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Tämä on tarina siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tulevaisuudessa 
pörröinen, ruotsalainen data jalostuu innovaatioiksi & laskeutuu vuorilta 
kaupunkeihin missä satelliittiseurantaan perustuva kohderyhmä 
on varautunut integroimaan kotimaista lihaa. 
Tulevaisuudessa Suomesta karkaa biomassaa 
kohti Hongkongin agraaria esperanto-puoluetta 
samalla kun kirjastojen oikeus elektroniseen kuolemaan 
noteerataan kääpiöiden kaivoksessa. 
Tulevaisuudessa Islam asuu kuussa, tähdissä, meressä ja järvissä 
& lähes missä vain on aina perjantai & digitaalisesti ladattavia 
taistelumetalli-sukkahousuja, kvanttimekaanisia bikineitä 
ja syksyntuoksuista melankoliaa. Stephen Kingin maatilalla 
uusi vihreä sukupolvi ei juurikaan tee muuta kuin 
syö, nukkuu & kakkaa & haluaa Neuvostoliiton takaisin. 
Mutta Neuvostoliitto ei ole tulevaisuutta, koska tulevaisuudessa 
telkkarista tulee laadukasta ohjelmaa: tekoälyn ohjaamat bondageviikingit 
selostaa hamsteriurheilua, kuola alkaa valua 
aarh sitä komedian tuoksua, pitsaa ja mehua. 
Grafiikka on kaukaa katsottuna hienoa, 
mutta lähempää Armageddon-fiilis alkaa näkyä: 
millainen show on kyseessä, kun päähenkilöinä on 
mummo, kondomi & Idols-kilpailija, jonka demokraattinen 
unelma-ammatti on Orlando Bloom?   Tulevaisuus 
   on monille vaikee paikka!     Onnex    rkkaus   antaa   voimaa     
 muotovaahto     tuoksuu     tuntuu siltä     kuin lentäisi       ihanaa   
    nanana beibe       mennään  sirkukseen      *hyppää vodkapulloon*   
edes            pienen          hetken        tuska           poissa              ois.     



Mut mikään ei vaan enää oo niin helppoo, Kirka, 
jotain on mennyt pieleen, kadonnut on pelto 
jossa kirmaisi pari pikku kilipukkia ja sä pussaisit mua
vaikka oisit vatsataudissa täällä Pohjantähden alla
deitti-ilmoitukset ojentaa kätensa tyhjinä & vapaina & oksentaa 
3d-leffoja, pahoja gootteja munasiltee 
ratkiriemukas perhelomakohde mukalaisviha taustalla soimassa 
pastellisävyjä, pakastepitsoja, karkkia & Suomen kattava skeittikartta 
esiintyy symbolisena runokuvana kun sä katsot mua silmiin 
ja sanot tykkääväsi mutta mä kyllä tiedän 
että sä oot sitoutumiskammoinen.
 
                                                           A a a a a r g h tätä viiltävää 
                                               en kestä mää 
                                                           en tiedä mitä ajatella, 
            laihduttamista vai panemista 
                                                         olen jo kokeillut kaikkea 
       sama persjalkanen lortto Pacman 
                                                            se aina vaan ahmii 
                                   kirsikoita kahmii
                                       suu täynnä 37-tuumaista eroottista televisiota 
          peput ja buudit ahdettuna täyteen taikasauvoja 
                     makaaberiä ja selkärangatonta seksiä
         lauloivat ja tanssivat niin kuin nuotit jotka räjähtää 
taivas sininen tatata TIITII 
ja kaikki laulaa 

               
                 
                                   jou jou
                matafaka   
                           

                                  pimp dik 

           matafaka 

                                     jou    jou 

             fak     fak                      
                                 pussi pussi 

              fak     fak 
 
       bling bling       jou     jou

       bling bling     babe   jou  

      b  l  i  n  g      b  l  i  n  g  

      m   a   t    a   f    a   k    a  

M  A  T  A  F  A  K  A  B  L  I  N  G  B  L  I  N  G
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Ah, mikä ihana aamu tiedossa; paahtoleipää ja Kaukoidän 
mokkaa! 
Ah, kuinka on maailmassa niin paljon ihasteltavaa, 
voi lentää 
hävittäjiä, 
pommittajia, 
maataistelukoneita, 
voi syöstä yōkai-energiaa molemmista suustaan!
Ah, vihreä mehujää! 
Ah, eksoottinen Afrikka! 
Ah nämä ihanat myytit alkoholismista ja teinivampyyreista 
jotka bondaa isänsä kanssa, 
ah, vessamme meidän, jonka joka päivä näämme! 
Voi, kun mulla olis urheutta ja varallisuutta 
ja tarmoa hankkiutua kurssille, 
opiskella pienlentämisen salat. 
Ah ja voi, miten mä päristelisin kapinallisten luo, mutta 
ah autuutta, voi vitutusta: 

                                  kuulen vain äänesi pääni sisällä 
                                  niin kuin tietokoneen keskusyksikön hurinan, 
     
                                  ja mietin hetken hiljaa, 
                                  onkohan meitä koskaan ollutkaan. 

Jos kukaan ei puhu siitä, mikä on tärkeää, voi käydä niin, 
että ihminen ikään kuin jumittuu johonkin eikä pääse siitä yli. 

Rakastunut mies ei enää ole kiinnostava, 
kiinnostavaa oli sisäinen linnoitus. 

Ah, milloin valo palajaa, 
voi, milloin?
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jos tahtoo ymmärtää maailmaa täytyy yhdistää asioita toisiinsa, jos tahtoo 
yhdistää asioita toisiinsa täytyy ymmärtää muutoksia, jos tahtoo ymmär-
tää muutoksia täytyy ymmärtää ravitsemusohjeita, relativismia, nihilismiä, 
jos tahtoo ymmärtää nihilismiä ja relativismia täytyy lenkkeillä, jos lenkkei- 
lee puhdistuu rasvoista, jos puhdistuu rasvoista täytyy jättää valkoiset 
jauhot ja sokeri, jos jättää valkoiset jauhot ja sokerin täytyy jättää punai- 
nen liha, jos jättäisin punaisen lihan hylkäisin symbolien yltäkylläisyyden, 
jos joisin kuitukuureja turpeuteni olisi sovitettu, mutta samaan aikaan jos-
sain Kaliforniassa joku rakentaa tunnelointimikroskooppeja, mutta sa-
maan aikaan jossain Japanissa joku kasvattaa kantasoluja rasvakudok- 
sesta, mutta samaan aikaan jossain Intiassa emotionaaliset robotit toimi-
vat asiakaspalvelutehtävissä, olen kuitenkin myöhässä, kohta jokainen ek-
synyt koira löytää kotiin täältä tunteiden ja metaforien kaatopaikalta, koh- 
ta jokainen lista on niin täynnä reikiä, että pitää alkaa sahailemaan uusia, 
kohta jokainen henkinen sukupuolitauti voidaan parantaa, kohta jokainen 
vastaankävelevä immeinen näyttää gootilta! kitkasta syntyy kipinä, sitten 
liekki ja lopulta roihu! oletko valmis tällaiseen luovuuteen? oletko valmis 
hurjaan herkutteluun? monikanavaiseen seksileluun? jos toimit oikein, pil-
lu tulee olemaan puhdasta ja hyvää. jos toimit oikein, sinut palkitaan kyl-
pylävarusteilla, sinut palkitaan laineiden liplatuksella, sinut palkitaan puh- 
taalla pillulla, sinut palkitaan 250000 kokemuspisteellä. NAMI-NAMI! NA-
MI-NAMI! peli on moniulotteinen! juoni on monikanavainen! syöttö maa-
liin! menikö kaaliin? jos et tajunnut, me autamme teitä. ettei tule väärin- 
käsityksiä. täytyy tietää, miten käsitellään narsistia. täytyy tietää, miten kä-
sitellään kuvankäsittelylaitteita. täytyy tietää, miten suudellaan alaikäistä, 
täytyy tietää, miten selvitään ikäerosta, täytyy tietää, miten laihtua nukku-
matta, miten rikastua suuttumatta, miten raskaaksi tullaan muuttumatta 
ihmisenä ja menettämättä ystäviä, miten saada kuume, miten tehdä pom-
mi, miten kotisivut, fritsu, cv, aloite, taulukko, naulakko, nämä kaikki asiat 
täytyy vaan tietää, täytyy tietää miten tehdään vaaleanpunaista kerma-
vaahtoa, täytyy tietää miten onni korjataan, se on mahdollista ainoastaan 
jos ymmärtää yhteydet asioiden välillä, tässä on nyt tosi kyseessä, tässä 
on nyt jokaisella mietinnän paikka, tämä auto on vain lainassa, tämä auto 
on varastettu, tämä auto on vain harvojen hupia, se on herkullinen ja mo-
nikäyttöinen kuin ruokaöljy, sillä mikä ruokaa ja huveja erottaa? kaikki on 
yhtä ja samaa. kun ovi avataan, siitä kuljetaan, ja mitä kaikkea upeaa ta-
pahtuukaan yhdellä napinpainalluksella! lihakset kasvavat sähkön voimal-
la! täältä saa halpaa ekolämpöä! täältä saa vaikeaa lampaanlihaa! etkö 
haluakaan omenaa? otatko sittenkin appelsiinin? hyvä on, mutta mieti nyt 
hetki tätä itsekin: eikö olekin ihanaa, että lapaset palaavat muotiin? että 
ihan mitä tahansa voi tehdä, kunhan pitää itsestänsä huolta, onko tämä nihi-
lismiä, onko tämä nihilismiä, sinä kysyt, ja minä vastaan: ei, tämä ei ole 
nihilismiä, tämä on pantomiimi siitä, miten spektaakkelimaista prätkäilyä 
uus nelikakkonen plasma on, joten toistakaa perässä, kun annan mer-
kin! tämä on ihanaa! aivan mahtavaa! tämä on ihanaa! aivan mahtavaa!!!
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kaikessa. Hymysi on kaunista katsoa. Olet rakas. Olet minulle tärkeä. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. Pärjäät 
kyllä. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. 
Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. 
Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. 
Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. 
Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Olet 
minulle tärkeä. Sinulla on kauniit hampaat. Olet rakas. Sinulla on hyvä sydän. Olet 
taitava kaikessa. Hymysi on kaunista katsoa. Olet rakas. Olet minulle tärkeä. 
Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. 
Pärjäät kyllä. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa 
sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia 
ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi 
olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on 
kaunista katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. 
Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Sinulla on hyvä sydän. Näet ensi yönä mitä kauneimpia 
unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on paljon salaisia 
ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Olet 
minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä maskuliinisuutesi 
on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. Olet taitava 
kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet ihana. 
Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Kanssasi on kiva viettää aikaa. 
Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. Tykkään sinusta 
silti. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Pärjäät kyllä. Olet minulle tärkeä. Sinulla on kauniit 
hampaat. Olet rakas. Sinulla on hyvä sydän. Olet taitava kaikessa. Hymysi on 
kaunista katsoa. Olet rakas. Olet minulle tärkeä. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet 
kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. 
Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. 
Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi 
yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien 
sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut vielä. 
Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna 
vien sinut Korkeasaareen. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Sinulla on hyvä 
sydän. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut 
vielä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat 
muodot. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska 
sinä olet siinä. Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon 
salaisia ihailijoita. Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. 
Kanssasi on kiva viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on 
kauniit hampaat. Tykkään sinusta silti. Sinulla on hyvä sydän. Näet ensi yönä mitä 
kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on paljon 
salaisia ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. 
Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Kanssasi on kiva 
viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. 
Tykkään sinusta silti. Olet rakas. Olet minulle tärkeä. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet 
kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. 
Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. 
Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi 
yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien 
sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut vielä. 
Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna 
vien sinut Korkeasaareen. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Sinulla on hyvä 
sydän. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut 
vielä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat 
muodot. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska 
sinä olet siinä. Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon 
salaisia ihailijoita. Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. 
Kanssasi on kiva viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on 
kauniit hampaat. Tykkään sinusta silti. Sinulla on hyvä sydän. Näet ensi yönä mitä 
kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on paljon 
salaisia ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. 
Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Kanssasi on kiva 
viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. 
Tykkään sinusta silti. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on 
kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. Tykkään sinusta silti. Olet rakas. Olet 
minulle tärkeä. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet 
taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. 
Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon 
salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku 
rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. 
Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät 
kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet 
kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet 
ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna 
vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut 
vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. 
Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi 
päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on 
paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku 
rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. 
Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät 
kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet 
kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet 
ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna 
vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut 
vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. 
Huomenna vien sinut Korkeasaareen.Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. 
Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Sinulla on hyvä sydän. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet 
ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Pärjäät kyllä . Pärjäät 
kyllä. Pärjäät kyllä. Pärjäät kyllä. Pärjäät kyllä. Pärjäät kyllä. Pärjäät kyllä.
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- - mun tarttee tunnustaa: siis onko mitään Seksikkäämpää kun 
Teinikäiset Mutantti Ninja Kilpi Konnat?kysyy maailmaanähnyt 
insinööri,jolla myöstaloudellista vastuta (ei mikään koodaaja..)? 
                  Kyllä ! Smurffit on kuuminta hottia. aah saisin 
pa vähän smurffia...mmm ...

