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olet karttamme punainen täplä, josta muut tietävät missä

                                | klovni nousee ylös

                                       viemäristä, palaa risteyksiin 

                                                         vihreä valo
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yleisille totuuksille voit laittaa yksityisen pisteen

                                                           minä erotan sinut
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yhtäkkiä, kuten aina yhtäkkiä on yhtäkkiä

                                                    | sinä!

                             olen/olet poistuva sankari pelon
                                                                  piiriin, pois

lähelle, tähdikkääseen mustaan, jää

                                                                näkymään   

                                                    | halo

yhteisestä
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pysähtyminen
kiertää

pysähtyminen kiertää kieltäytymistä kiertää pysähtyminen
kiertää

pysähtyminen
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       täällä olet

identiteettihenkien asuttama 

 yhden ihmisen lauma

     positiivinen hydra
 
       oletko sinä

riittävän varakas, oikein
      ymmärtäjä siipeilee kaiken tämän yllä ja sisällä      varjoaa                                                                        
                          valikoi
           imee terveelliseen itsekkyyteen                           kukat
                                                                                     

     valta

             älä ota henkilökohtaisesti mitään
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   moniaika, monitodellisuus            monikasvoisuus
globalisaation maustepurkkinen            hengitys poskipäilläsi
                                                                miljardit                                                                                                        
                                                             suut puhuvat                                                                                             
                                           
   maapallomosaiikki informoituu ihosi sisäpinnaksi

          valvonnan lamppusilmien lisääntyvä pouta 
                    huvipuistoomme  eri laitteisiin hajaantuneet 

mi           n                ä  o              s                       a             ni    
                           

         kauniit elinkolot heijastelevat 
 maksukykyisten persoonien ostamaa rakennettua valoa,                      
                                                                 statushohkaa

                           minulla on rahaa. minusta on moneksi.

minäaurinko, planeettansa, valtavoimakentät
                                 laajenevat miniuniversumit
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               kaikenhengityksessä
                            jokaiselle osalle oma  
         vaatekaappi, käyttötavarat, satumainen naamio,            
             puhekuplat

                                       | vuosirenkaat kiristävät elämää

    teeskenneltyä rehellisyyttä, 
                         opettelemme esittämään aitoa

   hennonohuet verkkoystävät, hämärät häkit raudanvahvat
             yhteisen kiinnostuksen merkkitulen ympäristö, kolkka

                                               laumat
                                   

                      matkituissa unelmissa liimatut ihanteet 
                              samanlaisesti persoonalliset sormenjäljet
                                                         kärpästen papereissa
             vuorovaikutuksemme sähköistetty, piirit 
                     akut ladataan valtavirrasta, pistokkeen reikiä
löytää inhottavasti joka puoleltaan, arvokas hetiys
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herätä itsestäsi eloon anturoita, komenna väkeäsi, valuta
                     nautintoja, elämyseläin
                                                                 hahmotu!

 
                                             reduktionisti laskee 
   ämpäristään homo sapiensin  
                                            :estrogeeni, testosteroni.

             kriisien asemat vaihtavat matkustajiesi järjestystä
                                         höyryävin tarve veturin kuljettajaksi

.sekä naisten että miesten vaihdevuosivaivoihin paras lääke on
moottoripyörä

                                             | onko rehellisyys asemakysymys,
                                                varakkuuskysymys se on 

Pahvikuvat kiinnittämässä karismaa.
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emme uskalla erottua laumasta, lauma ruokailee
erottumisesta 

        siksi iäkäs, hämmästyttävästi joulupukin näköinen mies 
saa maata mukulakivillä

                                            pää pulputtaen 
       hitaita pikkuruusuja                                 maaksi           
                                          sinun muututtava

                                             tip tap tip tap

                   eikä kukaan meistä tee mitään, koska varmaan 
        joku muu tekee

                                                                      .eikä tee

                                      soihdut sammuu, syttyy

 
näytät jotenkin esimerkilliseltä.   ajatteletko usein toisin
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           yhtä aikaa, nyt  
ubiikkitropiikista laskeutuu brasilialainen pienkone 
ottaa kaukaa ylhäältä etäältä todistekuvia
                       suojelee virallisesti 
                          sademetsän suojaeristeessä eläviä 

        kaikelta mahdolliselta 
                              .meidän maailmalta

     asuvat Maslow’n pyramidissa, hyvin
                          rauhallisina katsovat takaisin 
                 lentokoneeseen, suoraan aivoihimme josta
pitkänmatkanjuoksija kalaharista ja muutaman 
           kymmenen ihmisen laumassa elävä metsästäjä-keräilijä 
                                                        ei ole lähtenyt mihinkään.

