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Komentaja,
arvoisa tohtori,

liitän oheen nämä
”Ilon, Kauhun ja Teollisuuden tekstit”
joista oli puhetta

toivon että ne tuovat Piristystä joukoillenne

Nopeaa paranemista toivottaen,





1  maadoitettu kutsu
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Rauhanen

terveys ja kuumuus
valtatie tyhmyyden läpi

autio ranta 
hiekkaa, merivettä 
ei lainkaan alkua
ei kaapattua hunajaa 

meksikotar,
hyenoidi
tottunut kuivuuteen

tämä ero oli bulvaani
ja tunsin ulosmittauksen
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Varsinaiset vesikasvit

Varsinaiset vesikasvit
eivät voi kasvaa kuivalla maalla.
Huone on valaistu himmeästi... Rauta kuohuu.

Istut avoimen massauunin edessä
muovituolissa.

Yritämme kulkea päin valtavaa kuumuutta,
nimien ohutta huutoa kohinassa,
kunnes tapahtuu
luovuttamisen ihme.
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Nukute

mikä menee alas
tulee taas ylös

merenkulkijan 
lumoava heiluri

lasimainen
käsittämättömän ovela

kuivina keväinä
metsissä

saarissa
aurinkoisina päivinä

heräte on yhden raidan 
yhden raidan yön 
aivojen osa
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Kaksoisriipus

Luumu
himmeä ja valmis
taivaan paisuvaisen morttelissa.

Lusikan terällä on karva,
sademetsä avaruudessa.
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                    De-cay 
sylkäistä kosmokseen 
 
tähti, pihtiliike 
aktiivinen hajoaminen. 
 
 
 
 
 
 
 
       Hämärtävä 
nurin sirittävä  
kellolintu.
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Puutarha 

        ”brutal fracture leaves sprout in the heart of the garden” 
 
 
Suihkulähde  
luukangas 
taustavuoristo. 
 
Puutarhani,  
apaattinen klusteri 
 
kevyt virtaus  
elokuun anti-kalkki 
 
Aikaa harjaava saattue ei löydä paikkaa 
se kuljettaa laatikkoa hitaudesta tapahtumiin. 
 
Kappaleet leviävät 
rapu kangistuu kupariin.
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Matka-arkku 
 
 
olen syönyt vodkaa 
ja suolaa ja minä nukun 
 
etäiset heilahtelut 
muinaisuskon kalium 
 
painon tunne terälehdillä 
elin on imeytynyt leiliin 
 
hieroo perijätär 
sormuksen päärynää 
 
nähdessäsi hänet 
näet hänet kirjeessään 
 
sieni itse 
vierailee seinillä 
 
näkee valoa 
roiskaisee sokeria 
 
olen valkoinen solu 
se mitä olen luonut  





2  synapsis





21

Hemicrania 
 
 
tämä jalusta on  
softaa 
 
kaksoiskuva 
kerrannaisaalto 
 
tämä softa on 
auraattinen 
 
demoninen  
sanaristikko  
 
loistava,  
Asfaltin oranssi
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Panostaja 
 
 
vain eri kohtia  
tuntuu hänen kehonsa sijaan 
 
hengittää 
utelias  
vääriä signaaleja 
tulisia rakeita 
 
punostaja 
 
huhu pommittaa merkitystä 
täytyy pommittaa huhua
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Ein Schwarzes Kleid 
 
 
huppu on laskostunut 
äänesi kuuluu garmentin sisältä 
 
kappa 
ansari 
peittoalue 
 
imitaatio-elin  
 
tikkaus säteilee,  
päärmätty eksodus
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Permutaatio

allekirjoittaneen esi-isä
yhteinen ulostulo

luonnollinen ajatus
sulatettu happo-astia

allekirjoittaneen ulostulo
yhteinen esi-isä

luonnollinen happo-astia
sulatettu ajatus
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allekirjoittaneen ajatus
yhteinen happo-astia

luonnollinen esi-isä
sulatettu ulostulo

allekirjoittaneen happo-astia
yhteinen ajatus

luonnollinen ulostulo
sulatettu esi-isä
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Metadata 
 
