

varjolla 
 
on varjonsa



3 
 
toimivalla tavalla näkymättömiä
 
näkyvällä tavalla toimimattomia
  
 
 

4 

täydelliset muodot

syntyvät tyhjästä



5
 
metsän takana
pilvien metsä
metsän takana
tähtien metsä
 
   
 
 

 

6
 
yksityiskohdista:
 
jos ihminen käy kuin kello
se on epäkunnossa
 



7
 
taulut seinillä
seiniltä pois
seinät
 
 
 
 

  

 

8
   
mitä
 
valo
 
etsii
 



VOIMALA
 
 
Nyt se on totta. Elin yksitoista vuotta yhden myllyn takia. On ollut 
tyyntä ja myrskyä, epäilijöitä enemmän kuin asiaan uskoneita.
  
Pystytystyö aloitettiin 6.1. Nosturi tuotiin paikalle kolmenakymmenenä 
rekkakuormana. Raskain nosto oli 84 tonnia painava konehuone; 
siivet ja hubi asennettiin 100 metrin korkeuteen. Viimeinen nosto 
tehtiin perjantaina 17.1.
     Ilmat olivat mitä mainioimmat – tuulinen sää olisi tiennyt lukuisia 
odotustunteja. Voimalan sisällä on vielä suoritettava asennustöitä. 
Koeajojen jälkeen on verkkoon liittämisen aika.

 



KRAA
 

kaivo, kaivompi, kaivoin 
itseni ulos
 
kuin nollaksi raukeavan
kahdeksikon
 
odottava planeetta 
piste
takapihalle kätketty
kourallinen siemeniä
 
toimitusehtojen takana
ilmainen kotiinkuljetus
maailman ääriin
 
mistä päättyy ja mihin alkaa
mitä linnut ajattelevat
siivillään
 
laajenevien vuosirenkaiden keskellä
kiven hiljainen matka
kohti pohjaa
 
syli auki
 
isoäitini ikä minussa
  
siivet tekevät kodin
tähän reunaan
niiden väri on kirkas



ne ovat värikkäitä 
äänensä läpi
 
tämä kuuluu
kesään ja syksyyn
ja talveen keväässä 
 
tuuli käy aina nykyisyydestä
ei ikinä on nyt
  
joku on poiminut kukan kuihtumatta
veden uurteista
neulonut vaatteensa multaan
 
(vedä jo verhot tai muutun lasiksi)
 
linnut uhmaavat pörssikursseja
tarpeeksi korkealla siivettömästä tulee
täydellinen pisara
satakielet kurnuttavat
ilmaakin ohuemmassa
vedessä
 
elimet kytkeytyvät
kysynnän ja tarjonnan verkkoon
 
aavat puut makaavat
kuvien värittömillä laidoilla
kuin alkusointu
islantilaiselle sadulle
 
kukkivan helmen
tulensininen
jää



JÄÄ
  
kraa kraa
sanoi kraatterilintu
eikä muuta sano
  
sukeltaa pintajännitteeseen
kuin hetken varjo
 
kenttä etsii laskeutujaa
välit selviävät
ääniaalto hidastuu
väliaineessa
  
fasten life
seat vest
belt under
while your
seated seat

suitsutusastian ristinmuotoinen kuvio
hajoaa tuulessa
 
mitä sitten tapahtuu
on käsittämätöntä
kuin näkisi
myrskyä edeltävien 
sisäkkäisten lyhtyjen 
rikkoutuvan
 
hiljaisuus
kaunein lajike
päällä taivaan
alla maan



kuu

heinä



ennen saapumista
on päätettävä
askelten
yksityiskohdista
 
meressä lainehtiva
laituri –
kuin heinäntekoon
valjastettu kuu
  
2/4 ajasta
= aurinko
sylinsä syvyydestä
nouseva merkki
 
selkäsi takana 

1
2
3
4
 
5
6
7
8
 
9
10
11
12

24

ERÄPÄIVÄ



kuu

tammi



HENGITYS
 
 
jos avaisin silmäni
 
sulkeutuisit loivista kiharoistasi
kauas, istut ikkunalaudalla
 
askel takanasi on heijastuksesi
 
         hengitys
 
jokaiseen varjoon nimetyt
 
 88 

tähtikuviota





tyyntyä

 
 