nykyveitsi kuorii keittiössä liikuttuneena psyykeä
                    siellä ollaan edelleen olemassa, parhaillaan
 
ennustan, ilman ja metsän jumalat, me
                     tulemme olemaan heille epäsuosiollisia
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”Minä ajattelen omilla aivoillani!” 
                                mikä moninkertainen erehdys

       
                                                 huonoin aloitus,
                                       päätepysäkki

                                    | ihminen näkee järjestystä sielläkin 
                                      missä sitä ei ole





Tulevaisuudessa jokaisella pieni kannettava 
kiinalainen puutarha. Pakollinen.
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minä 
            ajat sitten jo tiedetty illuusioksi, taikuri

vapaa tahto
            harhatunto, rämpii askeleen jäljessä huudellen 
            tehtyjä valintoja omikseen

motivaatiosyyt 
             lähimmästä puusta veistettyjä, apina ja banaani,                   
                                                             jälkeläiset, reviiri

laajalevikkiset totuudet todellisuudesta 
             ovat valitettavasti loppuunmyydyt

                    | ”kansainväliseksi aiottu uskovaisten tietokilpailu 
                      peruttiin, koska kaikkien kysymysten oikea  
                      vastaus oli jumala.”

                           mitä jää, kun esioletukset riisutaan

    talteen siivilöity sivistys, lajitoveriempatia, aloittamisen ilo?
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          sillat ovat rotkoja

En katso enää luonto-ohjelmia, ne kertovat nykyään vain 
ihmisestä.
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luodun todellisuuden ylläpidossa
                kuvitelma vapauden lisääntymisestä 
               amerikkalainen unelma omalle kohdalle                                  
               nopean hajoavuuden varmistaminen 
                digitaaliset tutit ja niiden loputon uuden eritys 
                  putoamisen pelko, logovankeus, logohuolto
                    sosiaalisen paineen säätelyventtiilit 
                      pornoistaminen, riittämätön sosiaaliturva 
                        käyttökelpoiset psyykkiset tahmat, 
                          riippuvuudet 
                           riippuvuudet vapauttavat, riippuvuudet 
                          vapauttavat riippuvuudet vapauttavat. 
                           .riippuvuudet vapauttavat.riippuvuudet    
                          vapauttavat   vapautta.riippuvuudet 
                          vapauttavat.    riippuvuudet.vapauttavat.
                                riippuvuudet        
                                                                   .vapautta
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.onneksi ovat lailliset huumeet 

.onneksi ovat laittomat huumeet

VAROITUS!

Huumeiden käytön lopettaminen tai vähentäminen on terveydellesi vaarallista
ja se saattaa haitata vakavasti lähelläsi olevien ihmisten elämää.

Jo käytön vähentämisen kokeilusta voi koitua arvaamattomia seurauksia.
– yhteistyössä STM, VM, OM, SP, EK, SAK, EVA, EKP, WTO, EU, YK
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päälle unohtunut kuvaruutu heittelee olohuoneeseen 
nuorta liukasta sepeliä, puhuu oksentaen 
yksilöiden yritysten kansojen välistä sotaa

                 finanssiluokan helistimessä rahavaijeriin 
                 pujotettuina pyyhkivät demokratiaan kiiltävät 
                 suupielensä peräpäänsä, ole se, työeläin, syö, kuluta 
                 maksa, kasvumolokin sisäänheittäjille kaikki 
                 tavaraa mainokset menevät meihin 

poliitikon vakuumipakatun kuoroajattelun 
tunnistaa varmimmin siitä veisaako talouskasvun 
pelastussanomaa vai osoittaako viisarinsa 
koneellisesti poimivan kapitalismin sijasta 
rajallisten resurssien niukkuuden aikaa 
                                  väistämättömyyden kautta 
                                       me vasta voimme
                                          kuunnella 
             tarkkoihin kohtiin nauhoitetun 
                                                 ääniraitanaurun ohi
                                                     ajatella totta
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lihasaarten kuninkaat ja kuningattaret
         juomassa, polttamassa, huutamassa, lyömässä 
               pilaantunutta hämärää 