 
kerätä, järjestää, jakaa 
 
loukkaamisesta verkostoitumiseen 
 
moduulit, taivutettuina  
 
liinat kiinni  

semantiikka  
 
kastanjanruskea 
 
otollinen maaperä   

sähköinen lätäkkö  
 
sähköinen puro  
 
violetti 
 
lilapurppura 
 
suojakaasu 
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infromaatio 
 
eksogaami 
 
amalgaami 
 
korkea valopatsas

Metadata: lisensointi  
 
jaotella, järjestää, jakaa 
 
orastava kirkkaus  
 
viholliseni vihollinen 
 
sileitä digitaalisia kopioita 
 
valita, kerätä, järjestää, ajaa   

Molekyylit, tuhlaajapojat   

ainoani 
 
strateginen 
 
pyhä lahja 
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hygienia

yleisdialyysi 
 
mantraresistentti 
 
organisaatiopaniikki 
 
21. vuosisadan merenpohjassa  
 
harkkoa nuolee sinisimpukka 
 
valkoinen topaasi  
 
kerätä, annostella, valuttaa 
 
miestennielijä  
 
puhelunvälittäjä 
 
digitaalinen käärmeihminen
 
verenkierrossa pelimerkkejä 
 
reskontra  
 
konklaavi  
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palatsi 

teleksi  

munankuori  
 
pulverisoitunut  

insect 

inkvisitio 
 
kerätä, saalistaa, purkaa, räjäyttää 
 
maamuna 
 
sumusavu 
 
Metadata: kammottava 
 
hyökyvä hohtava  
 
höttöinen 
 
syheröinen 
 
miasma,  
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ionisoitunut  
 
nimellisarvo  

supersiru 

Metadata: tuhkaus

”set-up”







3  sademetsä avaruudessa
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Iso säätö 
 
 
Tähti on lopussa, on 
 

 
Miksi asioita sirotellaan näin 
tähden tiukka pultti 
likaiset, nähneet silmät 
niitä yhdistävä pultti  

 
Miksi on olemassa koko diabetes  
sokeri on osa tautia 
sokeri on koko sekaannus  
tämä kissan diabetes  
mikä tylsä kokoelma sokeria  
 
Miksi reaktio kusaisi  
miksi eivät vastaa tuskaa nuotit 

Mihin lopultakaan loppuisi solmu  
kaksi avaruuden huonetta  
kaksi huonetta ja taimen  
kaksi tyhmää huoneentaulua: 
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Tiedän kuinka monimutkainen voi romahtaa  
Tiedän miten monimutkaisen voi romahduttaa 

Mikä tie voi olla monimutkaisempi kuin  
kirjoita numerot, laske kirjaimet 

niin monimutkaista on usean elimen kokemus 
niin laajalle lyö kaaoksen siipi 
niin monelle lapselliselle kasvolle

Olen Saturn 
olen mutkikkaaksi hiottu kontti  
olen hankaluuksia 

olen kotiarestissa  
täällä esineiden korkeus on eroton  

 
Miksi et voi luottaa korkeaan verkkoon  
miksi et voi mennä pissalle korkeaan viljaan 
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Tämän kauniin viljan  
kutoo hänelle taivas ja miksi 
Hän on ”todellinen”  
hänellä on ”ominaisuuksia” 
hänellä on ”elohopeaa” 
 
vain vanhan sodan hirviöitä 
vain kokkareinen outo kuva  
josta taikausko aukoo näytteitä  
 
 
ja miten se korkeaa aukoi,  
kostoa raotteli, sääsi 
 
 
Miten suuri tähti suuren tauon  
Mikä hieno kutoo iskiasoireita
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Thermolysis 
 
 
arkisto  
Hyvä Elin 
 
 
se tulee       Hän tulee ulos  
kuin paraati           on kiire                                                              
 
 
kontrasti        ...…         Joku                                                                                               
Mikä on           Kuka itkee                          ...         ...
...                                                                                                  ...

