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Nämä maisemat ovat tuttuja

olen ollut täällä vettä etsimässä

muusta elämästä erillään, unessa 

hengittänyt matalassa merenlahdessa

meren tuoksuja, kelluvaa yöilmaa 

Ilmakehän alta löydän rauhallisen poukaman

kivikkoisen vertauskuvan, ilmakehän sitoman

Etelän jylhiltä kallioilta

ulappa kuin maailmansodan miehistösuoja 

luola avaruuden pimeään väliin muodostunut

kaiken kattavan vapauden saareke

Omia eväitä, puhdasta virkistävää yöilmaa 

nousuvettä, en kaipaa enää 

unta muusta elämästä erillään

On annettu jalat vapautua 

siitä mikä kiusaa, on annettu

ilmojen tiet ja purjehdus
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Hetkeä ennen meitä
syvät meret ovat tutkimattomia
maailman tiheimmin asutulla paikalla 
Mariaanien haudassa savuaa
kerrostalonkokoiset suitsukeastiat
biologinen helvetti mustaa rikinkatkua

kukaan ei tiedä minkä kokoinen
on tämän alisen pimeyden
suurin elollinen olento
ihmissilmän tapaamaton

pienet fosforilamput vilkkuvat
tutkimatonta tähtisumua
pimeys on niin kovin täydellistä
ansavaloisen, pimeydestähyötyjän
tajuaa vasta kun on uinut
sen nieluun, ja siitä alas

”täynnä pahaa on maa, yhtä täynnä meri”:
tässä ympäristössä on parasta olla
häviävän pieni, tai jättiläinen
ylisessä maailmassa, kirkkaassa valossa 
ei sielläkään muuta kuin voimakkaimman oikeutta
torpedoina kalaparveen syöksyvien
albatrossien ja tonnikalojen kaaos
näissä verilöylyissä, hajalle lyötynä 
sekaisin ja muistittomana
odottavan aika venyy 
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lyhyen päivällisen katastrofin jälkeen
sinivalaan tonninpainoiset sydämenlyönnit
kuuluvat meren laidalta toiselle
valaan mieli on tyyni 
vailla pienten merellisten aggressiota
sen valtimoon mahtuisi sukeltamaan
ihminen, räpylät täynnä luomakunnan
voimakkaimman oikeudentuntoa

	 ”Syökööt	toisiaan	kalat,	villipedot	ja	ilmassa	lentävät	
	 linnut,	koska	heidän	keskuudessaan	ei	ole	oikeutta”
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väkevä runous, hienostunut optiikka, kivääritähtäin

aromikas sikari, kuiva akustiikka

tilavuus vuoristoilmassa 

olo platoninen väljä vaate, kaikuisa akustiikka

metsästystorvi

ja ahtaus vedessä 

olo ihonmyötäinen vaate

viinilasi, symbaalit ja valonheitin

valo, ikuinen päivä, vesieläimensuu

varjo, nukkumisen hierova vapaus

kuivuus ja kosteus
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Näet Eumaios-sikopaimen Välimeren alle

siellä makaa roomalainen sotilas

oikeassa nilkassaan suojakilpi

Minä olen Elämä, se sanoo, ja näyttää sinulle Afrikan

Kylmät pisarat riippuvat lämpimän meren yllä

kohta näet nestemäisen pyörremyrskyn saapuvan

mustia rakennuksia menee maan halki

hait uivat vieretysten

Vettä nostetaan syvistä haudoista

Meren alla näet pyramidit

ja nopeajuoksuisia hevosia

Yksinkertaisimmat eliöt ovat silloin 

tämän maailman valtiaat

‘Ja kun neljäs hyökkäsi kohtalon kaltaisena

päättyi sinun elämäsi’
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Liljat ja omenankukat varisevat

hämärässä sivettikissa nukkuu

kaukaa kuuluu koiran haukuntaa

veden partaalla kalat telmivät:

karppi ja napoleonkala

kuu loistaa, lumessa on kissanjälkiä

kuramontussa seniilit telmivät

lapsenkasvoilla harmaa, kuristunut koskemattomuus

Kun tulen paikalle ja avaan portin

eläimet kulkevat tyynesti 

joku kuolee

laiturin ympärillä seisoo hiljaisia ankkoja 

kaulaa myöten vedessä

nostan yhden ja julistan sodan jotakin vastaan 

Vanha puolalainen soittaa 

kaikkein lyyrisintä preludia vanhasta maailmasta

kalvenneet mustat koskettimet
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kuivat kaislat kahisevat tuulessa

pitelen sorsaa yhdestä jalasta 

ilmassa, maan alla on jotakin virtaavaa

merkkejä

               merkkejä

merkkejä
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Ja me punomme varmuusköysiä
lupaamme
treenaamme ahkerasti ja punomme
helminauhoja, korjaamme kelloja, arvioimme
jalokiviä
kaiverramme
tutustumme kaislaan
punomme rasioita
pieniä koreja, alustoja, tabletteja
köyttä muistoista, tähdistä ikkunoihin 
valoa, ohutta juonta 
sukupuuluurankojen ylle

Yksinkertaisten kappaleiden synnyttämiä ääniä
kuuluu verannalta
mutteri kiertyy ruuviviivaa
kuulaat syyspäivät vierivät pois
paikoiltaan
kyynelinä, sanoina 
hiljaisina helmet 
katkenneesta nauhasta
jossakin romahtaa niemimaa, dataa kerätään
maasta, oksat ja kävyt
maan pinnan alta heijastuvat 
hämärästi 
nukkuvan naisen jättiläiskokoiset piirteet
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Jatkamme himon hetken hiipuessa hiljaisuuteen
sametin valuessa selkää pitkin
vanhanajan tötteröinä, palloina
punomme yhteen paljaat kehomme
puramme jälleen, jatkamme
tihkumalla aikaansaatua sähköistä 
toimintaa, kirjeiden lukemista, 
esineiden psykometrisointia

Elämään keksitään Järjestys
punainen lanka ohjaamaan yhteiseen maaliin
Plaani
on se, etten kulje yksin
omia polkujani tässä vihreässä maailmassa
muistoissani

Kuka lisää välillemme lauserakenteet, 
muistot ja unelmat
punoo pajunkissakranssin, risukranssin, koivunoksakranssin
verkkoon linnunpesiä, päällystää munia
punoo lisää, helmiä, kauneutta
varmuusköysiä katseiden väliselle riippusillalle

Vai onko joessa edes nousevia lohia? 

Olemmeko liian aikaisessa?
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Pelaamme vinokatolla laivanupotusta 
pilvikellot vaeltavat savupiippuun
raskaimmat pisarat putoavat laskuvarjoina 
katon lävitse painovoimalaboratorioon
lampaan teitä kulkevat trapetsit
valokaari pyövelin kädessä
pään ympärillä elektrodien hiilet 
paukkuvat ja uni hehkuu

Tumma viini virtaa
stadion täynnä rääkkäystä, pastoreita, siemeniä
kasteella lainehtivia tyrmättyjä
minä ulostan käärmeitä jotka liukuvat
kuin valkoiset kyyhkyt stadiontaivaalle
kotka etsii olkipaalua ja käärme suunnistaa
Nevadan Wendoverissa tiellä joka on leveä kuin erämaa
katoaa kalloon ja oikaisee jäsenensä 
yhden

Vihkisormuksia käsivarsineen ropisee 
pitkiä laiskoja auringonsäteitä 
kuumana päivänä, sitruunamehu pusertuu silmistäni, 
      silmiisi
vyötiäinen pureksii huuliaan
ränsistyvät pyramidit pölyävät valkoisella rannalla
keltaiset matkustajaydinpommit 
siniset päivät, punaiset hiekkadyynit

Katselemme hautakiviä puusta nurinpäin
pienlentokone makaa lumessa joka on tuhkaa
vettä tulvii sillalle
polvemme osuvat visiiriin, sormet syövät 
vaahterasiirappia taikinakulhosta 
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silmiini menee hiekkaa käden kautta
piiska-antenni lyö ikkunaan: osta, vedä, kosketa, 
uni & valkoinenpallo
Kaipuun tummanvärinen hullujen maailma
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sydän & pyssy

Heräsin naisen huutoon 

se lojui ruohikossa 

mustan korpin kanssa kasvotusten 

päällään sidottu tiimalasi

paholaisen jalanjäljet kulkivat valkean ruumiin ylitse

taivutin oksaa ja näin teekannun

samppanjalasien paradigmat 

päällekkäin, etanoita kaikkialla

silitysrauta kuumana kannon nokassa

nainen makasi vaakatasossa, kyljellään

me olemme täällä, sanoi ääni 

kielellä, joka ei ollut normaalia kieltä

gramofoni lojui litteänä maassa

neulaset raapivat ohimoita

suppilosta ulostautui revolveri

ja punainen kokonuotti

inhotti
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Jumalan päälle enkeli

enkelin päälle lihaa taivas

taivaan päälle edellä mainittu alkuperuste

alkuperusteen päälle sekoitus

sekoituksen päälle tunto

tunnon päälle huolehtivaisuus

huolehtivaisuuden päälle karaistus

karaistuksen päälle henkäisy

Jotta voisi kavuta ja henkäistä

on tärkeä huolehtia

huolehtia, jotta välttyä vahingolta

huolehtia, jotta voimia riittää 

huolehtia, jotta taimi juurtuisi

Jotta tunto, tunnon päälle sekoitus

jotta sekoitus, sekoituksen päälle

edellä mainittu alkuperuste

erittäinkin kun alkuperuste on naimaton

erittäinkin kun demoni tokkopa on enkeli
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Jotta Hekate suojelusta osoittaisi

ja taaksepäin ei himerrys ajaisi

oppimattomuutta kohdistaisi

erittäinkin kun taivaanlahja

ennusmenetelmin aikaansaatu

ainoa kohtuullinen pohja

Jotta voisi henkäistä, henkäistä

tulee asettaa Jumalan päälle kärkipiste

aikataulu ja verenpunaiset juurekset

jotta perusperiaate, asento jalkeilla

hyväksyä päälle kaatuva Elysios-kello

kenelle miehuullisuus, kolmio

kenelle pohjanpuoleinen kehä

metafyysillinen kärkipiste on, on

aikataulu, lääke, perusperiaate, prinsiippi

suolitulehdus, moite ja Kauris

	 	 Teidän	Iordani	Ruskeatukkainen	Nolani,	

	 	 jokseenkin	enemmän	Matemaattinen,	1600
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Näky rannalta

1.

tyttö peuhaa meren aaltopinkassa

mies tarkastelee olutta ja olevaa

nosturinkuljettaja tähystää vesivoimalan turbiinia

nainen kirjoittaa kirjaa talvesta

nukkuva laptop, pieni tropiikki sirisee 

poika rakentaa itselleen käpyvankilaa 

rantahiekkaan

keltaiseen sadetakkiin sonnustautunut vieras 

kummittelee pusikossa 

ruskettunut heittää vieheen varmana siitä

että se on pelkkää ajantappamista

 

2.

tyttö kävelee valkoisella hiekalla 

niin se nytkin istuu mies rannalla, muovi-istuimella 

veden ääressä

nosturinkuljettaja kääntää rautaisen jättiläiskurjen 
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ja laskee painavan koukun 

proppaaja pujottaa vaijerin massapaalien alta

nainen saa miehen käyttäytymään herrasmiehen tavoin

poika saa ahvenen ja vähän moitetta 

taskusta löytyy vieraan käsi, repun pohjalta viilto

ruskettunut tarttuu lasiin ja kohottaa sen kuiville huulilleen

3.

näin miettii tyttö odottaessaan ja yhä kipeämmin 

kuiskii sydän

musta mies onkii kirjavaa kissaa

nosturinkuljettaja valitsee jäätelöä

nainen kuumassa hiekassa on kaunein sommitelma

poika tuntee auringon laskevan aina vain

vieras kuulee veden partaalla kauniin Siggan valittavan

ruskettunut syö herkullisia leivoksia 

ystävättäriensä ympäröimänä

rannalla on paljon saksalaisia nudisteja

aurinko on tärkeä D-vitamiinin lähde
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4.

kullanvaalealla hiekalla keinahtelee nuori tyttö, 

aaltojen pehmeitä viivoja

virkapukuinen mies veneessä viittoilee 

nosturinkuljettaja työskentelee hyvinkin korkealla 

tarkkailee taakan liikkeitä, kaukaa annettuja käsimerkkejä

nainen päättää saako mies lähestyä 

ja jutella hänen kanssaan

poika saavuttaa vastarannan, kiipeää hiekalle lepäämään

vieras kuluttaa viisi annosta boolia

ruskettuneen pinnassa erottuu lihaksia, jänteitä ja verisuonia 

aurinko on aktiivisimmillaan tuhanteen vuoteen
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tyttö suutelee pienen simpukan pintaa

mies hyppää vaivattomasti kalliolle, auttaa 

toisen vierelleen

nosturinkuljettaja muuttuu hiilenmustaksi 

ja kuivuu lapsen kokoon

aurinko on tehnyt tehtävänsä, tilanne lähinnä huvittaa

nainen seisoo rannalla mietteissään 

mitä tulevaisuus tuo tullessaan

poika on tuskin kahdeksaa, pitkät kiharat 

vielä kasvoja reunustaen

vieras ottaa ruohikolla aurinkoa, kivellä seisoo 

joku tyhjin kanisterein

ruskettunut pukeutuu monivuotisiin, kultaneuleisiin

5.