kulmikkaiden betonivuorten ympäripyöreät luolat 
                             dokumentti-ikkunoissa    

                   oikeutta lapsille 
            suomalaisista kodeista viikonloppuisin 
       salaa kuvaamia videomateriaaleja

kukaan ei halua katsoa

       | kolmas sukupolvi sotien jälkeen ei enää tunnista 
         pintojenalaista yhteistä kohtaloa
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tekemään voileipiä, syömään sadoilta kanavilta 
mitätahansa, juomaan tositeeveeseen 
uutettua eloonjäämismyyttiä, päihdytään 
ainoasta voittajasta, nautimme 
selän taakse peitottujen lämmittävästä ruumiskasasta
meidänkin spermat ja munasolut syöksyvät vahvimpina 
eespäin, eespäin
digitaaliset pelit, toisia elämiä, päälle 
rentoutusta ja viihdeväkivaltaa 
hehetän höhötän aivot nollaan, huurteeseen
  
todellisuudessa ei ole mitään 
vikaa eikä raha tuo onnea
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raha ei tuo onnea
mutta rahalla voi tarjota itselleen ja lähilaumalleen joka päivä
laadukasta ravintoa ja juomaa rahalla voi ostaa terveyspalveluita
silloin kun itse tai lähilauma niitä tarvitsee rahalla voi hankkia
lisää uusia sisäelimiä elinvuosia elämänlaatua aurinkoista
elämänviivaa rahalla voi ostaa esineitä Titanicista virikkeitä
liikkumisen mahdollisuuksia ja lomamatkoja rahalla voi ostaa
nykysaalista metsästys- ja keräilyvietilleen rahalla voi työntää
itselleen lisää valinnanvapautta ja vaihtoehtoja nostaa näköaloja
rahalla saa hankittua kauniin esteettisen kodin korjauspalveluja ja
uudet kumisaappaat raha kutsuu markkinoilta luoksesi
paremmanarvoisia ystävyyksiä ja hyödyllistä verkostoa raha on
avain jolla yksilö valitsee laumat joihin haluaa liittyä rahaan voi
hukuttaa vihamiehiään ja hirttää kilpailijoitaan raha ratkaisee
suoraan ja epäsuorasti oikeantasoisen puolison löytymisen ja
hankinnan rahalla voi tarjota juhlia ja lahjoja ystäville rahalla voi
hankkia itselleen vaatteita ja tavaroita joilla kykenee ilmentämään
ja uudistamaan omaa persoonaansa muotitietoisesti rahalla voi
ostaa ihonhoitotuotteita ja säilyä nuorekkaan näköisenä
pitempään rahalla voi ostaa myös kirurgisia parannuspalveluja
kasvoilleen rintoihin ja sukupuolielimiinsä raha tuo aitoa
arvostusta hengellisissä piireissä rahalla voi hankkia täytettä
vajavuuksiinsa romanttisuutta saa rahalla rahalla saa munasolun
spermaa kohdun tai valmiin lapsen raha kohottaa itsetuntoa
raha luo itsevarmuutta ja nostaa sinua paljon harvinaisemmaksi
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rahalla saa avatuksi uusia mahdollisuuksia rahalla saa ostettua
palveluja palvelijaluokalta ja siten raha tuo omaa aikaa raha
mahdollistaa opiskelun voi kouluttautua mihin itse tai
lähilauma haluaa rahalla voi huutaa maailman kaupasta yhden
kaatoluvan pensassarvikuonolle ja tarjota omille lapsilleen
mahdollisimman hyvät henkiset ja materiaaliset lähtökohdat
harrastukset heidän lahjakkuuksiensa ja tarpeidensa mukaan ja
rahalla saa lapsilleen mahdolliset terapoinnit ja geenikorjaukset
ja imagoremontit rahalla voi toteuttaa unelmiaan rahalla saa
hankituksi itselleen ja muille positiivisia elämyksiä monipuolisia
nautintoja rahalla kykenee kuljettamaan itsensä olosuhteisiin
joissa voi kasvaa henkisesti haluamaansa suuntaan riittävällä
rahalla saa vapauden ajatuksilleen ettei rahaa tarvitse ajatella
rahalla voi luoda elämäänsä turvallisuutta ja jatkuvuutta ja
siten tulevaisuudenuskoa rahalla voi tehdä hyväntekeväisyyttä
ja tyynnyttää omaatuntoaan ylläpitää omistuksiaan raha puree
ankeuteen rahalla voi parantaa niiden yritysten edellytyksiä
joilla maailmaan luodaan monenlaisia hyviä asioita ainoastaan
rahalla on mahdollista hankkia superluksusta ja valtionbudjetin
rahalla tehdään rahaa eläkkeellä on mukavaa olla kun vanhalla
nahkalla on riittävästi rahaa rahalla voi hankkia vanhemmilleen
ja itselleen elämänlaadullisesti ja inhimillisesti arvokkaan
ihmisarvoa kunnioittavan vanhuuden ja saatteen labyrintistä ja
rahalla saa mahonkiveneen
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ostamme kerjäämme 
     katseiden valokiiloja itseemme