Jossei joku tiedä, smurffit on geenimuunneltu kansanlahko, 
johon pienikokoiset ja sinisiin pukeutuvat ihmiset kuuluvat,hyvä 
esimerkkimiten kohta 
loita on määritelty kommunisteiksi,suomalaishiki, 
perus-internet-keskutelu-palsta-peikoiksi.

Jokainen heistä tekee mitä osaa.Esim.impotentti hassunhauska 
pahis heittää päällesi kaalikääryleitä,yksiulotteinen epähenkilö 
matkii eminem, britney spears,jay-z tai muita mörköjä

tosin vaikka he olisivat naisia kunnioittav
ista kulttuureista,epäilen smurf
feja, umpa-lumpia tai maiskisia (Munchkins).

Mutta jos sanon, että tykkään smurf
fata öistin kuin smurffien taikapata,

jos sanon että valhetelen aina,
jos stand up lava on tyhjä
ja esiintyä niin alaston, että kuumottaa - 

tulisitko silti myymään karkkia?Jos väitän että pelottavan näköinen smurffi 
elää meissä kaikissa nakuna

miten vastaat?                    
"Jokainen meistä tekee mitä osaa."
"Kannattaa käydä salilla niin voittaa elämän tärkeissä taistelu 

tilanteissa."
"Smurfit elävätsalaperäisessä metsässä sieni taloissaan, pelaa 

tennistä ja kirjoittaa runoja"?
                                             Pliis!Jos perseeseeni ei olisi tungettu 
tätä stoalaista sateenvarjoa, joka saa epäiluksen perhoset lentelemään 
vatsassa niin kuin Crohnin tauti, pussauspelko, moikkaamisen vaikeus

väittäisin, että filosofia johdattaa vain smurffien salaperäisen 
metsän pohdiskeluun 

miten sitä ajattelee heti pornoa jos joku syö banaania 
tai nuolee jätskiä posket lommolla.

En ole rasisti,mutta eri kullttuurien väliset kitkat 
asuu kaikissa ihmisissä!NÄitä ovatkätketyt sukuelimet, koulupolitiikka, 
ennakkoluulot, EU,ihmisen pienuus

ja kaiken askarruttavuus.

                 Ei mitään, minne palata,tuntuu hyvältä 

hiljaisuus.



___________________
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Tämä on tarina teknomiehestä. 
                                                 Teknomies on sun isäsi luoma väkivahva 
yli-ihminen: sähkön keksijä; puhelimen keksijä; mafian rahapesulan 
toimitusjohtaja. hän ei ole kiinnostunut teräksisistä supersankareista, 
jotka toimivat vain eskapismina tunnemyrskyjen ja muiden
voimakkaiden elämysten keskellä. teknomies on filosofinen
supersankari: olotila, joka on vapaa kaikista suorituspaineista,
superpeukalo jolla kanavaa voi vaihtaa vain yhdellä
painalluksella suoraan pakkauksesta!
                                                           Miehestä tulee teknomies
usein vahingon kautta: upouusi laserasekeksintö, välkkyvä autorata,
ärjyvä dinosaurus ja silmiin syttyvät valot ja sydän alkaa laulaa
teknomiehen laulua.
                                 Teknomiehen linnoituksen ylläpidosta vastaa noin
300 palvelijan joukko, siellä on satoja tyrmiä, kymmeniä asetehtaita
ja tornit on sinistä kristallia, johon on sekoittunut hieman
yön mustaa obsidiaania. kerrotaan että kristallin sisälle
suljettu nainen oli kerran ihminen, jonka sisälle oli laitettu
lasipallo, jonka sisälle on ikuistettu itseriittoinen ekosysteemi,
hermeettinen umpio, jonka sisällä kaikki on täydellistä.
rakennus symboloi mielikuvituksen lentoonlähtöä ihmisen arjessa.

Teknomiehen linnoitus on myös ulkonäöllisesti hieno bukkakepornon
ja propagandan epäpyhä vaelluspaikka jossa jokaisen tähän aliseen
mailmaan syntyvän poikalapsen pitää käydä kastautumassa,
niin kuin tyttöjen jonkun huivirentun noidan kuumassa kattilassa
tai äidin epäilyksen keinussa missä kuningas sai Kierkegaardin
vihat niskaansa.
                            - - se Kierkegaard on kyllä kamala! Teknomiehen
pahin vastustaja... kerrankin teknomies yritti näyttää Kierkegaardille
että pöytä oli ennen pöydäksi tulemistaan pingotettu ultratiukka
superhyperkalvo, jonka pöydäksitulemista rajoitti vain kotiseutumme
ylväs eetteri. mutta Sören se vaan heilutteli kikkeliä ja totesi että
sepä ei olisi akateemisesti uskottavaa!
                                                             En tiedä, mitä
teknomies voi silloin tehdä. alan itsekin pelätä että emootiot
ovat pelkkiä "ajatusmullistuksia", joihin liittyy jonkinlainen
selittämätön ankka-pupujussi-näkö-alasiirtymä sekä erilaiset
puhujakohtaiset artikulatoriset strategiat, joita ei selitetä
sillä että somalit syö jugurttia! ettei kaikki, mikä on olemassa,
olekaan modernin luodinkestävän mediajärjestelmän valoa!