 

 �8

välillä tyttö nousee seisomaan tähystellen 

kaihoisasti horisonttiin

mies kävelee rannalla ja huomaa edessään vanhan pullon

nosturinkuljettaja näkee paljon sellaista, mitä maan päällä ei huomaa

nainen itkee kuinka palmut ja hiekka 

tekevät hänet vanhaksi

poika sanoo: täällä on joutsenen pesä 

kuoriutuneet poikaset kuolleita 

vieras putoaa pesän läpi, kuten poika putoaa 

kalliolta ja putoaa yhä

ruskettunut kävelee laiturilla 

valkoisen paidan helmat liehuen

sukellusten välissä on sukeltajalla aikaa

aurinko paistaa lettuja 

hauska on auringon lettuja maistaa

6.
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7.

nyt tyttö kulkee marjatuokkonen kädessään 

mies kantaa käärmettä, jonka jakaa kotona kahtia

aurinko kulkee käärmeenkantajan polun poikki

nosturinkuljettaja haavoittuu sala-ampujan luodista

nainen, 44, ajaa Peugeot-henkilöautolla maantietä 

noin 50 km/t nopeudella

poika menehtyy elvytysyrityksistä huolimatta

vieras halkaisee pienen valkoisen kiven

ruskettunut vie silmänsä retinatunnistimen eteen

sähkölukko avautuu äänettömästi
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portaaseen valettu polkupyöränrunko

betonin ja raudan pöly

kylmien kipinöiden katku

mustaa ja maidonvalkoista vernissaa

hitsausliekistä ärtynyt silmä

kylmän naulan vastusteleva kirkaisu
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Iho vanhenee kuitenkin. Meikkaaminen ei tarkoita. 

Korvakipu on oire. Se ei merkitse. 

Sieraimet ovat ilmeikkäät. Suu ei muistuta. 
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Muutoksia tapahtuu luissakin. Viisas elimistö ei tuhlaa. 

Ympäristö on kylmä. Kuvullinen lintu ei säästä. 

Vesi kelpaa löylyvedeksi. Keittäminen ei tuhoa. 

Terveennäköiset voi syödä. Pakastus ei pelasta. 
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Sarjaan kytketyt veturit kaasuttivat yhtäaikaisesti

ja vetivät eteeni ylittämättömiä

          raskaita esteitä

Rakkaus on vaihtoehdotonta, ei pakko
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pakko on vain uskaltaa ja luottaa

pakko on vain nousta

pakko on vain jaksaa

pakko on vain mennä

pakko on vain jatkaa 

autiomaassa jossa hiekanjyvät äänestävät 

ja ruoho väsyy

pakko – on oltava

pakko on vain odotella

pakko on vain lyhyen ajan kysymys

pakko on vain yrittää ja yrittää

pakko on vain pakko

autiomaassa jossa El Topo rukoilee vettä kivistä 

ja kaivelee hiekkamunia hiekasta

pakko on vain soittaa ja soittaa

pakko on vain muuttaa jonkun kanssa yhteen

pakko on vain ampua

pakko on vain kuolla

pakko on vain levätä rauhassa

autiomaassa jossa hieman kamelinruohoa, aurinko 

pilvettömältä taivaalta kullanvärinen päänahka
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Mitä nuo pääskysetkin tuolla tekevät
tulkaa alas 
  ikonit jotka Freud kätilöi kovaan valoon

tulkaa alas sieltä 
                ylpeydestänne ja kulkekaa 
                                        minun kengissäni

Aina on tilaa tarkalle havainnolle

Kuusi tuntia makaan niityllä ja yritän 
 päästä hyönteisten aaltopituudelle
 jalkapohjin lainatun hiekkatien päälle
   aina jokin linnunlaulu tai kukanväri 
  voittaa huomioni

Pääskyset peseytyvät ilmassa

                      sorsatkin lammella 

        jotain muuta kuin uivat

     epätodellisella pihalla

kun oikein tarkasti katson
                           en tiedä mitä tapahtuu

Sadat ruosteukonkorennot sirahdellen 

Jokaisella askeleella saattaa havaita aistien täydellistä riittämättömyyttä 

 Selitysmalleja kaivataan:

onko vai ei 

 elämää liikaa näissä kaivon ympärillä olevissa pienissä 

                  ruohon hetkissä?
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onko vai ei
elämää liikaa näissä höyhenkauran hetkissä?
 onko vai ei
elämää liikaa näissä ikkunalaudalle putoilevissa hetkissä?
  onko vai ei
elämää liikaa näissä rikkihapoksi muuttuvissa hetkissä?
   onko vai ei
elämää liikaa näissä kosteiden lehtien pienen pienissä hetkissä?
    onko vai ei
elämää liikaa näissä liukenevissa hetkissä?
     onko vai ei
elämää liikaa näissä hyvin keveissä miehittämättömissä hetkissä?
      onko vai ei
elämää liikaa näissä Messerschmitt ja Spitfire -hetkissä?
     onko vai ei
elämää liikaa näissä unenriitteisissä hetkissä?
    onko vai ei
elämää liikaa näissä olalta laukaistavissa lämpöhakuisissa hetkissä?
   onko vai ei
elämää liikaa näissä mekaanisissa vedettävissä sveitsiläisissä vieterihetkissä?
  onko vai ei
elämää liikaa näissä hoikkaängelmän hetkissä?
 onko vai ei
elämää liikaa strategisissa mannertenvälisissä hetkissä?
onko vai ei
elämää liikaa näissä ilmakuivissa hetkissä?
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      onko vai ei
elämää liikaa näissä paristokäyttöisissä kuuden gigahertsin hetkissä?
     onko vai ei 
elämää liikaa näissä pinnan alla katkenneissa hetkissä?
    onko vai ei  
elämää liikaa näissä liuotinohenteisissa epoksihartsihetkissä?
   onko vai ei 
elämää liikaa näissä käytetyissä tinapinnoitetuissa hetkissä?
  onko vai ei 
elämää liikaa näissä suojaputkilla suojatuissa hetkissä?
 onko vai ei 
elämää liikaa näissä valmiiksi lakatuissa hetkissä?
onko vai ei 
elämää liikaa näissä tarhatuissa tai luonnonvaraisissa hetkissä?
 onko vai ei 
elämää liikaa näissä briljanttihiontaisissa hetkissä?
  onko vai ei
elämää liikaa näissä siemenistä kehittyvissä hetkissä?
   onko vai ei 
elämää liikaa näissä yksitumaisella Rhizoctonia-sienellä saastutetuissa hetkissä?
    onko vai ei 
elämää liikaa näissä karisevissa hetkissä?
     onko vai ei 
elämää liikaa näissä jäisen helisevissä hetkissä?
      onko vai ei 
elämää liikaa näissä tuuheissa oksarangan alapuolella roikkuvissa hetkissä?
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suljen silmäni ja uneksin

  metsäpuro solisee

 rannasta vapautunut kyynel

  kala ahne hyppää

renkaat leviävät

  satelliittimaiset koiranputket huojuvat

 myrkyllinen sananjalka hiipii

   kaste jähmettyy 

  kuuntelen lehtien kahinaa

    keltainen kastanjetti soittaa

kaste epäröi 

  pieni orava nukkuu

neljä kurkea laskeutuu

   kolme bambia tervehtivät

tunnen jalkineen alla paksun kielekkeen

 ohdake raapii nilkkaa

sammal ja kuusenneulaset täydellistä rauhaa reunustavat

  luonto säilyy ikuisesti
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II NÄKY IKKUNASTA  

“Kunnes on tultu nykyiseen aikaan, jolloin emme enää kestä omia 

vikojamme emmekä myöskään niiden parannuskeinoja.” 

Titus Livius

“Pienimuotoisista keskitason vääristymistä tulee institutionaalisia.” 

Craig Brod
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Tässä sanotaan, että heterotroofinen pesäkeluku 37-asteisessa vedessä 

on neljä. Tämän mukaan suomalaiset olivat Suomen ensimmäisiä 

asukkaita. Tässä sanotaan selvästi, että demoniset ihmiset laitetaan 

elämä elämän jälkeen samanlaisten demonien kohtuun. Tämän mukaan 

Malesian pääministeri Mahathir Mohamad lavasti seksiskandaalin. 

Tällä perusteella hänen toimenpidettään voi kutsua moraaliseksi. Tältä 

istumalta se tuntuu epäloogiselta. Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida 

ja levittää. Tähän mennessä tapahtunut: maailmankaikkeus syntyy. 

Tästä asti rapakon takana on järjestetty jatkuvalla syötöllä turnauksia. 

Tässä sanotaan että urheilija ei tervettä päivää näe. Tälle väitteelle on 

vaikea löytää perusteita. Täällä sanotaan että hyökkäys Irakiin aloittaa 

kolmannen maailmansodan. Täksi päiväksi oli luvattu jotakin tietoa. 

Tähän asti koko juttu on ollut melkein vitsi. Tämä kaikki pitää tunnustaa.
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Tänään sain aikaiseksi ihmeen paljon. Matkustin junassa ja päädyin 

maalle. Tätä ennen tapahtui vaikka mitä. Tapasin rakkaani chatissa. 

Kohtasin lääkäreiden teflonpuolustuksen. Löysin ruumisarkun 

Bacobeyondista. Havahduin taas ajatuksistani kun saavuimme satamaan. 

Tapasin päätoimittaja Vilkunan ensimmäisen kerran. Unohdin esitellä 

itseni. Törmäsin kadulla poikaan ja kissaan. Kissa kertoi nimekseen 

Matroskin. Poikaa hän kutsui Fedja-sedäksi. Apina istui kiireettömänä 

sillan kaiteella. Muistin, että meissä kaikissa on yli puolet vettä. 

Kompastuin tontillani kiveen, joka säteilymittarini mukaan säteilee. 

Havahduin siihen, kuinka paljon oikeastaan pidänkään soittamisesta. 

Löysin sisäisen lapseni. Kohtasin ajatuksen uhrista pakanallisessa 

tarinassa. En ilmeisesti ollut muistanut syödä aamupalaa. Huojennuin 

ja nauroin vedet silmissä monta minuuttia. Tapasin ensimmäisen 

parhaan ystäväni Hannan. Kohtasin tilan fyysisellä tasolla. Löysin 

kasvissyönnistä oman juttuni. Havahduin varovaiseen rapinaan. 

Suunnitelmissani oli lähteä seuraavalla lennolla ranskankieliseen 

Kanadaan. Paikan saaminen oli mahdotonta. Myöhemmin iltapäivällä 

tapasin Snellmanin Elannon kemikaliossa saippuahyllyn edessä. 

Nyt keksin mitä olisi pitänyt virkkaa: “Rouva, eräs kiinalainen 

ystäväni suositteli saippuakapseleita, joita olen nyt syönyt Nonin 

ohella muutamia viikkoja, ja päänahkani on täysin terve.” KOHTASIN 

LUMIKENKÄURAN. Löysin puhkikuluneita tavaroita, vaatteita ja kodin 

elektroniikkaa. Havahduin, aivan kuin joku olisi sanonut että mene 

kitukallion jyrkänteen reunalle istumaan. En ottanut huomioon, että 

paikallinen nuoriso huvittelee kääntelemällä tienviittoja uusiin suuntiin.
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Tärkeä ulkopoliittinen asiakirja on varastettu. Sen julkitulo saattaa 

jopa johtaa sotaan. Sherlock Holmes saa johtolangan lattiaan jääneistä 

tahroista, jotka poikkeavat toisistaan.

Liikemies Neville St Clair katoaa jäljettömiin aivan vaimonsa silmien 

alta. Vaimon epäilyt kohdistuvat halkihuuliseen kerjäläiseen, mutta 

Sherlock Holmes on toista mieltä.

Vaimolla on selkeä käsitys miehensä murhaajista. Miksi kolme 

viinilasia ja rispaantunut köysi saavat Sherlock Holmesin epäilemään 

vaimon todistusta?

Kuusi Napoleonin rintakuvaa särjetään täysin järjettömän tuntuisesti. 

Onko kyseessä italialainen kosto, naisen kunnia, vai jotakin enemmän?