             karikatyyrit työnhaussa

                      | pidän sinun sananvapaudestasi. sinä et puhu
                        epämiellyttäviä asioita. sanoistasi on rahistu 
                        terällä pois ihokarvat, hikeä ei ole vaikka nuolisin
                        brändiäsi kainalokohdista, ilmavaa ja sydämen suu
                        tyynytetty omin käsin hiljaiseksi

                        hovini palkitsee sinut hyvin, kun teet 
                        määrätyt tehtävät

                        jos avaat suusi, avaat lattialuukkusi 
                                                                                                                        
 
Humanisti erottaa toisen ihmisen hienostuneisuuden omasta 
maustaan. Vertaannumme.
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  joko kaikki merkitykselliset tottelevat 
pinoavat tiilistä tehdyt pahan pihat

vetävät rupattelustaan piikkilankaa, kytkevät omien 
   käsien sähkön hyväntuulisina, mukautuvat 
    vartiotornien kaiuttimista ratapihalle 
      kimpoilevien ajatusten tahtilajeihin

                                                  
                              |§ ihmisyhteisöstä totaaliseen yksinäisyyteen
                                   ja virikkeettömyyteen eristämistä on lähes 
                                   kaikissa kulttuureissa käytetty vuosisatoja 
                                   pahimpana pelotteena ja rangaistuskeinona
                                                                                                                         

           | kilpailuyhteiskunta; mikä tässä on ongelma
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        eläkepaperit, käärepaperit

                               tv-sarjoissa asuvat ovat perhetuttujasi 
                               jaat aamiaisesi heidän kanssaan 
    
                               kävelet koirasi kanssa kaukana     
                                                                     valvontakamerassa 
                               on oletuksia siitä, mitä se rakkaus on
 

                                                                 luuseripummi.häpeäis!
                                                                MEE VITTUTÖIHIN111 

                                  

      Lihansyöjäkasvot.
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henkilökohtainen osattomuus repii yhteisen näytelmän

                arvomaailma koskee     jokaista, sattuu 
                                                   yksilöllisellä tavalla

                  oma toiseus kaiverretaan     toisista, kiusaus

70-luvun uuttama aloitusluokan joukko-oppi 
      vasta nyt matemaattisen käyttökelpoista

            unionit, eri aitauksissa ovat tiikerit, gasellit
            …jyrsijöitä? laboratoriorotat, 
                                 1.lk
                             2.lk
          syrjäyttäminen, syrjäytyminen, 

                             Yksilön vapaudet langetettuja.
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maisema juopui sinusta kameleontiksi. se ei liiku

        sinussa palaa stand by -valo
           ajattelen

                          schindlerin listan punahilkan lyhytelokuvaa

                                        Rahafasismi, rodunjalostus.