...
Puhdistus. Vierailu varastolla. Esirukous tavaravaunussa. Totaalinen 
kyllästyminen nostalgiapuheluihin. Uudestisyntymä, purkautuminen 
yöhön. Hyökkäys näiden vuosien kosteikon paksuun puuroon.
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nuijapäitä  
 
Ummehtunut  
märkä   tukka 
 
 
makea         tuloste  
henkilökohtaisuus  
 
 
ja joku               kyselee: 
Kuka itkee?       mitä on  
lämpö           onko ”ero”      
 
 
 
tämä kakku muistuttaa minua  
luokissa                    vieriminen  
Raekuurot     ja     Fotorealismi 

 
...… 
Sillä hetkellä kun puristan huuleni                                     yhtenäiseen lasiin                  
olen pahoillani,                                                                                             eväste
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Pallo   –––   viiva 
 
 
 
 
pakoaalto 
antipurje  
 
 
 
 
 
Kuka haaveilee kuoriutumisesta?   tuntematon. 
    Ei voi tukea.
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Liuskekivi. Syvennys. 
Välitön reliefi.  
  
 
Soihdutus valaisee meren. Se on todellinen eli hidas.  
Veden luupin alla liikkuu ankeriaaninen panssari.  
Tuli jallittaa jäitä. Niiden paalut  
hajoavat, ahjoavat  
puhtaasti 
 
 
terät lehtiä suolaa  
harvinainen todellinen 





4  terminaali
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Pöly nousee 
monistemainen sumu 
 
ja horisontista munisipaalinen rakennus 
              kyllästetty rakennus 
 
 
 

 
syöksyä ulos tukikohdasta 
sukeltaa makeisia vyössä 
myydä ystävänsä 
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suuri puisto  
suuri loisto 
ihotesti  
 
Koska harjoitus alkaa, se saavuttaa juonteet 
voi nukkua jalanjäljissä…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olen haavi  
olen täysin  
tyhjä 
 
depressio  
todellinen päätepalvelimen terminaalitemppu  
eskaloitunut vastasyntynyt kruununprinssi
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kaadereiden työntämä
rantaan huuhtoutunut

eteerinen comeback

yhteysupseerit..!
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                                    Peset tulta? 
säde koputtaa, napsuttelee
lyö kaiken palaamaan   
 
piirtelee hiljaisesti          poijut          konsultoida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
jos maasiltojen  
traagiset 
reikäkoristeiset rummut vavahtelevat  
ja tiellä, joka on pudonnut korkealta, moottorit raatavat 
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all shall go hard, pale flower 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
rotta sylkee nauhaa varjo=  
syvä tulva 
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multa sammuttaa siemenet  /  tammi savuaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frida veti kyyneleitä  
Juhlimme korvausta  
 
varhain-kuolemaa 
rauhassa
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55

Missä intressit makaavat 
destruction’d 
 
kirjaimista harmaa tuhka leviää yhteen             
mielenkiinnoton 

siirrossa tuhoutuu siirto
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Verkot, jotka 
Tiedot, jotka  
troijalainen heittää/purkaa 
 
suvereeni löydetyn pukittaja              myrskyisän meren 
       yöpyy tiedustelussa               ontelokännissä 
  
 
 
 
 

 

                                        intressi on Vortex

p i t t e d    d r a i n e d    l i g h t
f l o a t ing    l o n e ly   o r g a n
d r i e d  r oo t s    of   waysHigh
l i l a c  trees  s i d e   by   s i d e   
                           NOT CAN REACH
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Kaupunki. Pohjapiirros. Haljun sinivihreä skripti. Kaksi 
sanaa: tuomioistuin. Kystisen harmaa ruhtinaskunta, 
dysfaattinen. Psyykkinen hiominen, ”copycurse” 
  
kryptassa  
puhuu ja huutaa  /  kiroilee ja itkee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maksa  
Maksaminen  
 
Munuainen 
Uinuminen 
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      eräs myytti uskoo, että kaupungin oksien  
peittoon  
                    
 
      Symboli;                        murskattu rosmariini 
   helvetin kirkas         fragrance 
    
 
       kätkeytyy seuraajieni graafi 
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kasvusto on diagrammin muodossa

kuin matemaattisissa kiihdytyksissä
sama tokkuraisuus 

tämä suuntaamaton niitty 
eräänlainen aksentti 

tiheä ruoho 
tiheä sinetti
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