Entinen oopperalaulajatar kiristää Böömin kuningasta häiden aattona 

ja kuningashuoneen yllä leijuu skandaali.

Punatukkainen panttilainaaja pitää itseään onnekkaana saadessaan 

toimen hyväntekeväisyysjärjestön palveluksessa. Onni jää kuitenkin 

lyhyeksi ja Sherlock Holmesilla on asiakkaanaan hämmentynyt mies. 

Uusinta. 
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Juonipaljastus

B3 mustamaalaa B4:ää A4:lle, jolloin laululintu kivahtaa.

C tunnustaa vasta nyt tajuavansa kuinka paljon B rakasti A:ta.

A3 päättää avata klubinsa uudelleen ja raivoisa C2 yrittää estää kundin 

aikeet.

A onkin elossa! Yksi leiriä vaihtaneista D:n kätyreistä pelasti 

Jykeväleuan masuunista.

A2 pyytää B2:ta mukaan ultraäänikuvauksiin ja mies antaa naiselle 

liikuttavan lahjan.

Syyllisyys kalvaa B:tä ja C3:a, jotka päättävät salata lohtuseksinsä A:lta.

C2 ja A2 puskevat paikalle Ozzin uusiin avajaisiin, jossa heitä odottaa 

yllätys.

C3 päättää lähteä kaupungista.

A3 tekee julkisen ilmoituksen, jonka jälkeen C2 valtaa lavan ja sanoo 

sanottavansa.

A3 ja B3 suutelevat. A ja B rakastelevat.

B4 tajuaa A4:n olevan B3:n pauloissa ja pyytää miestä tekemään jotain 

tohtoritytön ja klubi-isännän vehtailulle.

B panee sauhuamaan uudessa firmassaan. Massimo tarjoaa A3:lle töitä.

C2 on vaikeimman edessä: hänen on tehtävä päätös D2:n 

elintoimintoja ylläpitävän koneen sammuttamisesta.
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Kari Lumikero kummittelee ruotsalaisilla uhrilistoilla

Milosevic kummittelee kauan Serbian päivänpolitiikassa

Irak kummittelee markkinoilla

Saldoissa kummittelee jo poistettu vienti

Oskari Katajisto kummittelee periferiassa

Blogini kummittelee ja kukkokana loikkaa

Vanha haava kummittelee paikatuissa Windows-koneissa

Gwyneth Paltrown uudessa talossa kummittelee

Sailas kummittelee uuden hallitusohjelman opintotukiosassa

Eläkkeellä gradu kummittelee mielessä

Kiinteistöveron korotuspaine kummittelee

Omassa silmässä kummittelee kokonainen hirvi

Paltanniemellä kummittelee, mikäli on uskominen 

Paltanniemen tarinaperinteeseen
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Parransänki rahisten, päivän vajaus kainalokuopissaan  

hän oikaisi Karhupuiston halki Viidettä linjaa kohti. 

Oikaisi solmiotaan ja meni käytävään. Suoristi selkänsä 

ja katseli ympärilleen, ryhdistäytyi. Ravisteli käsivarsiaan, 

vei ilmaa keuhkoihin ja pusakkaansa. Lähti kävelemään 

vauhdinottorataa sydän jyskyttäen. Ravisti höyhenensä, 

sitten oikaisi siipensä, syöksyi voimalla 2500 jalan korkeuteen. 

Antoi mehumassojen kiidättää eteenpäin, koilliseen, loivaa 

vasenta kaartoa 180 astetta. Oikaisi suoraan harjulta alas 

suolle. Kahlasi koskipaikat ja johti tiensä venevalkamiin ja 

myöhemmin laivalaitureille. Otti aisansa esille, sukunuijansa 

suoristi, varren vallan vapisevan. Kusi tammukkapurojen 

mutkat suoriksi. Suori Kuokkalan sillan yli takaisin 

Viherlandiaan, ja puutarhan kautta pihaa kohti. Ratkaisi siinä 

kävellessään kuorikopan helmat, epäkohdat, kreationistien 

virheet. Pisti koneen sivuun. Ei koskenut sen paremmin 

sauvaan kun jalkapolkimiinkaan. Oikaisi pitkäkseen 

pienelle lavetille seinän viereen. Suoristi kätensä ja tönäisi 

itsensä sängylle. Kuoli, vaikka olisi pitänyt vain nukahtaa.
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Kaunista ja koukuttavaa

sido toiseen päähän pikkuinen koukku ja pyydyksesi on valmis

laita elävä mato niin ettei koukun kärki näy

se on oravanpyörä josta on vaikea päästä eroon ilman

toista koukuttavaa oravanpyörää

iso paha diileri antaa jotain kovempaa

koukku pysyy kevyesti leukojen välissä

sillä tavalla että sitä alkaa jatkuvasti miettiä

mutta toteutuksen puolesta tämä olisi 9 arvoista runoa

tosin erittäin koukuttava

mietojen jälkeen tulevat kovat

tässä pelissä on jotain todella hyvää ja koukuttavaa

yhdellä napilla pystyy saamaan aikaan samanlaisen onnellisuuden 

tunnetilan

mainiota huvia, muttei sentään vielä niin että siitä maksaisi

nyt koukku on valmis ja saman näköinen kuin mallikin

jotain koukuttavaa tämä vielä kaipaisi

jotain todella koukuttavaa elementtiä

masturbaatiota 

vähintään yhtä koukuttavaa kuin heroiini

tai Danonen persikkajugurttia
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ihanan koukuttavaa

sietämättömän koukuttavaa

sairaalloisen koukuttavaa

masentavan koukuttavaa
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hahmot on tehty 

jopa lapsi on tehty 

on tarpeen 

kellua vedessä 

joka ei kosketa 

olemaan voimassa 

toistaiseksi 

normaalipäivän iltana 

venettä 

keinuttamatta 

mitään ei viedä 

mitään ei rikota 

on maattu 

näppis 

on maalattu 

tietyssä iässä 

ei tartuta 
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verkkokalvoon 

ei lisätä 

täsmentäviä ohjeita 

hahmot on tehty 

jopa lapsi on tehty 

normaalipäivän iltana 

venettä 

keinuttamatta 

olemaan voimassa 

toistaiseksi 

milloin henkilön 

katsotaan luovuttaneen 

siemenensä 

milloin henkilön 

kyky toimia 
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on tarpeen 

kellua vedessä 

joka ei kosketa 

tällaisissa tapauksissa 

sitten katsotaan 

paljonko on syöty 

pettua, paljonko olkea 

palaa helvetissä 

hahmot on tehty 

jopa lapsi on tehty 

keinuttamatta 

olemaan voimassa 

toistaiseksi 

on tarpeen 

kellua vedessä 

joka ei kosketa 

venettä 

normaalipäivän iltana 
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ilmaston kuulumiset 

halutaan 

voi olla myös tarpeen 

lisätä, keitettyä toivoa 

keittoon 

ilmaston hyväksi 

halutaan 

voi olla myös tarpeen 

lisätä 

akvaarioon jotakin 
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III UUSIA KIPUJA

“Tämä rannikko on karikkoinen ja sen yllä roikkuu epäselvyyden 

pilvipeite, joka uhkaa meitä skeptisyyden myrskytuulilla.” 

“Näkymät ovat suotuisat.” 
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Jalkapallon strategiaa

Syöttö osuu suoraan jalkaan, onni ja menestys 80-luvun kultaiseen 

kauteen. Maalivahti torjuu täpärästi, hevonen kieltäytyy hyppäämästä. 

Parempi ampua ohi kuin osua huonosti. Galaksit törmäävät 

toisiinsa avaruudessa, kenttäpelaajat kentällä. Palloa voi sivuta 12 

samankokoista palloa.

  

Väistä kaikkea, mikä on koholla maastosta. Et saa törmätä seiniin etkä 

itseesi. On väärin harhauttaa ihmistä fiktion avulla. Koeta osua keskelle 

taulua. Yritä torjua pallojen tulvaa tai väistellä kookospähkinöillä 

pommittavaa vihollista. Älä anna minkään estää tutustumasta tähän 

peleistä parhaimpaan. Pelaajan ei tarvitse kuin hipaista palloa ja se 

liruu maaliin. Tämä sivuaa ennätystä. 
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Väistämisvelvollisuus

Katu ohittaa talon, Suomen Joutsen Kustaanmiekan. Työn ilo ohittaa 

mammonan, moottorivene purjeveneen. Aistit voivat harhautua, 

postit joutua väärille teille. Kalalla on kyky väistää ylilyöntejä, elefantti 

väistää hiirtä, eikä ole häpeäksi metsästäjälle väistää karhua. Huone 

on paikka, jossa meihin voi törmätä. Puhelut voidaan estää ja melun 

vaikutukset torjua. Jos eurooppalaisella autolla voi sivuta jenkkifiiliksiä, 

on siinä tarjolla mahdollisuus hipaista Jumalan rakkautta.

Aja varovasti -opasteen saa ohittaa, mutta tiellä voi olla este. 

Luonnossa liikkuessaan saattaa törmätä monenlaiseen. Aisteihin ei voi 

eikä kannata luottaa. Silmiä voidaan huijata loputtomasti. Ellei pysty 

torjumaan, kannattaa väistää, ehkä hipaista jarruja. 
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Opi purjehtimaan

 Moottorialus väistää ohjailukyvytöntä alusta 
 Moottoriveneilijä väistää purjealusta
 Kahdesta moottorialuksesta molemmat väistävät oikealle
 Kahdesta purjeveneestä se, jolla on tuuli vasemmalla puolella   
 väistää 
 Se, joka on tuulen puolella väistää
 Jos et tiedä, kummalla puolella toisella on tuuli väistät itse 
 Jos on olemassa yhteentörmäämisen vaara, eikä toinen väistä 
 kannattaa väistää
 Vasemmalle kääntyvä väistää pääsääntöisesti
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Ruotsalaismies törmäsi esteeseen. Velkaviisari seisahtui. Englantilainen 

kiipesi korkeaan tolppaan. Grafin, kolmiloikkaaja ja entinen maailman-

ennätysmies, laskeutui hevosensa selästä ja tuli katselemaan jälkiä. Ei 

ollut ketään suurempaa. Mies kiilasi ohikulkijoita. Kolme professoria 

astui, nousi ja vannoi. Versailles’n vesi toipui, kellari täyttyi kuivuuden 

aikaan. Sahara tuli Välimeren yli. Maatalous taantui, myllyt rappeutuivat. 

Myrsky vesitti kentän. Kun Saksa leikkautui kahtia, valopilkku seurasi. 

Wahab laskelmoi, Mirza ilmoitti, amatsonit menivät edeltä.
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Matka konserttiin 

Ohitimme kanadanhanhia
niitä kai ne oli
Ohitimme sulan kohdan jäässä
tunsin kylmän veden
Ohitimme neljän caracaran seurassa 
oksalle asettuneen kondorikotkan
Ohitimme ukonputket ja
nousimme ylös tuulisille huipuille
Ohitimme pienen lammen 
lumi tuntui entistä märempänä
Ohitimme Heklan. Sen huippu oli pilvien
verhoama, kuten tavallista 
Ohitimme Giovanniluolan 
jossa on kuulemma kauniita kiviä  
Ohitimme Doverin liitukalliot ja kohta 
aurinko laski punaisena ydinvoimalan viereen
Ohitimme oudon rakennelman
joka ei voi olla muu kuin Auringonpalvojien temppeli
Ohitimme kolme taimenenhinausalusta ja kolme 
keltaisiin sadeasuihin sonnustautunutta viluisen näköistä onkijaa
Ohitimme penkin, jolla makasi kuollut nainen 
Ohitimme Houmeriakoksen kylän 
joka oli aika roisi kyllä 
Ohitimme nuoren miehen, jolta tulin
ohimennen kysäisseeksi, viekö tämä tie Turkuun
Ohitimme toisemme muutamaan kertaan 
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yhdessä tai oikeastaan sadassa 

paikassa, tai oikeastaan Maan nopeudella

joutua nopeampien jalkoihin 

tai oikeastaan hajuun, matkalla 

satojen kilometrien 

pituisessa joessa, tai oikeastaan 

kerran Pariisissa, 

arabikortteleissa

saman suuntaisissa 

mutta vähemmän vauraissa

katselin edessäni kävelevää mulattityttöä

tai oikeastaan tummanviolettia

taivasta, ja sade alkoi

ei vain uusi ajanlasku

ei vain uusi eukaristinen rukous

vaan oikeastaan koko rypäs ääniä

jotka muistuttivat synnytysosastolta 

kantautuvia tai oikeastaan tukahdutettuja 

naurahduksia, vierivät

kanavaan yksi toisensa jälkeen

kun aurinko oli kohoamassa
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kun saavuin jykevälle muurille

tai oikeastaan se ei ollut aukio 

vaan pienempiä kujia eri puolilla

tai oikeastaan eri aikakausien

yleisten tapahtumien virrassa

ja yö, se ei ainakaan ollut sateinen

ei kylmä, vaan älyllinen ja keskittynyt 

liikaa ajatteleva
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lapsi, ei voi sanoa, että jokin tai joku

lapsi, ei voi sanoa hänestä mitään varmaa 

ehkä taskuvarkaiden poissaolo

tai ehkä kenen tahansa 

ei näkymätön

vaan oudosti välkehtivä

alaston ja paljastettu

poissaolo
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Pikkuvammoja

LASIIN ASTUMINEN, MUSTA KYNSI, VIERASESINE SILMÄSSÄ, 
VIERASESINE SORMESSA, VIERASESINE KORVASSA, NENÄSSÄ, 
NAULAANASTUMINEN, NIELTY VIERASESINE, VIERASESINE 
HENGITYSTEISSÄ, NYRJÄHDYKSET, SIJOILTAANMENO, 
LÄMPÖUUPUMINEN, IRRONNUT HAMMAS, IRRONNUT JÄSEN, 
KÄÄRMEENPUREMA, MEHILÄISENPISTO, ELÄIMENPUREMA, 
NENÄVERENVUOTO, RAKOT
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Mieli pelata

Hei, minä haluan mennä pelaamaan Atarilla

se kertoo minulle asiat nopeammin kuin sinä. 