Onni perustuu räätälintarkkaan valheellisuuteen, 
vahvistusharhaan ja tilanneturistin moraaliin.
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koko eloonjäämisjärjestelmä pelkää väliajoilla
se maistuu konjakeissa, peilaa katon valoja 
hytkyvissä kaulahelmissä, kahisee ohi koreissa 
vaatteissa, katsoo pitkään 
takaisin iäkkään rakennuksen wc:n peilistä kun 
käsiäsi pestään uudestaan, ja uudestaan

monttua peittämään 
minä olen syönyt ehdotonta uskoa

                                               mihin tahansa
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hyvyyden sotilaat naiset miehet,

      kaatavat polttavia satuja

porsliinikierteet rahisten tungetaan väkisin 
                                   evoluutioaukkoon 
                         väärä rikkinäinen aikuislohduke, 
                                                                              selittämätön 

      vankeuttava opittu omatunto, syyllisyys on uskottava
                                      sanan lyijy pulputetaan ytimiin
                             pää kiinni, ylitse kaikuu suusta ulos                     
                                                 kertausharjoituksena 

        kuulustelu, ulkoaoppimasi uskontunnustus
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      | herra luther ja herra weber tekivät taivaallista työtä
        sama taikatemppu, maa ja taivas erotettiin toisistaan

  tulkitsijat repivät loput esiriput, bisnes ja uskonto 
  eturistiriidoista vapauteen, nyps 
  
 
                                  kalaa oy-etiikassa 

 
  taloussavannilla ahneusbensalla 
  muilta saalistava peto, ok
  perheen ja pihaystävien piirissä rakastava  
  rakastettu ihminen, ok
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tapalabyrintissä muuratut tiet, yksi ulospääsy .  rikottava 

                               |en tiedä missä on yksin henkilökohtaista|

eriytetyt ristiriidat, seinämät, juoksuhaudat

                                    .pysähtymisestä tie lakkaa olemasta tie

              paatuminen
              kaatuminen 
              maatuminen
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kun kala suolistetaan lankulle, aurinkoon

tulevat kärpäset 

                                             
muodonmuutosten surina, yhtä fenixlintua 

                                              koko taivas 
                                                 alkaa heti. maan päältä
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Eniten ihminen antaa anteeksi pelkuruuttaan.







Lasten hiekkalaatikkoleikit sääntöineen kakutettava 
vastaamaan yhteiskuntaa. Empatiaan ei aikaa, varaa.
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      halokehrät
         hidastavat

teehuoneet rakennetaan taidolla hutaistuksi, epäsymmetrisiksi
                                             on liike, dynamiikka                 
                        |sisin.
                                    

ei-elämä tulee sanotuksi kauneudella
                                                      
                                                        juotava seremonia 

                                      fenixlinnut 

                                                 irrottavat seinistäsi 
          
                pesäaineksensa
                 

                         palaavat vedenalaiseen yöhön
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yövaris,

ihmisen tausta: kehykset
ensimmäinen todellisuuskäsitys magneetteineen
pakkolunastetaan

ihon dyynittämät luokkakalterit, ajattelun
                                 uudelta tuntuvat kiskot

  kerrot, kaikki se alkuympäröivä        Sinulle             kasvatettu   
                                                                                      taivas  
                                                                                     täysikuu

                        perityt tilanteet, päätepisteet, lähtöviivat

 .maaperä, kysy murteellasi muista tartunnoistasi
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huonemuistuma
                         tupakanhajussa kuu ujeltaa hirvittävästi
                         neuvostoliittolaisen pakettiauton tavaratilassa
                         turvavyöttömät lapset, sivuikkunassa 
                         kuu juosten pomppien yli puiden latvat
                         samaa vauhtia kanssamme
                         välillä katoaa, ilmestyy uudelleen 
 
               tietää minne olemme menossa

                         lapsi opettaa minulle, kun silmät laittaa kiinni
                         tämän auton kulkusuunta vaihtuu, ruskeasta 
                         pölyisästä metallista 
                                                     kimpoilee 
                                                                       kikatus

                                              kikatus
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nykylapset leikkivät enemmän kissaa tai koiraa kuin kotia, 
isää ja äitiä

         kissat ja koirat ovat hän, omistajan minilaumaa

                          | jokaisen lemmikkieläimen toinen nimi on 
                            itsetyydytys

                  
                perheosakeyhtiöt.projektit.pisteytetyt palikat.

Perhepotreteissa yhä enemmän tuotesijoittelua.