 

 

täytyä

tyytyä

 
 

 
 
 

täyttyä
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KERRON HIUKAN ITSESTÄNI
 
 
ks. s. 42
 



MIKÄ ON ELÄMÄN TARKOITUS
 
 
yritän pitää huolta kaikista
metsän anomalioista



IKILIIKKUJA
  
 
A muuttuu I:ksi

I muuttuu K:ksi

K muuttuu A:ksi







anomalia
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9
  
ne tulevat öisin 
 
joskus ottavat kourallisen
 
kerran tuhoavat kaiken

 

10
 
toisinaan valo kukittaa hiekan 
24-karaattiseksi mereksi



11
 
paikoista
joista elämä yrittää
sammuttaa janonsa
voi nähdä vedenalaisen 
ryömivän taivaankannen alta
 

 

12 
 
toisinaan tuli on avaruus 
ja lukitsematon



MONIKON ENSIMMÄISENÄ
 
 
istun toimistossa
       ovi nyökkäilee
ohikulkevien varjojen
       köynnöksiä
kokoonpanomaiseman
       ilma kytee
taikurin lukittuneessa katseessa
       kadonnut muna
sydämeni luodinkestävässä
       ikkunassa
istun toimiston lävistämässä
       toimistossa



EI MINUSTA MITÄÄN PUUTU
 
 
Televisiossa me istumme sohvalla
ja luemme kaiken lehdestä
mutta satelliittikuvassa seisomme
kehon ja mielen leipäjonossa.
 
Maa irtoaa kullasta joka irtoaa
rahasta joka irtoaa järjestä
jossa välähtää tai on välähtämättä
kuin kirkkaalta taivaalta. Mustat
 
aukot täyttävät tilinpäätöksiä.
Unilelujen häiritsemissä tutkakuvissa
siivet kantavat tuulta ja
vesi velloo potkurien voimasta.



KERRON HIUKAN SINUSTA
 

ks. s. 30



MIKÄ ON TARKOITUKSEN TARKOITUS?
 
 
kaikki avaimet ovat ovia



13
 
puolipiste kiertää pistettä
joka kiertää
kaksoispistettä 39 kertaa
nähnyt tätä unta
  

14
  
veden suomuissa lintujen kukinto
 
tähtikuvio työntää säärensä merestä
 
rouvan on nyt levättävä



15
 
Seinä painuu hitaasti
itsensä sisään. Toinen puoli
läpäisee toisen puolen
odottamattomasta kulmasta.

16
 
Tie, yksi planeettamme loputtomista
hiekkamyrskyistä.
Tuuleen poljetun pölyn
pohjaan asti hengitetty matka.



pilvet    muuttuvat    puiksi
 

 
veden    varista    &    väristä

 

  



   häilyvän kuninkaallisen yritys 
   kohdentua (heijastus)
 
riisuttuaan  esirippuihin sotkeutunut
   on yhtä mieltä
  
 
  
mitä ajattelin               minkä jo unohdin               näen uudestaan
 
  

punainen iltapäivä kultaisen reunustamalla maantiellä
  
 
  
    kuolleet hevoset hyökyvät saleihin
portit ovat auki  tyhjässä linnoituksessa 
   elämä jatkuu
  
   juhlaillallinen katetaan 
   kaikkien saapuessa
    kaikkialle



                                                                 tila käy ahtaaksi

  
 ei kenenkään lippujen alla ei kenenkään maalla 
on / off -kalat puikahtavat
 silmäkuoppien tyrskyihin
katsot käsilläsi kuinka ilma muotoilee tuntematonta
 naurua ja puhettani
  
 
 

                                                                 rahoitusmaailmassa
        
                 

tahto ja seinät tukevat toisiaan

                                    valmiustila

satu- ja historiankirjoista
siskot

minulla on monta nimeä



Taivaan Liittoutuneet Kuninkaat käyvät sotaa kattoni
yllä ja leiriytyvät sinne yöksi, korkeuksien herrat.