Yksin, hiljaa hymyilemättä, liikkumatta

ei tarvitse tehdä mitään

ei tarvitse satuttaa itseään

palloa ei tarvitse itse pomputella

ei ole mitään tekemistä

kärsivällisyys loppuu

Hei, mihin kaikki aika on mennyt?
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Olen ajatellut

teitä, jotka olette samoissa paikoissa

kuinka se olisi kätevää

jos tilaisi vaikka Quick’n’Britea OstosTV:stä 

kotieläinravitsemustiedettä, 

flavonoidipitoista terveysjuomaa

teitä, jotka kaikki johtavat kotiovelle

eri puolilta ja lähtökohdista

sunnuntai -iltana tilaisi suoraan jenkeistä

paljon konkreettisella tasolla näitä

Olen ajatellut

alkaa kerätä jäkälää ja sammalta

koota pieniä luurangon palasia

erotella elimiä ja elimistöjä

seuloa mustia aukkoja neutronitähtien 

joukosta ja kasata kootusta, leikatusta 

iskun- ja tulenkestävästä materiaalista 

lopullista, melkein kaikenkattavaa

improvisoinnista vapaata 

minän ja sinän vuorovaikutuksen syntyä

Nuijamies Sattuma
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Olen ajatellut 

että tämä kirjoittamiseni saattaa merkitä sitä

että kirjoitan tänne näkemyksiäni 

asioista joiden pitäisi selvitä

mutta jotka ovat salassa pidettäviä 

asioita joissa suuruuden ekonomia tuottaa selvää hyötyä

ja saattaa merkitä sitä, että ohjelma kasvattaa 

kaikkia sananvälejä yhtä paljon, jotta rivit 

tulisivat täyteen

Olen ajatellut 

vaihtaa ammattini nykyisestä 

ATK-alalle tai päinvastoin

vaihtaa rotua, täysin

puhdistaa maaperää

liottaa kiteitä ja poistaa 

niiden negatiivista energiaa

puhdistaa juoksevan veden alla

kromosomeja, pestä astianpesukoneessa

vajaita koneellisia ja ryöpätä 

kiehuvassa lipeässä
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Olen ajatellut

konnuiltaan lähtenyttä kasvia

että se olisi Jumalalta uloslähetetty

ja jo aikaisemmin

laitattaa hiustenpidennyksen Tampereella

kokeilla kultaa, pyhää savua ja mirhamia

Helmholz-resonaattoria

johon on vanerista ja koivusta

sisäänrakennettu kauneuden vaatimus

Olen ajatellut

millaista olisi elämä kahvinviljelijänä

tai millaista olisi, jos saisin kaiken

ilman kitkaa, tuota pikkuista terroristia 

kainalossa, vuoteessa, pöydällä, 

laukussa, sohvalla

elämä, jota ei ruoka hallitsisi

millaista olisi, jos olisi iho 

paperia
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Näky sammakkoprinsessasta

kerään kivisiä sammakoita

ei saa olla mitään inhimillistettyä

inhoan puisia siilejä

rakastan fossiileja

joitain kivoja tauluja joissa

metsää ja järvi

yksi kaunis paikka jonka

haluaisin omistaa kokonaan

ostin Da Vinci -koodin kärrystä

ettei tarvitse seurustella

sairaalassa ei huvita

jos tulee edunvalvontaan liittyvää minuun voi 

ottaa yhteyttä 



 �0

Maerkelbachin kirja

Osta tämä tuote.

Maerkelbachin viisaus- ja koraalikirja.

Tekeekö mieli lepuuttaa jäseniä pitkän työpäivän jälkeen?

Tee se tuotteemme parissa, se rentouttaa.

Osta iPod – saat seksiä tyttäreltäsi.

Eka erä ilmaiseksi, Canal+ tarjoaa.

Osta pois vetyauto Ford. Tämä auto toimii.

Tämä tuote ei täytä ikiliikkujan määritelmää, koska se kuluttaa vettä.

Osta tämä tuote: lisää 1 tuote ostoskoriin.

Osta viisaammin. Osta nopeammin.

Haluatko viikon kauneustuotteen omaksesi?

Mehut toimivat synergisesti puhtaan nonin kanssa ja luovat näin 

mahtavan tuotteen.

Tilaa tämä tuote ja valitse maksutavaksi “Tilisiirto etukäteen”.

Tämä on rauhoittava kaupunki ilman likaa, 

hintalappuja, vahinkoja jne. Ilmaista seksiä 

ja erotiikkaa, ilmaista freewarea internetistä, puheaikaa, ilmaista 

oopperaa, juurihoitoa ja ilmaista tuskaa 

on tarjolla kaikille halukkaille.

Välillä täytettiin hyllyjä, liimailtiin hintalappuja, autettiin lihatiskillä, 
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siivottiin.

Osta tämä tuote.

Maerkelbachin viisaus- ja koraalikirja.

Osta tämä tuote:

lisää 1 tuote ostoskoriin.

Millainenhan tulevaisuus nuorissa on?

Vievät ehkä shoppailu pelastaa -mentaliteetin päätepisteeseensä.

a) Jäljelle jää vain murtunutta, mureaa lihaa.

b) Jäljelle jää vain puhdas hyvä lapsi, joka tuottaa vanhemmilleen mainetta.

c) Jäljelle jää vain kivikuitua, eli käytännössä pölyä.

d) Jäljelle jää jotakin. Mitä? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________
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Onko ihmiskaupalla mitään rajaa?

Onkohan kaksinaismoralismilla mitään rajaa?

Eikö opetuksessakaan ole mitään rajaa?

Hölmöydellä ei ainakaan ole mitään rajaa...

Taiteessa ei ole mitään rajaa...?

Nyt pillun uteliaisuudella ei ollut enää mitään rajaa.

Eikö teillä ole mitään rajaa?

Ostovoiman heikkenemiselle ei ole mitään rajaa...?

Ei siis ole huonolla onnellakaan mitään rajaa...

Amerikan historiaa glorifioidaan ilman mitään rajaa.

Tekopyhyydessä ei tunnu olevan mitään rajaa...?

Suoritustasolla ei välttämättä ole mitään rajaa...

Se on niin eliittiä ettei mitään rajaa.

Onko lopulta mitään rajaa aineen ja hengen välillä?

Etukäteen ei ole siis olemassa periaatteessa mitään rajaa...?

Samalla tämä luonto ei anna mitään rajaa sille mahdollisuuksien sfäärille...

Tiedostojen koolle ei tällä hetkellä ole mitään rajaa.

Manipuloinnilla ei tunnu olevan mitään rajaa...

VASTAUS: Ei ole olemassa mitään rajaa.

Eikö Rovaniemen haloilla ole mitään rajaa?

Riemunkiljahduksilla ei ole mitään rajaa.
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Ne ovat niin suloisia siinä vilpittömyydessään.

Itsevarmuudella ei ole mitään rajaa...

Eikö yhtiön saalistamisella ja röyhkeydellä ole mitään rajaa?

DBS on niin diippiä planktonia, ettei mitään rajaa.

Kasvulla ja loistolla ei ole mitään rajaa...?

Onko hameväen pahuudella mitään rajaa?

Niin rumia lehmiä ettei mitään rajaa...

Onkohan paskalla ololla mitään rajaa...?

Itse asiassa, ei ole juuri mitään rajaa niille miestyötunneille,

joita meillä on käytössä. 
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Mitä ovat olosuhteet, sydämessä, sisäisen ja ulkoisen rajallako 

ne piilevät? Helpompia kuin kesätyöt yrityksissä, mutta 

vaikeampia kuin planeettojen itsehillintä tai vuoroveden 

äidillinen maltti. Väitän että pelkkiä olosuhteita ovat aivot, 

jäsenet ja elimet. Kasvot taas ovat aina liian ilmeettömät tai 

muunlaiset ja vaikuttavat toisiinsa kuin pitkä ja hidas matka 

Uranuksen vastakarvaiselle pinnalle.
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IV NÄKY IKKUNASTA

“Näky linnusta, mahdollisesti kyyhkysestä, pitelemässä 

pientä kalaa suussaan.” 
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Jokainen tarvitsee elämäänsä mantelin, tässä se nyt on

Haminassa joka toinen vastaantuleva puhuu venäjää

Porttojen puutarhassa joka kolmas lapsi leikkii tulella

he rentoutuvat katsojiksi omassa näytelmässään

Joka neljäs tutkituista tunneleista on vaarallinen

harvoin ne johtavat sairaalahoitoon

Onko totta, että miehet ajattelevat seksiä joka viides sekunti

Joka kuudes jää ilman

Joka seitsemäs vuosi muuttuu kaikki ihmisessä

se on ammattimaista pyörän uudelleen keksimistä

Joka kahdeksas rivi on voittoisa

Joka yhdeksäs yö putoaa kahdeksan kultasormusta

ne painavat saman

Joka kymmenes kuntalainen on koira

Joka yhdestoista sanomalehti on ollut kyseisen tuholaisen saastuttama

Joka kahdestoista lippu on vapaalippu

Joka kolmastoista joulupata-keräyksen sivuillakävijöistä

on tehnyt Pelastusarmeijalle lahjoituksen

Joka neljästoista ihminen on miettinyt liikennevaloissa

Joka viidestoista fyysikko joko harrastaa tähtitiedettä tai sitten ei

Joka kuudestoista autoilija tunnusti tekevänsä rauhallisesti kiusaa

liikenteessä
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Joka seitsemästoista nainen on sotaleski

Joka kuudestoista mies kärsii samasta vaivasta

Joka viidestoista minuutti joku kuolee tai menettää raajoja 

maamiinojen takia

Joka neljästoista nainen on alkoholin suurkuluttaja

Joka kolmastoista ruotsalaisen valtaeliitin jäsen oli nainen

Joka kahdestoista lukiolainen on kokeillut huumeita

Mies tappaa naisen joka yhdestoista päivä

Joka kymmenes, eli noin 1500 lajia arvioidaan uhanalaisiksi

Yhdysvalloissa nainen joutuu joka yhdeksäs sekunti 

kauneusleikkaukseen

Suurissa kaupungeissa joka kahdeksas nuori on ryöstetty

Joka seitsemäs radontalo on löytynyt

Joka kuudes kansalainen kärsii kroonisista kivuista

Joka viides suomalaisnuori järkyttyy netissä

Amerikkalaisista kodittomista joka neljäs on lapsi

Joka kolmas on turvavyöttä takapenkillä

Joka toinen aukeama on mustavalkoinen 

Jokainen lumihiutale piirtää oman nimensä

ei taivaaseen eikä maahan, vaan tähän paperille
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Anaerobinen lause