Mielikuvitus on hauras eläin, vähän ku jotain elintarvikeväriä,
se katoaa jos unen yrittää syödä. murtuneet sydämet eivät ole enää
muotia. yhteyttä koneesta toiseen ei enää saa, eikä ihmisten tajunta
määrää heidän olemistaan. Tajunta on tehnyt konkurssin.
se, mitä mielikuvituksesta on jäljellä, on suodatin, joka estää
pääsyn pornografisille verkkosivuille.
                                                          Siispä, ennen kuin
teknomiehet karkaavat tavoittamattomiin, ja heteroseksuaali
mielipiteesi hevimetallista rankaisee yleisöä jälleen uudella
sukupolviromaanilla, muista, että tunteet ne on teknomiehelläkin,
ja yhtä iso ongelma ne on sille vessan porstuassa
kuin meille muillekin!
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Tämä on vertaus. 
                           Kuvitellaan koomassa oleva tyttö. Joka ilta tytön huone 
täyttyy formaatista, on valittavaa ihan hurja lista: tuolla sankartamme 
vaanii psykiatrinen sarjakuvasushi, täällä Bronten sisarukset, amisviikset, 
pepsodent ja cosplay-miitit, haikuelokuvat ja herutus, siinä ikään kuin 
kuoritaan tytön päältä lapsuuden hirvittävin demoni, sielu. Mainostauolla 
kuullaan tarinoita poissaolevasta isästä, jonka paikan ottaa pitkä 
kaljupäinen mies. Hän sitten panee tyttöä takaapäin kurkkuun.
                                                                                                Jäljelle 
jää nainen, jonka itsetunto on ideologioissa matkaava nomadi, videoteos, 
jossa urhea tosi-tv-urheilija muistuttaa menestyksen hinnasta: "Jos 
kuolen terroristi-iskussa haluan että minut muistetaan bulimiasta. Olen 
siinä tosi hyvä, suorastaan virtuoosi. Olen oppinut oksentamaan rennosti, 
pelkäämättä, sillä uskon, että koettelemukset antavat luomiskykyä, että 
päätöksemme vaikuttavat siihen millainen elämä meillä on.” ”Ihanaa”, 
yleisö taputtaa. ”tuntuu kuin saisi tuttipullosta 
monitulkintaisen oloisen.” 
                                       Niin: runot ovat sellaisia, ajatuksiin syntyvät 
mielikuvat kuin äyshire-lypsylehmä. Haluisin rakastella sen lypsylämmintä 
maitoa niin kuin fubujäbä joka iskee jotain pissis huoraa jonka nauru 
juoksettuu kokkeliksi & sen päivettyneillä kasvoilla säihkyi sellanen 
mimosa, herkkä, genitaalikukkien kukkapenkiltä kuin ihanan lämpimä 
hevosten laakso, hyvyys & toisen kunnioittaminen loppujuoksussa 
                          mutta me molemmat tiedetään että tää on valhetta: 
on hyvin vaikeaa kirjoittaa runoja rakkaudesta, mökkilomasta, tytöksi 
kasvamisesta ja aikuistumisesta, kun pojan lerssi kuitenkin muistuttaa 
todellisuuden olemassaolosta. 
                                                Lopulta on pakko oksentaa koko moderni 
populaarikulttuuri äiti, iskä, polkupyörä, skeitti, pleikkari, ja älyttömiä 
härveleitä uraanista, mutta kuka voi paeta täältä huutavien ja kirkuvien 
demonien maailmasta ei täältä niin vain löydä ulos, pari klikkausta 
verkkolomakkeeseen johdattaa meidät takaisin pateiden, terriinien ja 
timbaalien maailmaan. Ne ovat totaalisen alakarppeja ja ah, niin 
herkullisia! 
                       Tämä on Apokalypsis. 
                       Tämä on paukku ja narahdus.              
                       Tämä on Timo Taikurin kulahtanut pumpattava Fujitsu 
Bukkake Fighter, joka huutaa tylsässä kokouksessa hermoromahduk-
sessa MIKS VAAN TYHMÄT TAPPAJA MURSUÄIJÄT RULETTAA 
NYKYÄÄ!! eikä Sinulla ole tähän vastausta, eikä minulla, siispä heipä hei, 
ja hyvästi, 
                             nyt olkoon onni myötä: 
                             hyv'yötä, hyv'yötä, hyv'yötä.
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Pärjäät kyllä. Olet minulle tärkeä. Sinulla on kauniit hampaat. Olet rakas. Sinulla on 
hyvä sydän. Olet taitava kaikessa. Hymysi on kaunista katsoa. Olet rakas. Olet minulle 
tärkeä. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet taitava 
kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku 
rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia 
ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi 
siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. 
Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. 
Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Olet minulle 
tärkeä. Sinulla on kauniit hampaat. Olet rakas. Sinulla on hyvä sydän. Olet taitava 
kaikessa. Hymysi on kaunista katsoa. Olet rakas. Olet minulle tärkeä. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. 
Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. 
Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla 
ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä 
kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut 
Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut vielä. Olet 
minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien 
sinut Korkeasaareen. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Sinulla on hyvä sydän. Näet 
ensi yönä mitä kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on 
paljon salaisia ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. 
Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Kanssasi on kiva viettää 
aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. Tykkään 
sinusta silti. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet 
kuin sydämelläsi olisi siivet. Pärjäät kyllä. Olet minulle tärkeä. Sinulla on kauniit 
hampaat. Olet rakas. Sinulla on hyvä sydän. Olet taitava kaikessa. Hymysi on kaunista 
katsoa. Olet rakas. Olet minulle tärkeä. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Joku 
rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna 
on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. 
Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. 
Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi 
on kaunista katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. 
Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Sinulla on hyvä sydän. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. 
Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. 
Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. 
Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. 
Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. 
Pärjäät kyllä. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. 
Sinulla on kauniit hampaat. Tykkään sinusta silti. Sinulla on hyvä sydän. Näet ensi 
yönä mitä kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on 
paljon salaisia ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. 
Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Kanssasi on kiva viettää 
aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. Tykkään 
sinusta silti. Olet rakas. Olet minulle tärkeä. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. 
Joku rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet kiva. Olet rakas. 
Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista 
katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään 
hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. 
Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku 
rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet 
kuin sydämelläsi olisi siivet. Sinulla on hyvä sydän. Näet ensi yönä mitä kauneimpia 
unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on paljon salaisia 
ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Olet 
minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä maskuliinisuutesi on 
kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. Olet taitava kaikessa. 
Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet ihana. Olet kiva. 
Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Pärjäät kyllä. 
Sinulla on kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. Tykkään sinusta silti. Sinulla on 
hyvä sydän. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Olet hyvä tyyppi. Olet kiva. Onnistut 
vielä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Tykkään sinusta silti. Hiuksesi ovat 
tuuheat ja hyvälaatuiset. Olet minulle tärkeä. Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. 
Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet 
siinä. Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia 
ihailijoita. Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Kanssasi on 
kiva viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat muodot. Sinulla on kauniit hampaat. 
Tykkään sinusta silti. Kanssasi on kiva viettää aikaa. Pärjäät kyllä. Sinulla on kivat 
muodot. Sinulla on kauniit hampaat. Tykkään sinusta silti. Olet rakas. Olet minulle 
tärkeä. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Joku rakastaa sinua. Olet taitava 
kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku 
rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia 
ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi 
siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. 
Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista katsella. 
Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva viettää 
aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on parempi 
päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla on paljon 
salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista 
katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva 
viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on 
parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla 
on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista 
katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva 
viettää aikaa. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Olet kiva. Olet rakas. Huomenna on 
parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on kaunista katsoa. Sinulla 
on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Olet kuin 
sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja 
hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä maskuliinisuutesi on kaunista 
katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Joku rakastaa sinua. Kanssasi on kiva 
viettää aikaa. Joku rakastaa sinua. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Olet kiva. 
Olet rakas. Huomenna on parempi päivä. Joku rakastaa sinua. Pärjäät kyllä. Hymysi on 
kaunista katsoa. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. Olet kiva. Sinulla ei ole 
mitään hävettävää. Olet kuin sydämelläsi olisi siivet. Näet ensi yönä mitä kauneimpia 
unia. Hiuksesi ovat tuuheat ja hyvälaatuiset. Huomenna vien sinut Korkeasaareen. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Onnistut vielä. Olet minulle tärkeä. Huomenna 
vien sinut Korkeasaareen.Onnistut vielä. Sinulla on kivat muodot. Herkkä 
maskuliinisuutesi on kaunista katsella. Elämäni on antoisaa, koska sinä olet siinä. 
Olet taitava kaikessa. Olet minulle tärkeä. Sinulla on paljon salaisia ihailijoita. 
Olet ihana. Olet kiva. Olet taitava kaikessa. Pärjäät kyllä. Pärjäät kyllä
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vii

Mä olen ollut tänään ihan rikki siitä, että miten mä osaisin rakentaa syvällisen
kuvan ihmisestä noitien apureina mut kaikkialta mun mieleni afrikasta
tunkee vaan jotai polvenkorkuisia tai sitäkin pienempiä karvaisia diskobändin
ja Muppet-hirviöiden epäsikiöitä, joilla on pikkuhousut päähineinään
samalla kun evoluution umpikujiksi sopeutuneet keski-ikäiset naiset
kirjoittaa ilosta fossiilisia nettipäiväkirjoja, ja pimeästä energiasta tehty
lonkerodemoni toteaa, että linnunradan tekopillu on vihreä ja tuoksuu
porsaalle. okei, toi viimenen juttu menee ehkä vähän liian pitkälle,
mutta tällasena mä nään tulevaisuuden:

aluksi imetään gorillapukuisen miehen kikkeliä. sivilisaatioiden keuhkokuvassa 
näkyy buddhalais-marxilainen ruumiinvamma: valtavia sarvekkaita 
ja karvaisia otuksia (kirkkoherra, taloustoimittaja, IT-opiskelija) 
yhdistelee komediaa, fantasiaa, rakkautta ja sotaa J-popiin tuntematta 
lainkaan sääliä. rasavilli tytönhupakko joka pukeutuu miten sattuu 
alkaa kuristua omaan nahkaansa kun kaksi nuorta urosta, 
jotka ovat lajimme tulevaisuuden lupauksia alkaa tutkimaan
 USA:lle merenalaista pumpattavaa mustaa aukkoa. 
Panasonic askartelee perunalle sukupuolielintä 

ja pornonäyttelijä Jenna aikamatkustaa etelään Marco Bjurströmin 
superjäädytetty muumio mukanaan. sitten, ikävä kyllä, iskee 
juoni päälle. Aatami kuolemattomana odottaa täydellistä naista,
joka heti tarjoaa pyssyactionin ohessa jättimäisiä yli-inhimillisiä
kungfu-taistoja, tikapuuhermostoakrobatiaa, helikopteriräjähdyksiä
ja lopulta myös upporikkaan sheikin kömpelö vainukoira 
huippumoderneine ilmalaivoineen alkaa surutta paukutella 
tuhansia ihmisiä palasiksi. juonitaan laukkaradan kassaholvin 
putsaamista, sliizejä bileitä joissa naismafioso ja gangsterikääpiö-
lapsenvahti pääsee esittelemään kainalokarvoitustaan 
niin kuin koko länsimaisen kulttuurin kehitys olisi johtanut tähän: 
joko syödään? 