 
 – Saint-John Perse



BEATRICE
 
 
B. on löytänyt jotain
minkä en usko kiinnostavan ketään
vielä tänään
mutta miten luonnontilainen paratiisi
voi tuhonsa kynnyksellä olla elinvoimainen
villiintyneiden suuryritysten veroparatiisi
  
         aloitan uusia yrityksiä Belizessä
         koska yritysilmasto on parempi kuin
 
         uskomaton tarina Robert 
         kiitos ajastasi
  
vuosi on alkanut odottavissa tunnelmissa
mutta aina löytyy reikä
josta pääsee sisään eli kun ilmassa näkyy
vaaran merkkejä
on paras olla varuillaan ja tutkia perustaa
 
että kävelee sisään tietämättä mitä tapahtuu
että talo on tulivuoren juurella
että suurin osa markkinoista indeksoi juuri nyt
 
olen kanssasi samaa mieltä
että käynnissä on rakenteellinen muutos



olen aina sanonut
että volyymia kannattaa kuunnella 
 
silloin kun se puhuu meille
 
oletko samaa vai eri mieltä
  
kun törmäämme seinään
sukellamme katosta läpi
  
B. sinulla on 30 sekuntia aikaa antaa kuva
ennen kuin aikamme on lopussa
  



KASSANDRA
 
 
jätteiden lajittelusta
lajien synty
   
ihme
   
että pyörä yhä pyörii
vaikka viime aikoina
 
taivaalle on kertynyt pilviä
enemmän kuin sadetilastot
  
antavat ymmärtää

että elävältä haudattu herää
antaa meille meidän syntimme
 
toivotulla tavalla



OSUUS
 
   
nimeni on osuus
  
tarkoitukseni on edistää jalanjälkieni
muistin toimintaa
   
 tämä aineellinen on elävästi
 aineettoman sisällä
   väärinpäin
 
säteiden painosta luiden pimeästä
 
  
  
  
   
kantokykyään suurempi siivekäs
  
 hissin upotessa
 taivaaseen
  
 keula heijastuu 
 syvemmältä



meitä valaistaan sellaisina kuin
näymme läpi
 
 
 äkkisyvä lähelläsi 
 
 muurahaisten alla
 suuria asioita
 
  
 
 
  
tapahtumien edetessä
(lue: valossa) 
voi varjo jäädä ihmisestään
 
 
 AURINKOISENI
 nimesi on osuus
   
 tarkoituksesi on hankkeen
 käynnistäminen vuotavan katon
 vastavirtaan



niissä osoitteissa asuu
varmuustoimenpiteiden ketju
 
  
kaikki on hyvin
kaikki koneenkuljettajat
 ruohottomilla nurmikoilla
 puuttomissa metsissä
valmistautuvat uutinen uutiselta 
melkein mihin tahansa
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17
 
aallot kasvavat hevosia
hevosten sisällä hevosia – pienin
hyvin rauhaton          

 
PETTYMYS & EPÄTOIVO [EKHO] TOIVO
   
 
naamiaisiin pukeutuva virus
sulautuu lavasteisiin
  
kadun toista reunaa & toista reunaa
ilmeetön hymiö



18 
 
yrityksemme nimi on Maapallo – 
yrityssaneeraushakemus
poistuu aurinkokunnasta
vuonna 2048
 
 
 

 
TEHTÄVÄ & SUUNNITELMA

 
syntyy vanhaan ruumiiseen, kietoutuu lihaan, vaeltaa 
kädestä käteen, kohti yötä, päivästä päivään
 
laitan toivoni siihen, että jossain kytee 
appelsiinin siemen, että kulta muuttuu kullaksi



19 
 
tähän olen varannut näkymän
kaukaisesta lähitulevaisuudesta 
 
 
20
  
työntää taivaan alle veneen
 
rantakiven täytyttyä
 
sukeltaa metsän ylle



21
 
lavuaarissa sinut on pullotettu
 
 
22
 
ruosteisin hanoin
(mutta esteettä)
vesi lyö rantaan
 
 
23
 
Caesar on heittänyt vetensä
sinun veteesi ja sinun
veteesi on hukuttu



24
 
kai
kissa
maa
ilmoissa
tai
vaan 
tule
en
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