Liskot että niiden aikaansaamat laineet

ovat syvyyden heijastuksia joiden kautta

tunnetusti lähetetään roskapostia

kunnes sisäinen rauhamme horjuu

ja mieleinen tulos saadaan aikaan

demokratian pelisääntöjen mukaisesti

päätöksentekoon osallistuu aina suuri joukko

ihmisiä periaatteessa kaikki

asiat voitaisiin laskea atomitason

tapahtumista lähtien aivan kuten

kullan keltainen väri on vaalennettu

tavallisimmin nikkelillä

tai palladiumilla sekä joskus silmän

etuosassa harvoin sydämessä

kaihertaa siksi, etten jostakin

syystä halua kuulla sitä ja minulla

on silti tarve sillon tällöin käytännössä

kuitenkin yleensä vaaditaan ainakin

se että toisen tulee olla varsinainen

mikrobipommi kun hän on seissyt

enemmän kuin pari tuntia, mies on
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enemmän kuin elämänsä velkaa

entisistä tapahtumista ja uusista

tuloksista ja myös siitä kuinka jokin

pieni korjaus aiheuttaa särön jonka

arvioitu halkaisija olisi noin puolet

runsaan kolmen vuoden lähes yhtäjaksoisen

sukelluksen aikana havaitsemiemme seikkojen

joissa on tapahtunut periaatteellisia

tai käytännön muutoksia kohti laajempaa

syvemmälle menevää rytmistä

sykettä rytmisesti tyhjiin kohtiin

ja lisää tarvittaessa myös nukutuslääkärin

runsaasti energiaa sisältäviä välipaloja

vaikka pikainsuliinia käytettäessä

ei yleensä tarvita muuta kuin liikunnan

yhteydessä ja heti jälkeen syönnin toisinaan

ei päivällä koskaan vaan ainoastaan

kun todelliset tekniset keksinnöt saavat

ansaitsemansa näkyvän paikan kun ne nostetaan

semmoisenaan irti saranoiltaan ja laitetaan

makaamaan kun se ei suostu enää kävelemään

kunnolla ja matelee perästä eikä edes
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ajatusta siitä että voisi mennä

Raumalle juhannuksena mutta

jotenkin käsitin kyllä nyt niin

etten ole oikein pystynyt välittämään

muista kuin todella läheisistä

joita ei ole nähty valkokankaalla

pitkiin aikoihin kenties milloinkaan

ja silloinkin kaikki jatkuu ennallaan

lisäksi mikäli tarjonta ei lavene

vertikaalisesti ja hierarkkisesti ja

muodollisesti oikein päätöksiä

ja esityksiä tehtäessä ja lausuntoja

annettaessa tarkasteltaessa erityisesti sitä

miten tulisi käsitellä joitain ilmenneitä

kaatumisia ja niistä aiheutuvia

häiritseviä oireita tai löydöksiä

erityisesti jos kyseessä on

10-vuotinen sopimus tai sen osa

joka vaihdetaan 5-vuotiseksi sopimukseksi

jos hanke toteutetaan

peltoalueella tai pellon ulkopuolella

jolloin sisäiset mielikuvat luovat
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odotuksia ja ohjaavat havaintoja

sävyttäen myös sitä miten ihminen kokee

ja minkälaisen tiedon pohjalta

niin voidaan tehdä

päätöksiä jotka eivät perustu

mihinkään kielelliseen konventioon

vaan maailmanlaajuiseen sopimukseen 



 84

Tämä voisi olla tarinan alku 

On mentävä ulos, kaupungille 

Kävin eilen siellä ja sade 

oli tehnyt kaduista todellisemman 

näköisiä 

 Kaupungilla näin eteeni 

hyvin, katsoin ja kävelin 

       Näin ihmisiä 

nuoria, ja vanhoja 

    joiden ennaltanäkeminen 

vei edellisen yön unet 

   Tuttuja ja tunnetta 

kasvoilla, Aatos Erkosta 

Pelle – mitä nyt? –  Miljoonaan… 

Jauhoin tuota lausetta mielessäni 

    plus purkkaa

Näin ihmisiä, jotka lähes tulkoon 

ajoivat autolla päin puuta 

ihmisiä, joista muodostui vyyhti 

joka olisi pitänyt ratkoa nuolella

Näin eläviä enkä joutunut tekemisiin 

    Olin 

hakenut liikettä ja liikettä sain

Yksi reagoija kiipesi minuun kuin patsaaseen 

   Sitä 

haluaa kokea itsensä vapaaksi  

käsittää vapautta, aika ajoin tai 

jatkuvasti huolten jäädessä 

  ahdistuksen peittoon 

Säkeet, 
jotka 
tahtoisin 
unohtaa 

1.
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Tämä voisi olla tarinan alku 

On mentävä ulos, kaupungille 

Kävin eilen siellä ja sade 

oli tehnyt kaduista todellisemman 

näköisiä 

 Kaupungilla näin eteeni 

hyvin, katsoin ja kävelin 

       Näin ihmisiä 

nuoria, ja vanhoja 

    joiden ennaltanäkeminen 

vei edellisen yön unet 

   Tuttuja ja tunnetta 

kasvoilla, Aatos Erkosta 

Pelle – mitä nyt? –  Miljoonaan… 

Jauhoin tuota lausetta mielessäni 

    plus purkkaa

Näin ihmisiä, jotka lähes tulkoon 

ajoivat autolla päin puuta 

ihmisiä, joista muodostui vyyhti 

joka olisi pitänyt ratkoa nuolella

Näin eläviä enkä joutunut tekemisiin 

    Olin 

hakenut liikettä ja liikettä sain

Yksi reagoija kiipesi minuun kuin patsaaseen 

   Sitä 

haluaa kokea itsensä vapaaksi  

käsittää vapautta, aika ajoin tai 

jatkuvasti huolten jäädessä 

  ahdistuksen peittoon 

Eikö teksti voisi vain vapauttaa 

liikkeet, liikemiesten nopeat 

huitaisut, jotka voisivat olla 

todella vapauttavia, jos ne kirjautuisivat 

Elämänvietti loppuu puolilta öin  

Tulee nähneeksi univelan ja hämärän päämäärät 

    Unien 

sivutuotteet, laivat, lentokoneet 

vapaudenpatsaat ja naiset 

joiden puhelinnumerot eivät koskaan katoa

Tulee nähneeksi vaihtoehtoisia 

unia, joita ei ehkä myydä mainosalalla 

Toissaöisessä unessani huomasin 

jotain jonka johdosta nukuin 

niin kuin nukuin, pitkään 

ja saavuin uuteen tilaan, eläimiä 

saaneeksi ja unohtaneeksikin 

Naiset ovat kauniita

    Nyt on mentävä
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Mukava on tunnustaa joitain vikoja 

aterioiden välillä, tarkoitan vulgaarisia 

luonnonmullistuksia... tai ainakin 

itse koen sellaiset tarpeelliseksi

 Mukava on tunnustaa itselleen, 

 että mania on ottanut elämässä ylivallan 

 ja siihen on saatava alan

 kansainvälisesti parhaat auttajat 

  Luulen sen tuovan valon maailmaan 

  sisältäpäin kuin karttapalloon 

                Luulen 

  sen kohottavan asioiden profiilia 

  ja arvonantoa toisten silmissä

Koetan nukkua niin rauhallisesti 

   kuin mahdollista 

Koetan nukkua kontillani

   nojaillen, viiden minuutin torkkuja

Koetan nukkua kolibri nyrkissäni

   se räpistelee

Stressinhallintakyvyssäni ilmenee vielä puutteita

Näin sanoen todistan fiksuuteni



8�

Mukava on tunnustaa joitain vikoja 

aterioiden välillä, tarkoitan vulgaarisia 

luonnonmullistuksia... tai ainakin 

itse koen sellaiset tarpeelliseksi

 Mukava on tunnustaa itselleen, 

 että mania on ottanut elämässä ylivallan 

 ja siihen on saatava alan

 kansainvälisesti parhaat auttajat 

  Luulen sen tuovan valon maailmaan 
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Koetan nukkua niin rauhallisesti 

   kuin mahdollista 

Koetan nukkua kontillani

   nojaillen, viiden minuutin torkkuja

Koetan nukkua kolibri nyrkissäni

   se räpistelee

Stressinhallintakyvyssäni ilmenee vielä puutteita

Näin sanoen todistan fiksuuteni

2.

En keksi sitovaa teemaa 

 Kirjoitellaan nyt mitä mieleen tulee 

 tarjotaan sitä sitten Söderströmsille 

 joka nimestäni huolimatta arvelee 

 minun joskus kirjoittaneen jotakin 

 Olen tosiaan joskus pohtinut 

 absurdia kuvausta Varkaudesta 

 Kirjoitellaan nyt pientä kertomuksen 

 pätkää tapahtumasta ja tapahtumaa 

 edeltävästä aikakaudesta

Arvelevat minun inhoavan paskaa

 Ei. Olen inhonnut paskaa 

 Minähän en oikein ole jalompaa sukua

 Vika se on tolstoilaisuuskin

 Mutta hoitajatytöt eivät oikein ota sitä vakavasti

Arvelevat minun potevan jonkinlaisia 

 ”James Bond” -harhoja 

 Kysymys ei todellakaan ole siitä

 Minähän en oikein tiedä mitään vasemmalla 

 kädellä ampumisesta, mutta hyvähän 

 niitä vinkkejä on lueskella

  Minulla on tuossa pöydällä 

  eräs nykyaikainen kirja, joka käsittelee 

  aseenkäsittelyä. Minulla on myös eräs 

  henkilökohtainen syy olettaa, että 

  paljon en tästä asiasta aio mainita

  Nämä eivät ole täällä reposteltaviksi 

Minä en sitten ole kuullut mitään mongerrusta koskaan
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Yksinkertaisimmat eliöt ovat tämän maailman valtiaat 

Monimutkaisimmat asiat muuttuvat naurettavan päivänselviksi 

Viileimmät vetimet ovat laadukkaan tyylikkäitä vartalonmyötäisiä

Lämpimimmät hetket vietetään vankityrmissä 

Cooleimmat tennarit suljetaan ristiin kulkevilla tarroilla

Kuumimmat viihdenumerot ja härskeimmät kännyherkut

Helpoimmat kylvökukat ehtivät kukkia viileänäkin kesänä

Vaikeimmat kysymykset siirrämme asiantuntijalle 

Makeimmat mansikat maistat Liqueur de Tequila Rosessa

Happamimmat omenat ovat parhaita viininvalmistukseen

Karkeimmat soluvirheet syntyvät tiheyden kasvaessa

Hienoimmat erot havaitaan mielikuvituksessamme

Parhaat ihmisaivot sisältävät haudattuja läpivientejä

Huonoimmat homosuhteet päättyvät aivan yhtä katkeraan 

keskinäiseen syyttelyyn

Tavallisimmat etunimet 1500-luvulla Mikkelin pitäjässä 

olivat Lauri, Pekka, Paavo ja Antti

Harvinaisimmat ruohokanukka, jalkasara, mäkivirvilä,

suovalkku ja kaiheorvokki

Sykähdyttävimmät muunnelmat saattavat kattaa koko maailman

Suurimmat kultahiput mainittiin ainoastaan 30–40 g painoisiksi

Pienimmät teollisuustimantit maksavat alle yhden euron karaatilta
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Lyhimmät heitot palkittiin tällä kertaa

Pisimmät mitatut hetulat ovat neljämetrisiä

Mukavimmat terveyskeskukset löytyivät Kauhavalta

Hikisimmät huojujat pääsevät tietenkin saunomaan

Seksikkäimmät alat on priorisoitu sijoittajien, 

päättäjien, median ja jopa kansan toimesta

Kylmimmät mitatut olosuhteet aurinkokunnassa 

Pompittavimmat jne. biisit
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Yksinkertaisia molekyylimalleja

kaksinkertaisia lainausmerkkejä

Kolminkertaiset olympiarenkaat

kuusinkertaiset näiden laskujen osalta

Kaksinkertainen selkäranka

nelinkertainen odotuksiin verrattuna

Viisinkertaisesti suurentavia peilejä

kymmenkertaisesti se, mitä galaksista oli näkyvissä

Nelinkertaiset pihdit

kahdeksankertaiset tartunnat hehtaaria kohti

Yksinkertaisesti hyvin rauhoittavaa ainetta

satakertaisesti taloja, veljiä, sisaria, isiä, äitejä, lapsia ja peltoja
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Pysykää kotona ja tehkää työnne – jopa tyyni järvi vuoren huipulla 

tekee työtä. Nimetkää kuvaaja, reaktiot. Mitatkaa kuvaajaan. Tehkää 

varsinainen koomillinen tutkimus. Piirtäkää jalkanne ääriviivat, pisteet. 

Miettikää miten voidaan erottaa unet oikeista havainnoista. Suorittakaa 

eri mittaukset samaan kuvaajaan. Oi ihmiset, kuunnelkaa vilpittömästi, 

palvelkaa isänmaata, suorittakaa viisi päivittäistä rukoustanne. Paastotkaa. 

Suorittakaa ideoiden evaluointi. Lukekaa raamattua termodynamiikan 

toisen pääsäännön näkökulmasta. Hakeutukaa siltojenne kosketuspinnalle. 