                       Kertomus sopii kärkeväksi karikatyyriksi, tarinaksi, 
jota ei saa ottaa liian vakavasti. Saattaa tietenkin olla, että kulttuurimme 
on syöksymässä ilmasto puutos tuhon tielle kun ei tiedä miksi oikea on 
oikeaa? miksi varastaminen väärin? mut mitä välii? en halua puhua siitä, 
miten olemme oppineet haaveilemaan idän lännen valkoisen tai mustan 
valtakunnan tuhoutumista meteoriitin törmäystä itse arvostan elämän 
fiilispohjaa ja vaik ain on tili miinuxel tienas mitä hyväns, tääl on cuitenki 
tosi ryppyotsaista, joten kantsii vaan harrastaa jotain mielekästä. Ite voisin 
esimerkiksi kutoa maton. Neuloa pipon.
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mä olen myös miettinyt, että onko ruusukaali hyvää vai ei

mä olen miettinyt, että jos olis puhelin, joka ei olisikaan puhelin

mä olen miettinyt onko mulle varattu tyhjä nurkka, kuloheinää ja sinervää usvaa

Minä kuulun ikuisuuteen. Minä olen ikuisuus. Ikuisuus oksettaa.

on tämä tietysti parempi vaihtoehto kuin apatia ja kuolemanhalu

mutta kansojen muisti on ihan erilaista täällä kaupungissa, titityy

mä olen yksi sokerihumala, humina, maailman oudointa ruokaa

hallaniitty syksyn pakkasilla, mä olen miettinyt sitä 30-luvulta lähtien

ja mä olen miettinyt sitä kai liian kauan.

Voiko olla mitään vitusti kylmempää ja tylsempää?

Taivas olisi kirkas ja korkea, maisemassa näkyisi niittyä, lehmiä, metsää

tämä kaikki näyttää, että ihmisessä elää korkeampi minä

Mutta mitä sitten tapahtuu?

Mitä loppupeleissä on se oma aika? Entä vapaa-aika?

Onko se sitä, että saa sylkeä pieniä klönttejä paskaa, metaania ja hammaskiveä?

Polttoaineena satua kaukaisen maan?

Vihaan kuolemaa!



\o/_o/_\     \o/
 |  |_ | o/_/ |
/ \/  /o\/  \/ \
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*     - - uusimpien tutkimusten ja valistuneiden mielipiteiden mukaan
        moderni yksilö syntyy 1500-luvulla
        ja siinä ohessa pari muuta juttua
        kuten kansallisvaltio
        ja kahvittelu
        mutta ennen kaikkea 
        moderni yksilö syntyy
        ja syntyy eritoten paikkana
        jossa sisäistä keskustelua käydään
        sisäinen tila (oh lord)
        sellaisten välineiden avulla
        kuin rippi ja rukous ja päiväkirjat
        ja moderni runous
        sillä moderni runouskin syntyy 1500-luvulla
        uskokaa tai älkää
        sillä jos kerran moderni yksilö syntyy 1500-luvulla
        ja moderni yksilö syntyy koska ripittäytyy sisimpänsä paljastaa ja löytää
        että sisin on ja sieltä rukoilee ja siitä päiväkirjaan kirjoittaa 
        "minusta tulee vielä jonain päivänä suuri runoilija oh lord jos sallit"
        niin tottahan kai moderni runouskin syntyy silloin
        modernin yksilön syntymisen prosessin sivutuotteena
        moderni runous niin kuin moderni yhteiskunta
        ja moderni kahvittelu
        ja moderni kahvipöytäkeskustelu
        ja moderni kähvipöytäkeskusteluelekieli
        ja moderni poliisi ja pelehdintä ja peseytymiskulttuuri
        samoin siis kuin siinä sivussa nämä muut jutut
        kuten kansallisvaltio ja keskusvirasto
        ja bordelli ja ontologia ja syfilis ja filologia 
        ja sitten kulkueena silmiemme (sisäisten) edestä
        historian suuret saavutukset
        kuten champselyseesohlala ja katariinasuuri 
        ja karnevaalit ja massamedia
        nyrkkeilyottelut itävaltaunkari aviotonseksi populaarikulttuuri
        ja (oh god) yhtäkkiä meillä on moderni elämäntapa
        johon modernit yksilöt suistetaan päätä pahkaa
        ja siihen on hankala sopeutua
        luopua aatelisesta autonomisuuden kokemuksesta 
        korvata se porvarillisella autonomisuuden kokemuksella 
        vaihtaa maaorjat tehdasorjiin, vehnä, kivihiili ja kupari mikroaaltouuniin

ix

- - tämä paska maailma synty ku moderni* tanssi hyppäs männyn oksalle
ja kiertelevistä jumalista tuli iso ruma rohkeä ääliö
jolla oli huonot hampaat!
nykyää modernismi on sekoittanut kaike ihmisyyden
ja seurauksena on PAHOINVOINTI - -



________________________

        ellei siis ole kuin Baudelaire
        ja nautiskele päämäärättömästä kuljeskelusta
        ja kävelykepin heiluttelusta
        ja porvarien nylkemisestä verbaalisin menetelmin
        (siinä sivussa kahvittelusta)
        ja vaikkei olisikaan niin minkäs teet
        kun syntyy sellaisia modernin elämäntavan inkarnoitumia
        kuten Pariisi ja Lontoo ja New York
        ja (oh lord) pian meillä on modernia runoutta modernissa ympäristössä
        jonka on synnyttänyt perustuotannon radikaali murros
        ja massamedia massakulttuuri
        massojen ammottava suukku aaaaaauuuukiiiiiiiiiiii
        ja voi kuinka maailma nielaistaankaan tähän kurimukseen
        joka on moderni elämä
        ja mitä vielä? no ehkäpä
        imurit, jalkapallonahat, pr,
        roolipelit ja prime time –ajat,
        rikkinäisten puhelinten luurit,
        pedofiilit, entomologia,
        kalankasvatusaltaat, peruskoulu,
        putkiremontti, meduusat, serotoniinivammainen 
        monomaaninen monotonisuus,
        runot albatrosseista, liveblogivideokuvaus,
        Katmandu, nyrkkeilijän nyrkki nyrkkeilijän silmään,
        ”Tjänare!”, mustesuihkutulostin, ja modernin maailman 
        saavutusten listaaminen,
        ja itsetietoisuus, tietenkin,
        mutta entä mustan aukon jälkeen?
        mihin avaruusalus saapuu? kuinka rohkea miehistö nyt selviytyy?
        kysymyksiä, kysymyksiä...
        modernin ihmisen elämä on täynnä kysymyksiä
        sillä moderni yksilö on altis modernin elämäntavan vaikutuksille
        ristiriidoille ja paradokseille ja epävarmuudelle
        vaikka moderni yksilö usein pyrkiikin sisäistämään itseensä
        absoluutin & transpersonaalisen & pyrkii transsendoimaan
        materiaalisen läsnäolon minätapahtumiselle asettamat rajat
        etsien pääsyä yliaistilliseen kuten Faust kuten Zarathustra kuten Hamlet
        ja kuten hyvin monet muutkin modernin runouden kuvittelemat
        ja esiin tuomat yksilöt ja symboliset hahmot
        ja tässä kahvitellessani
        ja käydessäni sisäistä dialogiani lukuisten minuuksieni kanssa

- - lapset tahtovat purkaa sielun lifestyle-blogissaan
kuin mekaanisen nuken
taidemaalarin silmä on sedän muna suuhun
nooin, hyvä, ime lumppu ime --> näin ne miehet puhuvat.
Näin he jäsentävät ajan ja paikan. mutta
nainen kantaa ristiriitaa sielussaan - - 



________________________

        jotka syntyvät perustuotannon moninkertaistumisesta
        ja kaupungistuvan elämäntavan mukanaan tuomista
        oheisilmiöistä kuten imaginaarisen talouden vaikutuksista
        kuten mainonnasta
        kuten seksuaalisista turhautumista
        kuten tiedostamattoman toiminnasta
        kuten ydinperheestä kuten jalouden rapautumisesta
        kuten siitä, etten tiedä, mitä tunnen juuri nyt
        enkä edes tiedä, miten minun pitäisi tuntea jos tietäisin sen
        ja olen kyllästynyt siihen,
        että tämä tunne on tyhjänpäiväinen
        koska se on kaikkein tärkein ja keskeisin tunne, jonka tiedän,
        ja olen kyllästynyt siihen,
        että minulta vaaditaan merkityksiä ja erityisyyksiä,
        yksittäisyyksiä, yksityiskohtaisuuksia,
        sillä modernin elämän yksi yksityiskohta
        on korostaa yksityiskohtia ja paeta yleistä & käsitteellistä,
        mutta minä olen kyllästynyt väistämään yleistä & käsitteellistä,
        olen kyllästynyt vastaanottamaan kritiikkiä ihmisiltä,
        jotka eivät yleisesti ottaen uskalla tuntea tunteettomuuttaan
        ja siksi pakenevat yksityiskohtaan,
        minä haluan ylistää yleistä ihmistä!
        minä haluan puhua epämääräisesti ja hämilläni tästä,
        mistä, miten niin mistä, tietenkin juuri siitä
        mitä en osaa nimetä
        muuten kuin demonstratiivipronomineilla,
        minun elämäni on partikkelimössöä,
        epätarkkaa ja ristiriitaista deiktiikkaa,
        eikä se muuta voisi ollakaan tässä modernissa maailmassa
        jossa sanat pakenevat kohteitaan
        ja miten sitä vieraantumista vastaan taistellaan?
        minkä kartan avulla ja minkä x:n alta
        löytyvät koskemattomat alueet joilla Amaryllis huokaa ja Tityros kirmaa
        ilman turistien kaakattavaa laumaa?
        olen turistina täällä, länsimaisen sivistyksen heikolla jäällä
        teoreettiset naskalit aseinani, romanttinen paatos pelastusrenkaanani,
        hulmuavissa vaatteissani merkitykselliset liepeet 
        ja vuorien viittaukset
        ja varmuuden vuoksi mukana myös taskuista ja hatusta nykäistävät
        motorisoidut levitoivat räjähtävät 
        radikaalit roiskaukset