                          omisteet
                          
kohta saa ostaa                 talopaketteihin mukaan puuttuvat 
perheenjäsenet

                          suoraan
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        | aikuiset liimaavat lapsiinsa omia  
                      hintalappujaan

alle kolmivuotiaat lasketaan maksaviin asiakkaisiin
                                                                       ehdottomasti

Leluyhteiskunnassa 
karamelliväreihin kastetut prinsessat ja peterpanit säilötään 
aikuisuuteen. Kaupan kylmä ketju ei katkea.
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katson zed nelsonin valokuvaa yhdeksänvuotiaasta katiesta, 
joka on voittanut yhdysvalloissa lasten kauneuskilpailut. 
katielle laitettu meikkaus, korut, vaaleanpunaiset vaatteet, 
olkapäille voittohuivi ja päähän kruunu. 

tarkemmin katsoen en näe tyttöä kuvassa.

hakusanat:
minun lapseni
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Leivästä ja sanoista saa lapsellisen helposti murennettua 
toimivan pistoolin. Tai kukan. Lapsesta murennettua 
pistoolin.





vapautesi tekosi lajityypillistä käyttäytymistä

             kaikki kukat
    auringon kukkia
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en ollut tänäänkään varuillani
kuvauutinen imeytyy. karvattomaksi ajeltu oranki 
ollut bordellimiesten todellinen vetonaula, eläin 
esitteli itseään kun joku tuli huoneeseen
omistaja itki ovensuussa kun

                       eläinsuojelijat, rynnäkkökiväärit, poliisit 

             seksiorjaeläimen pelastaminen kesti yli vuoden.

      jonnekin, 
                       hoitokotiin

             tämä tapahtui jossain, ehkä meidän kaupungissamme
       en muista nimiä, nimillä ei ole ollut 
vähään aikaan enää mitään erityistä väliä
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joka päivä maansiirtokone jossakin auraa uoman, monttuun 
ripotellaan omistusoikeuden ja resurssijaon tieltä tapettuja 
ihmisiä, peitellään, muistan ottaa xylitol-pastillin joka aterian 
jälkeen jotta happohyökkäys katkeaa, jotta voin purra 
pohjoista laatulihaa vielä eläkeläisenä ostamassani etelän 
auringossa, taikka satatuhatta kuolee viikossa nälkään tuosta 
noin vain, greippimehu on hapanta en kyllä oikein tykkää, yli 
miljardilla on totaalinälkä kärpäset muodonmuutokset silmissä 
minulla ei, minulla on myrkkyä, hurrikaanit kihisevät ja 
minun ilmastoni muuttuu vain kuvaruuduissa, pihalla 
on jäätelöauton levy jäänyt pomppimaan pitkin lähiötalojen 
hampaattomia, suhteellisen köyhyyden kovertamia kaikusuita 
toinenkin ihminen ikkunassa, myyntityöläinen soittaa 
huoltomiestä paikalle: maailmassa on ongelmia                    
                                     .mutta orangilla on minuun jokin outo  
                                   katkeamaton            
                              nurinkurinen yhteys, tästä                              
                          lähtien
                    tästä lähtien
           jokainen kuva orangista muistuttaa minua lopun ikääni 
     .tästä uutisesta
eteenpäin.
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mutta nyt en enää ajattele mitään

                           oliko sen nimi katie
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jokaisen yksittäisen suusimpukan kohdalta 
voidaan onnen helmi pyörittää auki 
 
                                                     
    kierteitä toiseen suuntaan                                       
                            nähdä onnettomuuden kivi
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Raa’aksi kypsytetty kieli tahtoo jäädä kiinni kylmiin asioihin.

   yöllä tirsuu kliinisestä emosubjektista vähän idealistinitkua
  

                                               
                                                 Those were the days, my friend. 





Inhoan niitä tulevaisuuden kuvia, joita näen
                                              tyttärieni muotoisista ikkunoista.
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emme vieläkään osaa järjestää keinotekoista sodankäyntiä
josta poimia ainoastaan tuhoamisen myönteiset puolet

armeijan taide

                      kulttuuria tapetaan että se elää
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oikeassaoliot, pullasorsainen kritiikkinsä, robinhoodaus
 
                           siten itsensä sankaroiminen 
                           edellyttää heikompiosaisten hyväksikäyttöä

               Kateellisuus naarmuttaa arvostuksemme esille. 