Keskittykää kaavoitukseen ja rakentamiseen. Jos vain voitte suorittakaa 

temppu risteysalueella. Huomioikaa että auto ei välttämättä asetu oikeaan 

korkeuteen. Auto on luonnostaan hyvin tehoton. Jotta trippimittarinne 

lukema täsmäisi ylituomariston auton kanssa, suorittakaa matka 

vuosimallia 82 olevalla Audi 80 -merkkisellä autolla. Suorittakaa 

jokapäiväiset velvollisuutenne ilolla. Suorittakaa ne uudessa hengessä, 

tunnollisemmin kuin hevonen. Tämä on se opetus, jota atomimittakaavan 

ensimmäinen osallistuja on aina yrittänyt antaa. Kirjoittakaa luvut oikeisiin 

sarakkeisiin ja suorittakaa vaadittavat laskutoimenpiteet, mustat ja punaiset 

hevoset laukkaavat horisonttiin. Jos haluatte elää, suorittakaa alapesu 

suihkuttamalla lämpimällä vedellä useita kertoja päivässä. Suorittakaa 

ystävällisesti maksu maisemasta. Harjoittakaa useita kertoja päivässä 

annettujen ohjeiden mukaan. Maailma lämpenee koska liikettä on paljon. 

Suorittakaa esteiden tutkinta eli kuulutukset. Kopioikaa hakemistoon 

kymmenen käskyä, nuo modernin maailman huonosti tunnetut navat. 

Kääntäkää komennolla. Kääntäkää lauseista rohkeaa, irtonaista multaa, 

johon istuttaa, jossa kasvaa. Ulosmenoa, naisia, saunomista. Mullassa toistuu 

motiivi: paskaa ja puuta, ei mitään muuta. Kerätkää netistä kasvupohjaa 

uskomattomiin hakuperiaatteisiin vedoten. Viljelkää rairuohoa, itkekää 

tipuja. Se on osa heidän täydellistä hallitsemistaan. Kun iso pyörä  alkaa 

heittää vihreät kädet (tulppaanit) nousevat harvakseltaan lannoitteesta 

kevääseen. Antakaa ja suorittakaa tavaroistanne lahjus. Kaksi asiaa: tehkää 

mitä täydellisin parannus ja pyhittäkää voimanne. Pelastakaa minut. 
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Unohtakaamme tällä haavaa haave Kirkkojärven virkistävistä aalloista

Sanokaamme hyvästit brittien hulluille lehmille

Lakatkaamme haikailemasta siksi myös peilikuvia, vaikka Leibniz käyttää 

juuri tätä metaforaa

Siirtäkäämme kuitenkin toviksi sivuun kansantaloustieteelliset 

spekulaatiot

Jättäkäämme huomiotta myös se, mitä “poikkeus vahvistaa säännön”

todella tarkoittaa

Kieltäkäämme kirkot, niihin ei enää tulla

Jättäkäämme sen vuoksi rauhaan riitaisuudet ja epäluottamus

Lakaiskaamme mielistä sodat ja rauhat, nälät ja taudit, riidat ja rakkaudet

Heittäkäämme tällä kertaa haaveet teorian ja käytännön yhdistämisestä

Tyrehdyttäkäämme hetkeksi mielikuvitus ja katsokaamme tarinaa niin 

kuin se on
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Yliviivatkaamme Nato ja keskittykäämme kansalaisten hyvinvointiin

Kätkekäämme röyhkeys ja olkaamme kiitollisia saamastamme 

Peskäämme haaveista Nobelin palkinnot ja jatkakaamme 

menestyksekästä politiikkaa

Siivotkaamme juttu armeliaasti, koska se on kuitenkin kohta taas 

edessämme

Jättäkäämme nyt räjähteet sillä me uskomme tähän taloon

Olkaamme katsomatta historiaan koska se toistaa liikaakin itseään

Jättäkäämme huomiotta, mistä intuitiot tulevat

Lakaiskaamme maton alle koko trolli

Syrjäyttäkäämme hetkeksi ajankohtaiset ongelmat ja tutkikaamme 

ainutlaatuisia kohtaloita
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Ihmeen määritelmä 

Mikä ihme on Lusa? 
Mikä ihme on turvesauna? 
Vain ihme voi pelastaa meille päivän 
kuolemalta. Ihme kyllä
Se on hajottanut rivit 
   ja sotkenut ne väärään järjestykseen

Ihme on fantasia sille, joka joutuu kävelemään 

Autonomistajalle se on tapa matkustaa

Ihme olisi jos voisimme siirtyä viiveettä
Sama juttu nyt ja antiikissa, 
  ihmiset kulkisivat kuin aasit lieassa

Mikä ihme on tyyli?

  Suomen ihme
Se toistuu usein 
 ja näkyy 50 kilometrin päähän 
     merelle
Ihme on siinä että se on todella pieni 
määrätietoisen strategisen työn tulos
Porsgrunnin ihme, 

  korkeus 145,5 metriä 

 2 miljoonaa kivikuutiota

Ihme on oikeastaan vain tapahtuma
Jumalan viesti: mahdoton on mahdollista
Ihme on edelleen se että syntiä tehnyt saa armon,
 historiallinen tapahtuma



95

Mikä ihme on sinkkuäiti?

Nainen jolla on tilava asunto
Fantasia puutteessaelävälle,

  avioituvalle arkipäivää

Koska ihme on aivan uskon ytimessä, 
on syytä katsoa minkälainen rakenne
sillä on lähemmin tarkasteltuna 

 Mistä ihmeessä siinä on kysymys  

 muusta kuin että se on tapahtunut

Ihme on kiltti pieni tamma
 Toinen ihme on se
että Pedro Hietasen joululevy ”Joulun ihme” 
on ylittänyt kultalevyrajan!

Milanon ihme on anarkistinen satu
että ruokaa lähes kaikille riittää
Jumalan suurin ihme on yliluonnolliset asiat
Ehkä niitä esiintyy vain ihmisluonnossa

    Ihme on sekin

    Ihme on sekin

Mutta mikä ihme on cookie?
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Helminauha

yksi lenkki kestää yhä, yksi valo 

joka ei sammu, yksi lenkki 

kestää aina ettei yksi  

valo sammu koskaan

kaksi erilaista muunnelmaa 

kaksi vuosituhatta 

kaksi marxia ja työväenluokan katoaminen

kolme lähdettä ja kolme perusosaa 

kolme marxilaisuuden lähdettä ja samalla sen perusosaa 

kolme, vielä kolme yötä 

neljä rakennusta roihusi otavassa

neljä vuodenaikaa, neljä ässää ja

kevät. viisi toiminnan vuotta 

viisi punaista lankaa 

kietoutuneina toisiinsa, viisi vuotta 

näin me sen teimme, viisi vuotta ja valmis

kuusi alastonta sikaa, riisuttua soturia 

kiinassa kuusi kulmaa 

kuusi kulmaa hatussani

seitsemän saa, saa huntua sen  

ken kohtalottaren tanssiin uskaltaa
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seitsemän veljestä (�9�9) sju bröder 

seitsemän miehen voima  

seitsemän metsästäjää minäminämaassa 
seitsemän sukupolven ratkaisu

seitsemän huntua saa  baa daa daa, 
baa daa daa, baa daa daa, baa daa daa 
kahdeksan kulunutta raamattua, kahdeksan 

rodeoratsastajaa kahdeksan parasta selvillä, 

kahdeksan sekuntia draamaelokuvaa

nuoresta miehestä, jonka koko elämä pyöri rodeoratsastuksen ympärillä

kahdeksan askelta ennen toimenpiteiden alkua

yhdeksän vuotta puutarhanhoitoa

yhdeksän tervettä lasta, lapsia 

yhdeksän ja kaikki terveitä

yhdeksän lintua aurassa, ja auringon viimeinen puna

yhdeksän planeettaa, yhdeksän tähden astrologia 

kesällä kello yhdeksän
kymmenen vuotta murhatun miehen kannoilla 

kymmenen vuotta ja tulevaisuus

kymmenen uutta käskyä, kymmenen pientä minuuttia 

kymmenen tositarinaa jutunkertoja keno don rosasta 

kymmenen uutisille tyypillinen lyhyt loppukevennys



 98

jännittävää olisi nähdä mihin Mooses kykenee 

 olisi jännittävää ihanaa kiihottavaa

jännittävää olisi saada vastaus

 olisi viihdyttävää ja paikoin jännittävää

jännittävää olisi nähdä pihalla dinosauruksia

 olisi huolestuttavaa sinänsä ja pelottavaa

jännittävää olisi rymytä Amatzonian sademetsissä

 olisi asiatonta tai ainakin epäsopivaa

jännittävää olisi rakkauskertomus

 olisi rentouttavaa ja aisteja avartavaa

jännittävää olisi nähdä arki antiikissa

 olisi kutkuttavaa ja hieman ihmeellistäkin

jännittävää olisi kokeilla, miltä tuntuu olla sidottuna

 olisi lyhytnäköistä ja edesvastuutontakin

jännittävää olisi tavata Ruotsin kuningas

 olisi jännittävää – ynnä tietysti pentujen söpöysfaktori
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V EHDOTUS SATEENKAAREKSI

“Menkää meidän ohitsemme ja antakaa anteeksi meille meidän 

onnemme, ruhtinas Myskin sanoi hiljaisella äänellä.” 
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Nyt luukala sein ja haben-verbin sekä aakkosten kimppuun. Sei on kala, 

vaikka maistuukin hiukan kiireessä julkaistulta lisäpaketilta. Isommilla 

vehkeillä saa turskaa ja kissakalaa, ei seitä. Tämä ei tietenkään ollut 

puhuva seinä, vaan Maria sai taivutella ja kuulustella tätä lattialla. 

Anna alkoi puhdistaa seinää, mutta kuinka ollakaan se oli muuttunut 

roiskeista nautittavan pieniksi korulauseiksi, mielikuvakollaaseiksi, 

rivitaloterasseiksi ja kriiseiksi. Saap seissä puolsääree veessä ja heittää 

kalloi kuivalle maalle potkimaa, sanoi Maria. Eikä sinun tarvitse edes 

seistä lieden ääressä tehdä mitään ohutta kevyttä keittoa, keskittyä 

huurtuviin linsseihin ja muihin rillipäiden ongelmiin. Mitä seihin 

tulee, niin todella hyvä ja tasainen suolaus, Anna tuumi. Mutta se ei 

käy seille. Maalis-huhtikuussa seillä kukkii satatuhatta tulppaania 

seinällä. Nuokaili montunpohjala melekose syvijä henkäyksijä ja 

tuijjotti seiltä minuva silemätkii turvoksissa, sanoi Maria. Anna astuu 

huoneeseen kattila kädessään ja kauhoo lientä seine, joka virtaa ja 

palmut huojuvat. Älä sitten läikytä ettei seittä jäähä, sanoi Maria. 

[sic]



�0�

Klo 16.45 

Kryptinen kolahdus jostain läheltä, kuin meteoriitti olisi osunut 

kylkeen. Et ole koskaan nähnyt tällaista ilmojen kaksinkamppailua. 

Törmäys, pyörintää sekä outoja ääniä – Magnetoidit ovat kryptisen 

salamyhkäisiä. Kone kertoo jotain kryptistä tietoa tilastaan ja 

sitten alkaa lakkaamaton piipitys. Kryptisellä ilmaisulla ei ole 

mitään tekemistä sen kanssa, että olemme erilaisia. Entä mikä on 

palstanpitäjän vastaus tähän Morales-kysymykseen? 

Minusta kysymys on vaikea. Melkeinpä jokainen kuvan hahmoista 

voisi saada päänsä ylle kryptisen sädekehän, tai sitten kaksi oikealla 

olevaa hahmoa, taikka oikealla alhaalla, koska syrjään vetäytyjä 

kai joskus tulkitaan kryptiseksi. Toisaalta oikealla ylhäällä olevan 

hahmon tungettelevuus häiritsee hiukan. Nainen on keskittynyt 

kummallisesti varpaisiin. Hänellä on sitkeä maine kryptisenä tyttönä. 

Takana häämöttävä kivi vaikuttaa aika kryptiseltä. Siinä näkyy 

vähittäinen aposemaattisen muodon kehitys kryptisestä muodosta. Vai 

paljastuuko Kryptiseksi sittenkin hahmo sinisessä hupparissa? Herra 

tietää. Se ei näy tässä kryptisessä ja vanhanaikaisessa propellihattujen 

dinosauruskäyttiksessä. 