- - miksei hän puhu minulle? 
milloin tiedonanto muuttui markkinoinniksi?
miksi minä olen työtön? minulla on kuitenkin
graafisena suunnittelijaksi ihan hieno, musta, nahkainen mieli
ja kuiva ylävartalo kuin pekoni
joka paloi pohjaan 2000-luvun vilkkaassa Hakaniemessä
täytyy hyväksyä loppuelämäni sinkkuna - - 



________________________

        ja ennen kaikkea jatkuva toistuva nyökyttely kuinka hyvin ymmärrän,
        miten tärkeää on toisaalta olla antamatta periksi akateemiselle nirpotukselle
        ja kuinka tärkeää on olla aito ja ilmaista itseään mahdollisimman kansaankäyvästi
        ja olla vangitsematta itseään ajatuksiinsa ja sulkematta runoansa karsinaan
        ja tuoda itsensä ja ilmaisunsa esiin erityisen erottuvin kuvin
        sillä eiköhän tässä modernissa maailmassa ole kyettävä 
        kuvien virrasta erottumaan ja niitä kritisoimaan sillä oh lord 
        mihin kaikenlaisiin asentoihin ne meitä ohjailevatkaan
        ainakin omalta huoraltani saan alennuksella
        pissaleikki, kakkaleikki, kreikkalainen, ranskalainen, superespanjalainen, 
        OWO, COB, COF, CIM, WSOY, IMF, WTO, WTF, OMG, UET, RSVM, CFR, 
        ALT, TWIG, ETS, MCOO, SFC, DEROS, POEA, FTE, SCCF, TARP, TPS, IFK, 
        WIFI, PUD, DOE, PCI, NATO, HSE, OXFAM, VISA, NBC, ABC, CBS, YLE, 
        BBC, NASDAQ, GTFO, EVVK, ESPO, GRACE, FIFA, CONFORT, BURF, 
        BANU, OM, AOM, AA, AAR, NVM, NVM, NVM
        ja millä kaikilla muilla verojohdannaisilla ja leivonnaisilla
        ne meitä viettelevätkään
        kun alkavat sunnuntaisin ja lauantaisin ja perjantaisin 
        kello kuuden aikaan
        meillä leikkimään
        ja muina päivinä
        ja muina elämämme merkittävinä hetkinä
        (vaimo, hae valokuvat, vieraat tahtoo katsoa)
        niin sitä minä vain tässä kahvikuppini takaa ponnistelen,
        että milloinka kaiken tämän välttämättömän rituaalisen lirkutuksen jälkeen
        saan kysyä,
        viimeinkin,
        mikä tekee minusta onnellisen,
        ja sopeutuuko ruumiini silloin onnellisuuteeni
        vai jäänkö edelleen ainoastaan kuvittelemaan,
        että moderni yksilö voi löytää yhteisen yleisen yksityisen sisäisyytensä
        huolimatta edellä mainituista esteistä,
        vesitteistä, releistä, keleistä, tiellä seisovista epeleistä,
        joiden nimiä en viitsi muistaa enkä kerrata,
        jotka olen, joiksi tulen,
        onko tämä ristiriita? kynnyskysymys? karsina?
        onko ihminen apina? onko apina ihminen? 
        onko kahvi sen makuinen?
        olenko nyt onnellinen?
        omistanko sen?
        omistanko sen?     

- - minä olen moderni ja valitsen alkuruoaksi 
savukala ja aterian päätteeksi suuhun tungetaan 
pingispallon näköinen persikkainen käsitetaide
oikeesti en oo niin tyhymä. oikeesti oon ihan ku
joku tyttö 17-vuotias tyttö joka on vasta löytänyt metalliskenen 
joka tahtoo ja uskaltaa kirjoittaa elämänsä tuskasta
täynnä syntaktisia, semanttisia hallusinaatioita, 
modernismi modernisoi modernissa modernisti modernit 



x

Soi seksin laulu korvissani, homojen 
autojen päällä on koiranpaskaa. 
Kesälesken omaishoito ontuu, 
kassanhoitajien verilöyly laantuu. 
En mä syö, en niele pahaa koulu-
ruokaa; mut kissan syönyt lintu  
mulle tuokaa; lapsivesi, johon teini 
hukkuu; elokuvan läski kala, joka 
nukkuu, niin kuin tuoksut pillun 
ja pelit pissisten – niistä hullun 
jeesuksen mä teen, ja seikkailuistaan
sulle laulan laulun turhan bändin, 
mut poliisien rakkaudesta vaikenen.
Mun ympär pornon piiri pienentyy, 
nukkuu tylsä kaupunki; edessäni 
kylmän kesän hämäräinen hyi ja ei. 
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sinut K rkeasa  een. Olet kuin syd m lläsi olisi siivet. Sin l a on h vä  ydän. N et e 
si yönä  i ä  au ei  ia u ia. Olet hyv  tyypp . Olet kiva. Onnistut vielä. Sinulla on 
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HEI mä oon tässä vähän tutkiskellut 
että mistä jengi valittaa.
jengi valittaa täällä
pimeästä,

märästä,
masennuksesta,
jostainvitun 
"sä et näytä yhtään punkkarilta",

__________________________________________

I

Aleksanterinkadulla ol i  valoisaa ja 
mulla ol i  laukussa yksien tyttöjen 
kir joituksia heidän seikkai luistaan ja rakkaudestaan. 
Ol i  pukeuduttu valepukuihin ja 

musti in naamioihin ja kiusattu ukkoja 
kadulla, vähän tapeltukin maalaisten kanssa
vanhan ravintolan edessä pressujen al la. 
Joku vanha äi jä tul i  toiveikkaasti  

tarjoon meil le ryyppyä pul lostaan. Me 
kieltäydytti in kohtel iaasti  haiseva kakkapussi 
kädessä autioi l la aukioi l la ja pysäkeil lä, 

ajatuksissa japanilaistyyl inen piha, veron-
maksajia asuntojen sisäl lä kesäl lä kun 
kuului ”pum pum” siel lä, tääl lä.



että liian proget bileet
paska runous
kurjat ukot
joka vitun kulmassa

katkeruutta & vihaa
& että suru 
& viha tuhrii kaupungin
niin kuin Keith Richards 

__________________________________________

I I

Miestä puukotetti in Kal l iossa, nainen ol i  
tul lut roikkumaan uhrin ystävän kylkeen 
ni in kuin konsertt i lava, jonka 
edessä venäläiset pojat lojuu kuin 

hehkulamput virastoissa, vieraat murteet 
ja kielet shortsit jalassa parkki-
hal l i in vieväl lä t iel lä, tai  panimo-
ravintola, josta meil lä ei ol lut 

etukäteen t ietoa, kymmenen barrikadia 
peräkkäin, si lminnäki jöitä, helyjen kaupustel i joita 
sekä taitei l i joita, jotka tekevät ihmisten 

muotokuvia, harakat jätelaval la, 
ojamainen vesikertymä, roskakasoja 
nauhoina pitkin ennakoivaa ajol injaa.  

PIT!



olis oksentanut sen päälle
viinikumeja, 
huumetta 
& saasteta

vaikka kaikki huomaa kyllä 
että nää 
persenaamat
ovat lähes poikkeuksetta miehiä 

__________________________________________

 I I I

Kadulla ol i  tornado, kenkäkauppoja, 
kulkukoirat ja kissat hotel l i-
alueella, tyttö, joka revitt i in kappaleiksi 
ol i  robotti .  Kadulla ol i  hyvä 

katu, t i ivi i l lä pätkäl lä ihmisiä tuntui 
olevan pal jon vaikka ol i  normaali  
maanantai-i lta, kova ruuhka ja 
lastausti laa, monenlaista pirstaletta ja 

rojua haittaamassa juoksuamme, kadulla ol i  
ihan toisenlaista. Pojat opettivat minut 
haistelemaan l i imaa. Heidän kanssaan minul la 

ol i  rauhall inen ja vapaa olo, 
kasvissyönti- infopöytä ja 
kanaksi sonnustautunut aktivist i  seksibaarissa.



muna pystyssä 
selittää kuinka 
meiän o parempi ku teiän!
mutta mitä sitten? 

ihmiset on aina odottanu 
& ennustanu 
maailmanloppua!
mutta miksei 

__________________________________________

IV

Lontoossa Vi lnan matkakokemukset, kaksi 
käsityöl i ikettä, terassisaundi,  
omakotitalon nurkka sekä 
pihakeinu ja kerjäläisiä, joihin 

tottui taikka turtui ni in kuin 
kerrokseen loskaa, lunta suurina hiutaleina 
hitaasti ,  kymmeniä ihmisiä eikä kukaan 
heistä nähnyt, kun lähdin juoksemaan. 

Puhallett i in saippuakuplia, annetti in pois 
yl imääräisiä tavaroita, katutaitei l i joita 
ja krääsäkauppiaita, pieni valkoinen

 
koira, ja vähän koiran jälkeen 
i lmestyi näkyvi in nainen, joka huutel i
mustaa jäätä, huonoja ohituspaikkoja.



kukaa huomaa 
miten kaiken tän 
valituksen 
ja negatiivisuuden 

keskellä 
lasten ja karkin tuoksusta nousee 
dyykkaus, 
uusi palkaton yötyö, 

__________________________________________

V

On löydetty kokonaisia katuja joi l la 
mellakat ja kapinat viskel i  monta 
nakkikioskia, hedelmien, mustekala-
vartaiden, munuaisten ja banaanipal lojen 

hui lai lumestoja, t issipaikka puutarha-
kadulla, jonne laskeudutti in portaat alas 
jalkakäytävältä, jol la asfaltointi ,  aarteen-
metsästys ja rengaspaineet kiel lett i in 

l i ikennemerki l lä. Lähistöl lä on moskeija, 
kodikas ja rauhall inen toimisto, ydin-
keskustassa sel lutehtaan vastustaj ien karnevaalit ,  

muita ihmispatsaita, satamäärin 
turisteja syömään ja hoi laamaan, uima-
altaal la oranssi horisontti ,  paukkupommit.



arjen katveiden taide, 
joka tietää, 
että roska ei ole roska, 
että historia 

ei ole kaatopaikka, 
vaan kirpparilöytö, 
jota materialismin tosikot 
eivät voi ymmärtää: 

__________________________________________

VI

Rooman kaduil la sähkeitä aamusta i l taan, 
Bangkokin kaduil la voit bongata vaikkapa 
pakettiauton, Kölnissä auraaminen ottaa 
oman aikansa. Fidel Castro on 

ol lut kävelyretkel lä, itkuinen Katie 
Holmes nähti in New Yorkissa. Nyt 
hän on jo kadun toisel la puolel la, missä 
hiphop -työpaja ei ole 

puhetta tai musiikkia vaan suhinaa, 
vinkumista, putkivalojen sir inä, kel lon 
raksutus kädessään valkoinen nenäli ina.