             älyllisesti epärehelliset suurviisaat 
             desinfioivat itseään politiikalla ja siitä
                                    
                                         ylös, sivulle, alle, taakse             |ulos.

                   kokonaan kuvasta poistuminen mahdotonta

ihmisiä on liikaa
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”erityisesti vääränlaisia ihmisiä on liikaa”
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     tämäkin aika tarvitsee tabunsa pysyäkseen jäykästi pystyssä

                                | mistä puhuisin, jos en tilannekohtaisesti 
                                   vaikenisi syystä ja toisesta

     asua muuttumisen vapaudessa

                                  seurausetiikka, oma liemensä

miten puettu moraali olisi ensi kevään muotia

                                               kova humanismi
             :tarvitsee henkilökohtaiset puolustusvoimansa.

               elämää säilyttävä petovaistosi kuuntelee, nuuhkii
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kertokaa kertokaa kuvastimet

                       | mitä asioita hyvä vastustaa
                       | mitä asioita paha vastustaa

         

aikamme tabut nostetaan säännöllisillä väliajoilla
AAA-luokan studioissa mukanäkyville  
                                   mukapuhumme                                                 
                            mukakeskustelemme                                              
                       mukaymmärrämme
                               mukarehellisesti 
                                     mukahyväksymme
                                         mukasuvaitsemme
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esimerkiksi ne helpottuneet ja onnelliset abortintekijät ne
alkoholistiäidit ne tappavat perheenisät ne mustanaamaiset
liivijengit ja muut meidän asuinalueemme arvoa alentavat
kristilliset normipettäjät, ne kouluampujien syntysyyt, ne
tyhjäpääjulkkikset ne ämmiä hakkaavat äijät ne äijiä
pikkuelämäänsä, ne omaisuuden ja elintason yhteen
luuserisynnyttäjät ne paskasakin luuseripanomiehet ne
nekrut jotka tunkevat tänne koko suvun kanssa loisimaan
populisti-idiootit ne itsensä ylen antavat jotka kieltävät
mitään ympäristöjuttuja ei tehdä jos muut eivät ole
joita paapotaan ja kaikki laiminlyönnit heille anteeksi
työelämästään, ne mammat ja papat jotka eivät millään
elämäänsä, ne köyhien lapset jotka ovat huonoa seuraa
ne positiivisen ajattelun peukaloruuvaajat, ne venäläiset
ne läheiset jotka itsemurhillaan aiheuttavat meille häpeän, 
vihervasurihyysääjät, ne jotka sanovat että on turha tehdä
ja kohta ne haluavat elää niin kuin mekin, ne asemaansa
työpaikka-alistujat, ne erektiolääkeriippuvaiset tosimiehet,
ja norsujen hampaat, ne maisema-alkoholistit, ne lihavat, ne
hakkaavat isät ja äidit ne parisuhteessa elävät runkkarit ne
ja ne akkujenlataajat joilla pedofilia matkanjohtajana 
puolustajat ja vastustajat ja ne kaikki helvetin kusipäät, ne
henki polttouunille ja niin edelleen ja niin edelleen ja
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mieshuorat ne lapsensa vammauttavat sadat suomalaiset
sarjaraiskaajat ne naapuriimme muuttavat skitsofreenikot ja
vammaiset ne superahneet ökyrikkaat ne tuhannet
suomalaiset tuhannet työikäiset alkoholistit ne ei-turhat
hakkaavat ämmät ne kiltit suorittajat jotka elävät onttoa
pujottamat tunteettomat kulissiaviopuolisot, ne paskasakin
uskovaisidioottien suojelijat ne ählämit karvaranteet ja ne
ne kantasuomalaiset hyvät ihmiset käytännössä natsit ne
omaa todellisuuttaan populisteilla ne jotka sanovat että
mukana, ne menestyneet suomalaiset työnarkomaanit
annetaan työn nimessä, ne jotka vauvalla pelastautuvat
näytä kuolevan ja päästä omaishoitajia vapaiksi omaan
meidän lapsillemme, ne kaikki suomalaiset joukkoyksinäiset,
huumemiehet ja kesämökkien ja isänmaan ostajat, 