Kiva kiva. Vielä kun pääsisi sen verran syvälle tuohon kryptiseen 

maailmaan, että voisi kutsua itseään Power Useriksi. Loppukappaleessa 

tämän kirjoittajan ajattelu käy kryptiseksi. Tälle kryptiselle 

purkaukselle on omat syynsä, jotka avautuvat asianosaisille. Abessiivi: 

kryptisettä. Komitatiivi: kryptisine.
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monitori

pari puhelinta

taskulaskin, jonka näytössä kryptinen vihje: todellisuutta ei voi muuttaa

kynäteline (kynät taitavat olla Jemenillä prkl, aina ne katoavat) 

pari telinettä piirustuksia varten

sekalaista konttoritarviketta

kissa putoaa toistuvasti tämän kryptisen palapelin päälle

kuulokkeet musiikkia varten

pari vihkoa joissa on kryptistä töherrystä ja skitsejä

rahtikirjoja

digikuvista printattuja kuvia 

käyntikorttilaatikko

käyntikorttiskanneri (tämä kryptisenä näyttäyttyvä komponentti jääköön 

vähemmälle käsittelylle)

piirustuksia nippu

rullamitta

työntömitta

toinen rullamitta

kuulosuojaimet

toinen nippu piirustuksia

mappeja rivi joissa on piirustuksia (helvetisti)
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2 seinää täynnä piirustuksia, ohjeita, muistutuksia (osa on kehunut 

näkymää todella kryptiseksi, osa lottovoitoksi)

nippusiteitä

kolmas rullamitta

kolmas nippu piirustuksia

4 mainoslippistä, joiden kryptisessä viestissä on tällä kertaa hiutale 

totuuttakin

digikamera

tyhjiä paristoja

hinnastoja ja muita näytteitä jostain täysin kryptisestä kielestä 

(olisiko hollanti?)

seinät täynnä magneetteja muistilappujen kiinnitykseen

rikkinäinen istukan holkki

poranteriä johonkin aivan käsittämättömän kryptiseen koteloon 

pakattuna

lappuporan lappu

mellapeltiä

rikkinäinen mitta-anturin kiinnitysadapteri (?)

mainoslehtisiä, joista erään reunukseen on ennen kysymysmerkkiä 

kryptisellä käsialalla kirjoitettu sana Tequilasalaliitto

pari sokkaa
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kierretappeja

pistepuikko, joka näyttää kryptiseltä mutta tehokkaalta työkalulta

katkennut murtosokka (muistoesine)

katkennut U-pora (kuin myös)

teräsviivaimia ja kulmaimia kohtalaisen kryptiselle tasolle asti

erilaisia taulukoita kryptisine kalligrafisine kiinankielisine 

merkintöineen
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Häntä on kuvattu niin kirjoissa, tauluissa kuin elokuvissa. Tunnetko 

Hänet? Häntä ei ole kukaan koskaan nähnyt. Silti monet väittävät 

tuntevansa hänet. Lapsena hänessä ei ollut tarvittavaa tahdonvoimaa 

ja luonteenlujuutta, hän oli ollut pikemminkin veltto ja hajamielinen. 

Suku seurasi huolestuneena kuinka hänen tulisi käymään. Hänestä tulee 

köyhä paimentyttö, mutta niin pitkään kuin se  vielä on tallella hän on 

kaunis ja hänestä voi tulla kovasydäminen. Häneen syntyy eräänlainen 

itseluottamus ja odotus hyvistä suorituksista ja saavutuksista ja 

ehkä jopa tahto tehdä suuria tekoja. Hänellä on enemmän kuin yksi 

seuraavista ominaisuuksista: strategista ajattelua, terävä-älyisyyttä, 

harkitsevaisuutta, viisautta, kykyä pohdiskella, kokonaisvaltaista 

hahmottamista, kielenkäytön hallintaa, korkea oppimismotivaatio. 

Häneltä voidaan kysyä yksi hänen juuri käymäänsä keskusteluun liittyvä 

kysymys; hän vastaa siihen rehellisesti. Hänelle ei kannata nalkuttaa, 

saarnata tai esittää uhkauksia. Hänettä on abessiivi. Hänenä en ainakaan 

miettisi menneisyyttä. Ajan mittaan lakkaamme kutsumasta häntä 

häneksi. Komitatiivi. Intruktiivi.
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Kraateritutkijan iltapäivä

elämänlanka, kumilanka

 elämäntiet, kumijalka
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A

ILOTULITTEIDEN VAARAT TIEDOSTETAAN ENTISTÄ PAREMMIN. 
TIEDOSTETAAN MITTAREIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET. ONGELMAT 
TIEDOSTETAAN JA TUNNISTETAAN. TIEDOSTETAAN, ETTÄ ON SYRJIVIÄ 
KÄYTÄNTÖJÄ. OIVALLETAAN, ETTÄ PALVELUT EIVÄT TULE KUIN 
MANULLE ILLALLINEN. TIEDOSTETAAN TYYLIEN ERO – JA VAIETAAN, 
KOSKA TIEDOSTETAAN. OSAOPERAATIOIDEN YHTEYDET TOISIINSA 
TIEDOSTETAAN. TIEDOSTETAAN JA YMMÄRRETÄÄN. PYRITÄÄN 
YMMÄRTÄMÄÄN: IHMISTÄ, TEOSTA, KÄSITTEELLISTÄMISEN AKTIA. 
TIEDOSTETAAN OMASSA TUNTEESSA EPÄMIELLYTTÄVÄT ASIAT, JOISTA 
OLLAAN YHTÄ MIELTÄ JA SAMALLA TIEDOSTETAAN KAIKKI ASIAT. 
KEHOLLISUUS TIEDOSTETAAN OMAN PERSOONAN ULOTTUVUUDEKSI. 
TIEDOSTETAAN JA RENTOUTETAAN KEHO KOHTA KOHDALTA, JONKA 
JÄLKEEN SIIRRYTÄÄN MIELIKUVAHARJOITUKSEEN. ON OIVALLETTU 
TARJOTA HEMMOTTELEVIA LINJOJA, LAAJAA KOKOVALIKOIMAA. 
HAMINASSA TIEDOSTETAAN KILPAILUN KIRISTYMISEN UHKA. 
TIEDOSTETAAN, ETTÄ LAPSET VOIVAT KÄRSIÄ ERILAISISTA 
TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖISTÄ. HALUTAAN YMMÄRTÄÄ, MIKSI NIIN 
MONI TULEE KIPEÄKSI PELKÄSTÄÄN TYÖN AJATTELEMISESTAKIN. 
TAVOITTEET TIEDOSTETAAN AIKAISEMPAA PAREMMIN. HYVINVOINNIN 
MERKITYS TIEDOSTETAAN. ON TÄRKEÄÄ. OLENNAISTA ON. OMAT 
TARPEET JA TOIVEET TIEDOSTETAAN. VAARAT TIEDOSTETAAN.
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on totta että he käyttävät myös muita merkkejä, sormella osoittamista ja 

vastaavaa

totta on että traumat ainakin vaikuttavat

on virhe että esittäjä pitää koiran päätä tai häntää ylhäällä

virheellistä on uskoa ettei kulutus kasva vaan pysyy tasaisena

on totta että kartta on hyvin käytännöllinen, koska se osoittaa paikan

totta on että uudet tekniikat tuovat uusia määrittelyongelmia

on virhe jos tavara ei vastaa myyjän antamia tietoja

virheellistä on kaikki oppini

on totta että jos jokin uusi saari löytyisi, vaikkapa arktisilta meriltä

niin sen sijainti voitaisiin suurin piirtein osoittaa kartalla

totta on että väestön ikärakenne muuttuu

on virhe että annetaan neljä, viisi, kuusi ehdollista tuomiota

virheellistä on kutsua tahnaa nesteeksi

on totta että sama merkki voi olla yhtä aikaa kaltaisuus ja indikaatio

totta on että vielä tiedemaailma tuntee huonosti tällaisten merkityksen

on virhe että abidit ovat ylpeitä ihmisiä kohtaan

virheellistä on vain olioiden tarkasteleminen pelkkänä ilmiönä

ei ole tarkasti ottaen totta että kaikki ihmiset ovat kuolevaisia

totta on että tämä kohta olisi pitänyt kirjoittaa luonnokseen 

täsmällisemmin

B



���

on virhe että homo ohjelmatoimitusmikälie on päättänyt että matka ei 

vastaa sovittua

virheellistä on sanoa että vain sihteerin arvomaailma on yhteydessä 

fyysiseen todellisuuteen

on totta jos hänen premissinsä on totta – ja tämä kaavio on ikoni tai 

kaltaisuus

totta on että kuolema lopullisuudessaan on pelottava sinulle mutta 

myös meille kaikille

on virhe jos syöttäjä yrittäessään syöttää ei osu palloon

virheellistä on olla selvittämättä virheseuraamuksia

on totta että oletamme, että samankaltaisuudella on perinnöllisyyteen

perustuva fysikaalinen syy

totta on että ei taida ihan läpi tämä touhu mennä

on virhe jos pallo osuu vastaanottajan pelitoveriin tai tämä lyö sitä

virheellistä on pehmeä tai löysä rakenne ja voiman puuttuminen
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Monet asiat, joita me pidämme virheinä, eivät edes ole virheitä. Emme 

ehkä osaa aavistaa millainen vapaus paranemisen mukana tulee. 

Vieläkin on asioita, joita emme näe selkeästi; mutta me emme aina opi 

näkemään. Valonarasta elimestä saattaa kehittyä jotakin aivan muuta 

kuin silmä. Olisinpa suorastaan valmis ounastelemaan vaikeuksia jo 

siinä. Sitten siinä kirjoitettiin töissä jaksamisesta. Kirjoitettiin tähtiin 

valitessani vanhempani, nämä heikot DNA-kahleet. Nopeasti siinä 

sitten kuitenkin elämä jatkui. Analysoitiin ja kirjoitettiin käsillä oleva 

raportti. Vastauksessa kirjoitettiin, että asioita on liikaa liian vähässä 

ajassa.

on totta että

totta on

on virhe että

virheellistä on

C

D
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VÄRIEN VOIMAA EI TIEDOSTETA TARPEEKSI. ILMASTONMUUTOKSEN 
VAIKUTUKSIA OMAAN JOKAPÄIVÄISEEN ELÄMÄÄN EI VIELÄ 
TIEDOSTETA. ONGELMA ON SINÄLLÄÄN HUVITTAVA, SE TIEDETÄÄN, 
MUTTA SITÄ EI TIEDOSTETA. INTUITIONKIN KÄYTTÄMINEN 
ON USEIN IHAN JÄRKEILYÄ – AINOASTAAN SELLAISTA MITÄ 
EI TIEDOSTETA. EI OIVALLETA ETTÄ SÄÄSTETTY EURO ON 
ANSAITUN VEROINEN. KIELTÄ EI TIEDOSTETA. EI TIEDOSTETA, 
MIKÄ ON PIELESSÄ NÄISSÄ KAIKISSA ERI VÄITTÄMISSÄ. 
TYÖUUPUMUKSEN ALKUPERÄISIÄ SYITÄ EI PITEMMÄN AJAN 
KULUESSA TIEDOSTETA. MAAPERÄN JA SEN TUTKIMISEN 
MERKITYSTÄ EI TIEDOSTETA. KOKO ROTU LEIMATAAN HERKÄKSI. 
EI OLE YMMÄRRETTY KOKONAISUUDEN MERKITYSTÄ. YHTEISÖJEN 
ONGELMAT OVAT SILLÄ TAVALLA PELOTTAVIA, ETTÄ NIITÄ EI 
USEINKAAN TIEDOSTETA. EI YMMÄRRETÄ. EI OLE OIVALLETTU. 
KAIKKIA VAARATEKIJÖITÄ EI TIEDOSTETA. VALHETTA EI ENÄÄ 
TIEDOSTETA VALHEEKSI. EI OSATA HAHMOTTAA LUONNOLLISTA 
ELÄMÄN MUOTOA OIKEALTA POHJALTA. TEKNOLOGIAA PIDETÄÄN 
NIIN ITSESTÄÄNSELVÄNÄ. HARRASTAMISEN MERKITYSTÄ EI 
TIEDOSTETA TARPEEKSI. HALLUSINAATIOISSA FANTASIA ELETÄÄN. 
TODELLISUUTTA VASTAAMATONTA KOKEMUSTA EI TIEDOSTETA 
EPÄTODEKSI. PIDETÄÄN ITSESTÄÄN SELVÄNÄ. PAIKKAAN 
LIITTYVIÄ MERKITYKSIÄ EI USEINKAAN TIEDOSTETA. EI OLE 
OIVALLETTU HIEKANJYVÄSEN MERKITYSTÄ. MATEMAATTISTEN 
TIETOJEN JA TAITOJEN TARPEELLISUUTTA TYÖELÄMÄSSÄ EI 
JAKSETA YMMÄRTÄÄ. 

A
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Merellä et voi luntata
trumpetin laulu vajoaa kuin elohopea

Olet yksin tuuliajolla 
  lastina lihaa; syötkö lihaa?