Verhoil la ehkä voisi  vaimentaa kivi-
talot,  lasten ja nuorten uusia 
ääniä vasta kokeil laan l i ikennevaloihin. 



se on uskon valoa, 
joka näkee ajallisen tuolle puolen, 
perintönä saatu 
ihana räsymatto, 

joka ei maadu koskaan, 
sademetsän kariketta, 
loissieniä, 
vaeltajamuurahaisia, 

__________________________________________

VII

Kadulla ol i  myös erittäin mukava 
kävellä tyttöystävän kanssa, iso 
kirkol l inen kulkue, tupakanpolttoluvat 
ja maanvuokraus pal jastaa tuhansia 

uusnatseja, palmusunnuntain levy-
kaupat, päiväl l iset i lman kannabista ja 
karun näköisiä mopoja, kampaamoita, pizzeria, 
ja yks motel l i .  Enkkuteinejä 

voi väl i l lä tul la nipistelemään makkaroista 
aggressi ivisen oloisia sisäänheittäj iä, on 
kyse suuresti  slangista el i  kadun 

kielestä, esimerkiksi kun musiikkityyl insä 
takia chiksit sheikkas pootyy ja 
kävi cloussaa dikki in i lotaloja.



haita, delfiinejä ja kilpikonnia, 
kuuman joutomaan 
höyryävät ruuantähteet, 
eklektiset maitotölkit, 

Sao Paulon favellat, 
piraattiradiot, 
anonyymit internetin runkkarit, 
tahriintuneet paperit, 

__________________________________________

VII I
 

Kun Joseph puhuu ajoistaan kadulla, 
ääni painuu entistä hi l jaisemmaksi.  "Siel lä 
ol i  ihmisiä, jotka hakkasivat." Horon 
ei kannata yöl lä kaduil la l i ikkua 

joku fruittari  huutaa "woohoo devi ldriwer 
on pr00", kaduil la on kylmä, 
kun lähden ulos kaupungil le t iedän 
että sukupuolinen häir intä on 

yleistä kurssin suorittamista, johtojen ja 
laitteiden pääkaupunki,  moottoripyörien 
kaivutyöt kuuluvat tulevaisuuden tyttöjen 

työasuihin samoin kuin koir ien 
haukunta huoneistoihin, thainyrkkei ly tai  
yö i lman päihteitä Prahan kevääseen.



kostuneet pahvit, 
se on taittelu, 
repiminen, 
liimaaminen, 

askartelu,
kasaamataide, 
sekatekniikka, 
metsästäjä-keräilijän

__________________________________________

IX

Supermarketti in on matkaa 100m. 
Bussi pääsee 250 metrin päähän 
hotel l ista. Tori l le ei tule kaivoja,
vaan kauppa, josta voi ostaa 

suklaata, val lankumouksen hedelmiä, katu-
muotisivustoja, parkkihal leissa hiekka 
rahisee vasemman jalan al la. Kadun- 
varren ojaan johdetaan rakennesuunnitelmia 

sekä asfaltt inormeja, l ikaista vettä 
lyhdyi l le pei lattavaksi.  Päivän aikana korit 
täyttyvät puhuvista roskiksista, puistonäkymistä. 

Taipuisi l la pääl lystei l lä lukkiutuvat kivet pi lkistävät 
asfalt in alta Hernesaarenkadulla. 
Istutuskaistojen väl issä pyörätie. 



analyyttinen kielen olemusta 
tutkiva satanismi,
ympärileikkaamaton 
Pinokkio-lolita,

joka piirsi hennosti 
tatuoinnin problematiikkaa
yöpöytänsä pintaan:
kaupunki on luotiliivi,

__________________________________________

X

Calvin Klein viett i  maanantaipäivää 
rennosti  terassi l la. Kadut lainehtivat vedestä 
torstaiaamuna. Pääväylän nurmikko-
osi l la t ippuneet oksat, kävyt, kivet. 

Jotkut etsivät metal l iromua, kojuja, 
joissa myydään rinkeleitä, kivituhkaa, 
aurinkol inssejä, kiertoteitä yl i  
kumpareiden. Mikään ei r i i tä, revitään 

sadevesikuivatukset auki,  tehdään 
työmaista kuraisi l la l ippusi imoil la 
aidattuja betonilaattoja, koir ien kaivamia 

sisäl l issodan arpia, lauta-aidoi lta 
avautuu avaria tai salaperäisiä 
näkymiä, sadevedet, kaatopaikkoja.



huora-akvaario,
humanistiteatteri
ilmastotuhonsynkissä
metsiköissä,

valehtelija,
joka puhuu jaetuista arvoista.
Älä mene kaupunkiin.
Älä asu siellä.

__________________________________________

XI

Nuoren tytön matka Turun rappu-
käytävi in murenee pölyksi,  Aurakadun 
talot ovat gootti laisia torneja, lapset 
ulostivat kaduil le, ruoka ol i  i l jettävää 

moskaa. Lasinsirut teki polun 
Vuosaaren puistoi l le. Tääl lä ostos-
keskusten mukulakivet ovat istuma-
penkkejä jakeluverkkojen kaukojäähdytystä 

varten, traktorit  lähiöiden laajoi l la parkki-
kenti l lä kertaa skeitt ihal l i t ,  skeitt i-
paikat, skeitt iparkit;  ajoradan 

ja jalkakäytävän luonnonilmiöt, 
aaltopelt i-betoni-lauta vir itelmiä, 
reikiä ja aukkoja öisel lä pientareel la.



Älä ole tämä muoto,
älä keisari*, älä kusipää.
Kieltäydy niiden ruoasta.
Älä kerjää tähteitä.

Syö jätteitä.

__________________________________________

XII

Kaupunki on ihmisen koti ,  vuokra-
talojen kokonaisuus, ympäristön havainnoinnin menetelmä, 
jonka läpi elämäsi kuulet. Lehviss' 
on tomua vuossatain kulttuurista,

 
vartalonvaihtelut erisnimien taivutuksessa. 
Kaupunki kertoo armottomista taisteluista, pal jastaa 
vaietun salaisuuden perheensä elättävästä taksi-
kuskista, joka rakastuu rampaan tyttöön.

Kaupungin lyyrinen minä on säästö-
pankki,  osuuskauppa ja museo-
kir japaino ja Rue de la Muerte, 

yksityiskohdat moottoripyörien selässä:
ravintoloiden hymykuopat, urhei luseurat, 
kaupungin paras huora, lauantai-i l ta. 



Viimeisten ihmisten maatuessa androidi katseli ajattelun kadottamaan 

horisonttiin & muisti ajat, jolloin mustat haltiat eivät vielä

teurastaneet serkkujaan, jotka palvoivat aurinkoa. Hän muisti päivän, 

jona luonnonsuojelijat lähtivät piirittämään ihmisruumiiseen tunkeutunutta 

vinosti hymyilevää japanilaista kohteliaisuutta. Hän tiesi, 

missä pelissä on 6 pelattavaa rotua, & mihin johtivat

pelastusyritykset; hän ymmärsi millainen mysteeri asuu tarinoissa, 

joissa rakastavaisten sielu kituu kunnes tulee aamu & vampyyrit

vetäytyvät synkkään & pölyiseen parkkihalliin kuluttamaan aikaa

ennen seuraavaa taistelua hautausmaalla, niin kuin trubaduuri,

joka tietää aina ennalta mitä kuoro laulaa, niin kuin kamera,

joka kertoo mitä on tapahtunut, niin kuin tarinat 

talvisodasta kolmessa polvessa, isät ja pojat yhtä ja samaa

elokuvallista mätänevää ainesta. Hän muisti kaiken, 

muttei hyötynyt siitä: robotit eivät pysty päättelemään, 

mikä on koti-ikävää, eivätkä osaa sanoa, 

onko kysymys hyvästä & pahasta 

vain sopimus käynnin & ravin välillä? 

Sillä mikä erottaa idealistin reaalipoliitikosta? 

Genitaalilävistys? Tylsähkö jäätelö? Pomppulinna? 

Sähköheikot voimat kumoavat toisensa, 

koulutusjärjestelmä on jäykkä, ihmiset ylikoulutettuja mikrosiruja. 