mitään kun niiden väestönkasvu tuhoaa meidät
sumeilematta väärinkäyttävät virkamiehet ja naiset, ne
ne jotka ostavat tapettujen katulasten elimet ja sarveiskalvot

suusta suuhun elätettävät köyhät ja ne joilla haisee oma

ne koko maailman ripulisakin ja epänormaalien ja mamujen

anorektikot, ne urheiluhullut, ne lapsensa hyviksi ihmisiksi
masentuneet ne seksihullut puumat ne soskupumminuoret

niin edelleen ja niin edelleen

ne kaikenlaisen sananvapauden ja olemisen vapauden
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kuori ikä, kuori kulttuuri ja tylsä iho. näe jokaisesta 
iloinen lapsi

tyttö, poika
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                              omissa kylkiluissaan 

                                      läpinäkyvät ongelmat

hyppimässä luurankojen yli, kiipeilemässä





                                                     ihminen 

                                                                 .ihminillisyys

                                                                                  .elämä.
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Muistikuvat ovat aina tärähtäneitä.

         
vanhemmiten ihminen alkaa paremmin nähdä näkymättömiä 

  asioita

  katson saunassa  
polvessa olevaa arpea, enkä enää muista mistä se on tullut

vuodet terävöittävät ääriviivoja, hetkellisyyden reunoja
              

                                                 
vanheneminen riisuu pukeutumaan paremmin

                   elettyyn mestausmiekkaansa,
                                                                                                        
            tässänytkeho

istumaan, tykö
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mielihyväkeskuksen laihdutus, asennettujen tarpeiden 
                                                                purku työlästä

        luopumisesta palkkion saaminen pitää varastaa itseltään

                            hidasta kauneutta
                                   ruoste, sammal

             | tietoisuus etenee. on hyvin vaikeaa opiskella takaisin    
                lukutaidottomaksi

Klovnin erottaminen on vaikeaa.

                     parhaita väärentäjiä emme tahdo erottaa
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lohkeilleessa snapsilasissa 
tuo sinun iltapäivällä lastenistuimeen 

              matkalta pyytämäsi päivänkakkara

              pakkasen täräyttämä, syksyn viimeinen urhea kukka.

pöytäpuun ja käteni kautta se värähtelee 
sydämenlyöntejäni

   
              mitä väliä?

                                              ehkä se ei ole oikea kysymys
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tyttö harjoittelee vaaleanpunaisella 
prinsessakärryllään kävelemään pitkin tämän ajan vaijeria

päättäväisten, horjuvien askelten samuus työntää 
kadulta mieleeni iäkkään naisen rollaattorillaan
                                                          kuvat soivat stereona 
                                                  molempia kehrää 
                                                               ajan päällekkäisyys 

                                             väliin jäävät
                                                        nopeutuvat vuodet

                               

                                     bumerangiperhoseni
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                 k                  s
                    a             u
                         i       a
                   v a       p a u s

                                                                 k                  s
                                                                                   a             u
                                                                                        i       a
                                                                                  v a       p a u s
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joinakin öinä 
te nukutte, linnunratamme lentää edelleen kohti andromedaa 
500 000 km/h keskityn valehteluun enkä näe 
ketään

                               kaikenläpikulkumatkalla 

katson toista ulos tuijottavaa, sinussa 

                               hetken maalauksellista, ristiriidatonta          
                                                                        tyhjyyttä

peilikuvamme rikkireunaiset, eivät 

                               täysin päällekkäin, kohdakkain

                                mutta samanlaiset, äärettömän
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järjetön koko kuvan utelias turhuus, 
                                                        huterista ääriviivoistaan 
                                                                läikehtivä 
                                                            luonnoslehtiö

    ei jää mitään. mitä jää?  

                       

                                           klovni haukottelee minut, ja lähtee
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                       se jää, että minä en jää. 
                                                           etkä sinä.









”Itse avaruus näyttää päivän puolelta kuin sumuiselta säältä,
mutta yön puolelta se on kaunis.
Maapallosta erottuvat ensiksi vain meret ja vuoret,
ja näyttää siltä kuin se olisi täysin asumaton.”

– Viktor Gorbatko, s.1934, kosmonautti