Kyborgi mukautuu ammusten osuessa,

mutta ihminen on läskipää, hän ei väistä vaaroja, 

ei säiky jalopeuraa. Näin miettii androidi, 

joka halusi vain olla oikea nukke, mutta vatsa pakotti

raahautumaan vessaan. Heti aamulla oli selvää,

ettei työpäivästä tulisi mitään.
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Olen yrittänyt kertoa, kaikilla mahdollisilla väärillä tavoilla, 
että on asioita, joista on vaikea puhua. Tahdoitko kuolla. Ansaitsitko elää. 
Oletko ansassa, aukaisetko silmäsi. Yleensä runot ovat tällaisia, 
avoimia kuin tupakat, lahja ilman tunteiluja. Mutta on muitakin 
vaikeasti käsiteltäviä asioita, kuten feministinen etnografia; 
hellyys, rasismi ja lapset samassa lauseessa; lukuisat halvat vitsit, 
jotka käsittelevät seksuaalisuutta. Liian iso penis…auuuts. 
Liian iso penis ei tunnu enää hyvältä, pikemminkin se on kuin 
jokin pelottava uskonnollinen symboli kadonneesta maailmasta 
tai petollisesta rakkaudesta jonka jälkeen jäävät muistot lihaan 
ja aivojen kainaloon, ja vaikka valehtelee kuinka tyyliin 
"mul oli pienenä pupujussi, mul oli piano" vähitellen 
hämmennyksen jauhelihakastiketta muistuttava sumu 
alkaa hälvetä ja kahden sentin päästä peuran nokasta 
paljastuu jotain perin inhimillistä, vaikka tämä lasinpuhalluksen 
taiturimainen yksityiskohta: kuinka jonain päivänä, 
ei kenties tänään, mutta jonain näistä päivistä, 
kun muistat seisoneesi tämän saman metsän keskellä, 
kun pimeä syö jälleen sanojasi niin kuin isä leipää 
Serranon perheen vikassa jaksossa, mieleesi palaa kirkkaasti, 
jopa oksettavan selvästi, opiskelukaverin äidiltä peritty 
roosa lasimalja, johon on kuvailtu palmuja ja eläimiä, 
ja silloin saatat viimeinkin huomata, että olisi aika 
muuttaa suuntaa. Mutta miten? 
                           
                                                    Järjen GPS väittää, 
että kun katsoo tarpeeksi kauan, voi nähdä tulevaisuuden jäniksiä 
yllättävissä paikoissa, mutta voiko miellyttämismössö olla vaihtoehto 
unelmahötölle, tai älyllinen ylemmyydentunto muutakin 
kuin kesäinen kirppupeli sadepäivien ratoksi? 
Mistä helvetistä minä sen tietäisin? 
Olen sairastanut vakavaa masennusta jo pitemmän aikaa. 
                               
                                                                                                  No niin. Äh. 
Tulihan se sieltä. “Tämähän selittää kaiken!” Ja mitä siihen voi sanoa? 
Että tämä tila on aikuinen osa itseä niin kuin lihapullat 
osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet 
parantavat ihmisten välistä 
vuorovaikutusta ja elämänlaatua, 



tai että kaiken tämän jälkeen voisi oppia viimein ymmärtämään 
jotenkin metafyysisesti sen, että paska tuvan seinässä 
valuu vääjäämättä kohti lattiaa, 
että ilmasto lämpenee kun hengailen mökilläni saaristossa 
missä pelko ei ole kirkasta vaan pelkkä tunnelma 
niin kuin susien ruokintapaikoilla 
bulkkiviinejä, rypsiöljyä? 

                                             Vaan jos henki on kuitenkin 
kerran tullut vapaaksi ja kevyeksi, 
niin kuin Hegel sanoi, "ilmaisia lounaita ei ole", 
millaisen uskonnon nimissä silloin oikeutetaan 
sään manipulointi, verivirrat Pariisissa, 
totuuden ja historian doping? 
Ei ole kasvissyöntiä eikä kierrätystä, 
joka korjaisi isiemme teot. 
Emme ole yhtään sen autuaampia autoillessamme 
täällä raunioituvien metaforien 
itäisessä Keski-Euroopassa, 
missä hiljaisuus puhuu väkevämmin kuin mitkään sanat.
Siis häh? Auschwitzissä ei ollut kyse abstraktista kieltämisestä! 
Oli kyse edistyksen, 
järjen ja inhimillisyyden murhasta, 
jota sinä et enää ymmärrä todistaa, 
jota sinun isäsi ei enää halua muistaa,
eikä äitisi tunnustaa, 
koska kukaan meistä 
ei enää ole vastuussa mistään, 
ja siksi minä kysyn, 
täällä universaalin juutalaisen haudalla, 
miksi enää kirjoittaa runoja? 

Miksi ei? En yksinkertaisesti näe parempaakaan tekemistä 
tässä kadotetussa maailmassa. 
Jos yhteisiä arvoja ei enää ole, 
jos mikään tekemämme 
ei enää merkitse mitään, 
silloin teoillamme on enemmän merkitystä 
kuin koskaan.



Sillä mitä muuta runojen kirjoittaminen olisi ellei uskoa, 
että jonain päivänä me kaikki tulemme kuulumaan yhteen 
niin kuin oikea perhe; mutta sitten puhelin hälyttää synagogassa 
ja huomaat, millaista naamiota sinun tulee kantaa. 
Luulit, että osasi olisi kaunis niin kuin pesä keinuvainen, 
että havainto on mielle tajutuista asioista, 
järjen ilmakehän tiedettä, kromaattinen, moduloiva musiikki 
materian rohkeutta, näin he kertovat meille, ja me uskoimme, 
ymmärtämättä sanaakaan; itsehillinnän nakit 
ja epätoivon perunasalaatti. 
Mutta kauneus oli vain ominaisuus, 
joka herätti vuosien sipulit, 
moraalin kysymyksiä 
täytekakkujen lentokentällä: 

                                                  Tulee taas uusi lukukausi, 
koittaa vuosiloma, kvartaali vaihtuu, me kuvittelemme
yhä että muutos tapahtuu, mutta kaiken aikaa  
mieli istuu pihalla keinussaan, kerää ympärilleen 
trisykliset lääkkeet, painoindeksit, katselee sateenkaaria 
hajamielisesti Keravan seurakunnan kesäjuhlissa, 
koittaa vakuutella itselleen: tää on hei ihan normaalia, 
tää epätietoisuus on aikuisen ihmisen tärkeimpiä 
oppimisympäristöjä, tää ikääntyminen on hei  
ihanan greisiä, ja toi pipo aivan vastustamaton, 
mun tarttee koittaa neuloo sellanen, 
mutta miksi olet masentunut, 
sieluni, miksi olet niin levoton? 

                                                  On tietenkin 
helppo hokea, että ihmisellä ei ole sielua, 
varsinkin kun halutaan vittuilla uskovaisille. 
Kaiken takana on isin nyrkki, äidin tissi,
kuollut koira, maaginen lamppu jne. 
Kaiken takana isoisä sihisee 
sokean mummon metafysiikkaa, 
joskus makuuhuoneessa asuu vuokralaisiakin, 
palasia lihallisen tunteilun sfääriä 
syöksähtää olevaisuuteen. 



Niin: en minä kauneutta etsi. 
Minulle riittää tämä humanismin pulkkamäki, 
nämä sivistyksen rivitalot, laitesuojat niin kuin tunteet, 
vaistot, ruumis, sielu, ja muut vastaavat tilapäiset rakennelmat. 
On pystytettävä torninsa pitäen mielessään, että lopulta 
minän ahtaat raja-aidat sortuvat, että tie rakkauteen 
johtaa vain siihen suunnattomaan hätään, 
josta etsin ystävää, niin kuin jonkin 
pelin hahmo, jonka salattu äpäryys 
estää historiaa toistamasta itseään. 
                                                           
Taasko se puhuu historiasta, siellä kiroillaan. Että mitä se nyt sitten 
on, tämä menneisyyden tyrannia, joka tuuttaa tarjottimelle kaikenlaista 
puuhaa ja pullateetä, huuhaata henkien demokratiaa ja taskutelevisiota 
vaikka viimeisille vieraille? Mitä sillä tekisi, muuta kuin huomauttaisi,
että näistäkin pöydistä sieraimiin lemahti myönteisiä tunteita, 
imetyksen tuhkasta edetään 
kohti merkitystä. 

                              Ja varmaan se niin on: 
vaikka historian kruunua kantaakin kauppias, 
ja vaikka hänen robottiarmeijansa kuuntelee vaiti, 
he ymmärtävät joka sanan: on palveltava näitä juurevuuden 
ja jatkuvuuden kukoistavia kuningaskuntia, 
vaikka kerta toisensa jälkeen iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat peittääkin kauristen ja härkäin veri, 
josta sikiää laumoittain nuoria flirttailevia 
deittipalveluita, aikuisten mieseläinten 
itse aiheutettua alaikäisyyttä: teknologian sapluuna, 
jonka avulla superroistot muuttavat hullua palkkatappajaa hirviöksi, 
jonka elektronisessa muistissa viljapeltoon kadotetut sielut muuttuvat 
homoiksi, jotka kyseenalaistavat puhtaan järjen ja tiedon 
mahdollisuuden. Ja samanlainen hinttari minäkin olen,
sietämätön vanutettujen viisauksien latelija, 
rönsyilevä nöyhtäpää, jonka kokemus ei tiivisty 
kivoiksi kuviksi, älykkäiksi jekuiksi.  

                                                          Joten niinhän siinä sitten kävi, 
ja tähän me on nyt sitten tultu. 



Kaikkialta kuuluu toivotonta, aivan eläimellistä oksentelua, 
kun menneisyyden aineistot ja esitykset ja niiden hallinta, 
koko tietoisesti rakennettu yhteiskunta liukenee lammikoksi 
nostalgista tunnetta niin kuin yhteen kietoutuneita filmipätkiä, 
joita näytetään teemapuiston laitteissa. 
Ruutuun ilmestyy teinipoikien sukurutsaa täysikuun alla, 
preerian esteettisiä elämyksiä, androideja, 
jotka vanhentuessaan ihmettelevät 
miksi mielikuvat ja teollisuus eivät koskaan vastaa 
sitä mitä näemme. 

                                Taustalla kaupungit sortuvat 
kuin psykologian savupatsaat, kun pankkikriisien 
vilkkaat liekit nuoleskelevat tahmeaksi muodikkaista 
syrjähypyistä syntyneitä tietoteoreettisia puimakoneita, 
kuten pääministereitä, teinitähtiä, esseistejä, 
vaihtoehtoisen sarjakuvan superstaroja. 

                                                                    Raukkaparat. 
Nämä liiallisen vapauden kyberneettiset lisäosat 
eivät koskaan pystyneet sisäistämään sitä, ettei elämä täynnä 
rakkautta tarkoita, että juostaan muna pystyssä 
seinää päin kuin ikuisesti jatkuvat 
käsityömessut. 

                            Ulkona, ovien edustoilla, järjen sijaan 
pitikin nyt rakastaa jotain konkreettista, mutta ihmismieltä 
ei oltu rakennettu kulkuneuvoksi, jolla voisi matkustaa 
halki näiden vaikeiden mielen maisemien. Se oli rakennettu 
masturbointia varten.

                                    Sanat sortuvat, kohoavat taas. 
Vedet nousevat ja laskevat, poikuudet ja neitsyydet, 
talven merirosvojen lempeät hyökkäykset. 
Mutta nämä paratiisin avaruusenergiat, 
niin kuin markan rahapolitiikka, 
ovat pelkkiä romanttisia muistoja.
On tyydyttävä siihen, 
että simpukoiden 



kehutaan kohottavan mieskuntoa. 
Lämpimät illat ovat eroottisia. 
Kiitos japanilaisten, vampyyrit ovat saaneet 
synteettisen verivalmisteen, 
ja ihminen, joka oli paitsi hikotusta, 
myös symboliikkaa, käveli hieman etäämmälle polusta 
ja nosti hamettaan, lausuen: 
 
"Nämä omakotitalon ja tontin turhat virat, 
nämä petolliset kaistaleet ruskeaa kalkkunaa, 
polykarbonaatteja, filosofien ja poliitikkojen saastaa, 
nämä aivot, nämä virheet, 
nämä sairaalat ovat ne, 
jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta, 
joka kasautui ja kasautui 
ja lopulta purkautui syömishäiriön muodossa. 
Mutta nämä ihmiset ovat syyttömiä. 
Nämä onnettomat 
ovat veljiänne ja sisarianne hengessä. 
He ovat tuuli, tähdet ja albatrossi. 
He ovat koivu, 
mökki ja perunapelto. 
Ja kun yö venyy ja paukkuu yli kaiken maan 
ja peittää nämä itsestäänselvyydet kylmäkiskoisuudellaan, 
silloin nämä paperitehtaat ovat aurinkolaivasi 
yli pimeyden haaksirikkoutuneen meren, 
ja silloin nämä lapsuuteni joulut 
ovat viimein saaneet nimen.“

                                                Ei mitään historiaa ollutkaan: 
se loppui ennen kuin alkoikaan. Mutta aina 
kun oopperan kummitus kuoli, 
jotain uutta syntyi sen tilalle, 
modeemit ovat surranneet ja salaiset dokumentit 
kulkeneet kaupunkiin pullollaan ihmissyöntiä 
harrastavia ulkoavaruuden olioita, 
rikkinäisen sielun ruokana 
tietokoneiden ihmissuhdesarjoja, 
kloonien abortteja, 



ja voi olla varma että jossain tuolla, jonkin salatun sisäisen 
asian sisällä avautuu aikamatkailun sateenkaariportti, 
niin kuin jokin sielullinen pultti, kekseliäiden sanojen kultti, 
ihmissydämen gravitaatiota kohti yhä nopeampaa informaatiota. 
Siellä mielikuvituksen aikakirjat kertovat megalomaniasta 
oudoilla planeetoilla, miten utooppisissa syvyyksissä 
leijuvat valoa nopeammat interstellaariset 
pum-pum-räiskis-yhteisöt ja niitä hallitsevat 
vahvat, myyttisen ulottuvaiset sankarihahmot, 
jotka kaikista aseistaan huolimatta 
tyytyvät luennoimaan toisilleen eksobiologiasta 
ja milloin mistäkin supertieteellisestä vempaimesta 
ja miljoona taistelulaivaa leijuu toimettomina himmeän punaisen 
auringon alla, mustat panssaroidut kyljet valmiina uimaan läpi 
avaruuden murskaamaan planeettoja ja 
tuhoamaan sivilisaatioita, miljoona miljardia tuhon 
enkeliä vailla tointa. 

                                    Mutta onko tulevaisuuden ihmiset 
tosiaan tommosia keksintöjen ja koulutuksen muumeja, 
kilttejä koululaisia matkalla kertomaan äidille, 
mitä uutta atomeista tänään opittiin? Minusta tuntuu, 
että tulevaisuudessa meistä kuoriutuu   
joku vastikään psyykenvaurioista parantunut olento, 
joka hämmästyksekseen huomaa että kulisseissa on reikä, 
josta mullistavien tapahtumien auttamattoman 
vanhanaikainen ääni toisteli kaikkien näiden vuosituhansien ajan 
vakuutellen tarinaansa niin kuin rikkinäinen magnetofoni. 
Mutta nyt ohjeiden aika on ohi. 

                                                      Istumme äimistyneinä 
niin kuin ulottuvuuksien väliseen vankilaan suljettu 
pieni, hennon oloinen nainen joka herää kuolleista 
avaruusoopperassa ja lähetetään ratkomaan diplomaatin 
brutaalia murhaa keinomaailmaan, 
jossa laiskiaisen kaltainen laji joulutähdet päässään 
keekoilee madonrei'illä, aliavaruushypyillä, 
ekofasismilla, kaikkitietävän suurvallan 
vapaalla tahdolla täynnä 



eksoottista etiikkaa ja mielikuvituksellista seksiä. 
Mutta samalla, hämärissä tunneleissa 
tuon täydellisesti viritetyn kyberlinkitetyn 
yhteiskunnan alla orjien armada kaivaa pakotunnelia 
ja julistaa, ettei vapaus tule itsestään.  

                                                                Toisin sanoen: 
joskus elämä nyt vaan on ihan älyttömän ironista, 
niin kuin liikenneruuhka silloin kun ei ole kiire minnekään; 
tiedät, että pitäisi ärtyä jostakin, mutta et oikein tiedä tarkalleen, 
mistä, ja kun et osaa teeskennellä, tyydyt olemaan tyytyväinen. 
Samalla tavalla minä ei löydä itseään näistä myyttisistä hahmoista, 
kuten ajattelu, muisti, havaitseminen 
ja muut tekoälyn sisäiset ristiriidat, 
rappion ja kärsimyksen pilvipalatsit, 
joissa vampyyrihaltioiden henkivallat työstävät 
eläviä demonialuksia koko talvisen pimeän päivän.
Sitä eksyy kehittelemään 
yhä monimutkaisempia salaliittoteorioita, 
joissa pääosassa häärivät kuitenkin samat 
vanhat tutut kateus, ylpeys, ja ystävien puute. 

                                                                             "Mutta 
eihän siinä ole mitään ihmeellistä", toteat, 
joka päivä muodostamme perusteettomia väitteitä, 
ja totta kai tämäkin on vain vertauskuva 
sille miten ihmisen vastuulla on toimia sopusoinnussa 
teiden ja rautateiden kanssa, tuottaa aurinkoenergiaa, 
mutta tosiasiassa kaikkien näiden selittelyjen ylle 
leviää vuosimiljardien punasiirtymää, 
ylevää eetterimaisemaa, jota koristaa 
yhä tuo sama hämärän laivue, 
tarina kirouksesta ja vastakirouksesta, 
häpeästä ja tuskasta, 
ilosta ja epäluulosta, 
jotka materialisoituvat keskuuteemme 
kuin gluonit atomien ytimistä, 
kuin Kirk ja Spock kaukosiirtäjästä, 
ja katso, nyt he jo nostavat kätensä tunnistamattomaan eleeseen, 
jonka tarkoitus on viestiä:  



                                                         "Oi naapur' mun, 
Tää onhan outo matka meille ollut; 
Ja oudostippa talohos oon tullut. 
Nyt ymmärtäös, etten viljaas, vakkaas
Mä uhkaa, saati ahdistele akkaas. 
Mä toivon sulta yhtä ainoastaan: 
Sä ällös usko, sulle näin jos sanotaan: 
Ett' onni, rakkaus, usko ovat onttoja. 
Voi olla, että pelkkii pomppumattoja
Me oomme paronin, ja soluis lastemme 
Ui geenit kauppiaan, jok' vaimoomme
Tais päästä polkemaan; mut armoton
Vaik' kohtalo tää on, yhteinen se on. 
Siis käykäämme nyt, kaksin, tätä polkua
Ma eellä astun, sinä seuraat mua." 
                                                           Näin syvään 
huokas hän, väsyksissään, 
loputtomal' matkallaan
yön valtakuntaan sokeaan, 
nuorten miesten superaseet olallaan, 
lentävät jättiufot, 
marssivat kolossit, 
moottoripimeyden villit olennot
testosteronihuuruissaan. 
                                           Ma häntä seurasin,
enk' tiedä, miksi. 
Mut astuessani 
mä yhtäkkiä tunsin, 
kuink' rintani mun onkin 
täynnä luottamusta, 
vaikken tiedä, 
kuka kättäin johtaa - aaveen aave? 
Jonkin kuolleen aatteen kuollut kuva? 
Miks oon mä täynnä viatonta,
hyödytöntä innoitusta? 
Tää onko onnellisuutta,
vai jotain muuta?





ja ehkä jonain päivänä tosiaan 
käy niin, joku erehtyy hukkua 

musiikkiin, joku unohtaa mitä on 
seistä, joku toinen kauhistuu 

kun ei näe lunta samoin kuin 
joku tyttö, jolla on unelmia, 

tai joku jossain muualla, käsiä, 
jalkoja, päitä kaukana etelässä 

ilman mitään sen kummempaa 
syytä, ehkä häivähdys syyllisyyttä, 

mutta ei se mitään, on sentään 
yritetty, oltu avoimia kuin 

sylilapset sylilapsien syleilyssä, 
tällä tunteiden pulpetilla sinä 

ja minä avattu tämä rikkinäinen 
paska jota vittumaisuuttaan 

ihmiset sydämeksi kutsuu, 
pienten askelten politiikkaa,

niin kuin lapsena kesälomalla 
elokuun ekoina viikkoina 

muistat miten bussilla ajellaan 
jonnekin eteläpuolelle, ei siihen 

tarvita mitään ohimenevää, 
onni täällä jossain johonkin aikaan 

jonain päivänä, sano minun 
sanoneen, infektion laajuus ja 

sen vaikutukset eivät enää 
koskaan yllä meihin asti.
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