Edessäsi sinulla tulee olemaan hieno seikkailu 

Olet yksin, mielensisäiset kuulutukset kaikuvat vasten täyttä hiljaisuutta

Aalloista kohoaa 
  massiivinen kiviportaikko
 kuuntelet, et kuule
  avaat suusi, lasket sormet
ilmeesi hölmistyy, tiedän sen

Olet yksin, vastuussa tiedoista,
    viesteistä, kuvista ja yleensä kaikesta
edessäsi on vuosien lunta ja epämääräinen hämärä

On paperi, tyhjä valkoinen
maailmankartta
  uskomuksesi siitä, että olet
uivassa kodissa
  josta katoaa sähköt

Jos todella olet, tee hätäilmoitus

ruuvaa ovikello 

  irti ovesta ja sammuta kännykkäsi

Mitä voit tehdä? Sinä kutsut apua! Soitat kotiin! 
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Edessäsi on kylmä, eloton yö

edessäsi on 2-3 läpinäkyvää tähteä, samoin takanasi 

 olet yksin, mutta tapaat muita

 kosketus jää elämään ihollesi

Olet näkymättömän opaskoiran kanssa matkustava sokea tai 
heikkonäköinen matkustaja 

Kukaan ei sinua auta, apujoukkoja ei sallita 

 voit aina pitää ovia lukossa

Olet yksin etkä tiedä missä

edessäsi on drinkki ja pientä purtavaa

Aamu koittaa, maitomiehet kolistelevat kannuja

    älä tuomitse heitä, äläkä piiskaa

heitä pallo seinään ja se pomppaa takaisin 

Olet yksi etkä tiedä missä silmäsi ovat tottuneet pimeään

  näet kaksi jalopuista astiaa

  näet elämäsi pyörivän edessäsi 

niin	olet	yksin,	sa	ihminen,	yksin	keskellä	kaiken

Suunnan äänestät luonnollisesti 

kuten parhaaksi katsot
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Numeron kirjoittajat

1.

KUKA MINÄ OLEN? ÄLÄ KYSY MINULTA. YLEENSÄ YKSITYIS-
HENKILÖIDEN KASVOJEN TEHTÄVÄ ON KERTOA OMISTAJASTAAN. 
MINÄ OLEN HÄMMENTÄVÄ KYSYMYS KERTAKAIKKIAAN. MINÄ 
OLEN HAUSKA. MINUA ON HAUSKA KATSELLA. MUTTA JOS MINÄ 
SANON KUKA MINÄ OLEN, EMME ENÄÄ PÄÄSE ALKUA PIDEMMÄLLE. 
MINÄ OLEN KANI KONKURSSI, TEIDÄN ISÄNNE, HYVÄÄ ILTAA. OLEN 
��-VUOTIAS HEVOSALAN YRITTÄJÄ. OLEN HEVOSLEIRIN OHJELMA. 
VIRKISTÄVÄ ROSKAKIRJA. SUORASTAAN PIRISTÄVÄ SELATA. 
KORVAN TAKANA ON KORALLIA JA LOMPAKOSSA KOIRANI KUVA. 
OLISI HELPPO SANOA KUKA MINÄ EN OLE. KOKO NIMENI ON PITKÄ 
MATKA, MUTTA HUIPULTA ALAS LYHYT. SE ON PITKÄ, ELEGANTISTI 
KAARTUVA JA YLHÄÄLLE SIJOITTUNUT PITKÄ NIVAMAINEN OSUUS, 
JONNE KOKEMATTOMAN TANSSIJAN EI KANNATA USKALTAUTUA; 
KOKO NIMENI ON PITKÄ JA SUORALINJAINEN KIILA, JOKA KAPENEE 
SIROKSI KUONOKSI NIMENI ON PITKÄ, PITKÄ JA KOMEA: OLEN 
RISTO-MATTI KALEVI KÄRKI.
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2.

 

En halua olla surullinen ja keltainen kukka laguunin sisällä

En halua olla jonkun oma mikään tyttö soma

En halua olla isona ja vanhana Michael Monroe

En halua olla junan ainoa aseistautunut runoilija

En halua olla sutenööri

En halua olla hänen ratsunsa, joten otan itselleni kuninkaan roolin

En halua olla aamuruuhkassa yksin rattinsa takana köhivä Urban 

Lonely Rider

En halua olla, mutta minun taytyy

En halua olla koskaan kovin kaukana kitarasta

En halua olla kala, tahdon olla krokotiili

En halua olla Roope enkä Aku vaan joku veljenpojista

En halua olla mukanatiivi
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3.

MatkaViest

InRunkoVer

KkoTukiAse

MaOhjain



��9

4.

MINÄ OLEN KAUPPIAS ENKÄ TAITEILIJA. MINÄ OLEN PAHOILLANI 
DER-NA-LEHIKSI SANOVAT. VÄRIT: KHAKI JA TUMMANSININEN. 
KOOT: S - XL. METSÄSSÄ TULEE LIIKUTTUA SIENIEN JA MARJOJEN 
PERÄSSÄ. SIINÄKIN SAATTAA VÄLILLÄ JÄÄDÄ TOISEKSI. 
SENTÄHDEN MINÄ SANON TEILLE MILLAINEN MINÄ OLEN. MINÄ 
OLEN TRILOBITE – HENKILÖKOHTAINEN PÖLYNIMURISI, YKSIN-
KERTAINEN JA TEHOKAS. RUNOJA KIRJOITAN SILLOIN KUN ON 
PAKKO. SAA NAURAA JA LIIKUTTUA. TULEE HUOMAAMATTA 
YKSINOMAAN LIIKUTTUA. ULKOILU YLEENSÄKIN VOIDAAN LASKEA 
HARRASTUKSIINI. ITKEÄKIN OSAAN KAIKEN KANSAN NÄHDEN. 
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Koskenkorvaa ei ole pakko juoda

Turhiin kohdunpoistoihin ei tietenkään pidä ryhtyä

Kenenkään ei ole pakko käyttää Googlen työkalua

Ei ole välttämätöntä nukkua kohtisuorassa toisiaan vasten 

venyttäytyen niin pitkäksi kuin mahdollista

Kenenkään ei ole pakko ottaa vastaan huonosti palkattua työtä   

henkensä pitimiksi

Ei aina pidä olla räiskettä ja tivolitoimintaa

Lapsilla ei aina pidä olla kivaa

Kenenkään ei ole pakko hyväksyä huonoa kohtelua

Auringonotto yläosattomissa ei ole suotavaa missään

Kenenkään ei ole pakko mennä opiskelemaan yliopistoon

Liirumlaarumia ei ole suotavaa suoltaa

Kenenkään ei ole pakko valvoa öitään

Sitä ei sentään pidä tehdä hinnalla millä hyvänsä

Kenenkään ei ole pakko kuunnella valitusta

Haavoja ei ainakaan pidä ikinä venyttää

Kenenkään ei ole pakko hankkia lapsia, lapset ovat valinta

Lasten ei koskaan pidä istua paikalla, jossa on turvatyyny!

Kenenkään ei ole pakko osallistua mihinkään ryhmään

Pelissä ei ole suotavaa keskustella pelin ulkopuolisista asioista

Kenenkään ei ole pakko syödä aspartaamia tai mitään muitakaan 

Uskomusjärjestelmä
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lisäaineita

Ongelmien syitä tai seurauksia ei ole tarpeen pohtia

Kenenkään ei ole pakko tehdä syntiä

Ei aina pidä kävellä koiran perässä lenkillä, vaan aina välillä valita toinen  

suunta

Kenenkään ei ole pakko valaista asuinsijaansa millään jos ei halua

Aamulla ei ole mikään pakko nousta, voihan sitä runoilla illallakin

Kenenkään ei ole pakko tehdä mitään vasten tahtoaan

Ei ole väärinkään kehittää oman mielen hallintaa

Iän ei tarvitse olla tanssijan kahle

Kenenkään ei ole pakko olla töissä siellä missä on – kaikki perustuu 

kuitenkin loppupeleissä vapaaehtoisuuteen

Kukaan ei tietenkään pidä liukuhihnatyöstä Kiinassa, kysymys on kyvystä 

olla ajattelematta asiaa

Kenenkään ei ole pakko olla siellä kärsimässä

Kenenkään ei ole pakko, eikä ketään saa pakottaa

Tuomari ei koskaan pidä liivejä kunnolla kiinni

Kenenkään ei ole pakko vastata kysymyksiisi

Poliittista tekstiä lukiessa ei ole tarpeen kommunikoida runoilijan kanssa

Kenenkään ei ole pakko noudattaa eikä kuunnella neuvoja

Kenenkään ei ole pakko olla palkkatyöläinen

Ei tarvitse mennä McDonaldsin kulmalle hengaamaan
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Kenenkään ei ole pakko lukea! Palkkia voi vierittää

Kaikkea tietoa ei ole aivan välttämätöntä laittaa nettiin 

Kenenkään ei ole pakko puhua, mikäli niin haluaa

Nestevajauskaan ei ole suotavaa

Ainakaan virhe ei ole niin suuri, että se pilaisi tilaston kokonaan

Kenenkään ei ole pakko kiristää opiskelutahtiaan

Sinun ei ole aivan pakko aloittaa kivikaudesta

Kenenkään ei ole pakko osallistua uskonnon opetukseen

Kuuta ei aina pidä tavoitella

Kenenkään ei ole pakko syödä sitä keikkuvassa veneessä

Kukaan ei liiku ulkona, jos ei ole aivan pakko

Kenenkään ei ole pakko osallistua epämiellyttäviltä tuntuviin tehtäviin vaan 

tarkoitus on pitää hauskaa

KENENKÄÄN EI OLE PAKKO TEHDÄ TÖITÄ

Pururadalla juokseminen ei ole aivan välttämätöntä, mutta suosittelen sitä 

lämpimästi

Kenenkään ei ole pakko puhua omista kokemuksistaan

Kenenkään ei ole pakko puhua, paitsi kertoa, miten sai tietää tapahtuneesta

Ei ole mikään pakko olla kiinnostunut

Kenenkään ei ole pakko suorittaa juuri tätä ja tällä tavoin järjestettyä kurssia

Gonadotropiini- ja estradiolipitoisuuksia ei ole välttämätöntä tutkia, 

ellei amennorrea jatku
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Kenenkään ei ole pakko liputtaa silloinkaan

Ruotsia ei ole aivan pakko apinoida jokaisessa rajoitusasiassa

Kenenkään ei ole pakko lukea näitä mun arkijuttuja

Ei aina pidä uskoa minuakaan

Kenenkään ei ole pakko ostaa mitään, jos pitää hintaa liian korkeana

Goretexkään ei sentään pidä uintiretkellä olevaa miestä kuivana

Kenenkään ei ole pakko ostaa

Ei koskaan pidä luulla että kaiken voi ostaa

Kenenkään ei ole pakko ryhtyä ilmaiseen työhön, mutta jos sitä tekee, 

turha siitä on valittaa

Kenenkään ei ole pakko käydä Nokialla töissä

Kenenkään ei ole pakko omistaa Nokiaa

Ei ole oikein, että heille sanotaan, että saatte lähteä, jos tämä ei kelpaa

Kenenkään ei ole pakko ottaa tarjoustamme vastaan, 

mutta jos joku sen ottaa niin autamme mahdollisuuksien mukaan

Kenenkään ei ole pakko lähteä

Kenenkään ei ole pakko työskennellä ilta- ja yöaikaan

Ulkopuolisen ei koskaan pidä aliarvioida tähtiharrastajaa 

Ei sentään pidä hyökätä täydellä voimalla kettutyttöjä vastaan

Kenenkään ei ole pakko juhliä öisin

Ei ole suotavaa nousta pöydille seisomaan

ja skoolaamaan, sillä pöytien kestävyydestä ei ole takuita
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Skoolaus voidaan suorittaa kahdella tavalla

Skoolauskumppaniin otetaan katsekontakti ja lasia kohotetaan hieman

jotta katseet kohtaisivat daamit suorittavat skoolaamisen peilikuvana,

eli aloittaen vasemmalta

Kenenkään ei ole pakko puhua kenenkään kanssa, sillä voit halutessasi torjua 

henkilön

Toki rasismi tai muu vihanpito ei ole suotavaa

Kenenkään ei ole pakko kertoa tarinaansa

Välineistö ei ole välttämätöntä, tosin metallinen ravistin on suositeltava 

hankinta

Kenenkään ei ole pakko kommentoida

Tunneihmiselle ei koskaan pidä luvata sellaista, mitä ei pysty pitämään

Kenenkään ei ole pakko uskoa mihinkään 

Kenenkään ei ole pakko ottaa perintöä vastaan

Ei ole välttämätöntä tehdä nuorena kaikkia “lakisääteisiä” virheitä 

Mikä tahansa ei ole sallittua, mutta usein joudutaan tekemään sellaista, 

joka ei ole miellyttävää tai hyväksyttävää

Kenenkään ei ole pakko olla tekemisissä ihmisen kanssa, joka vain 

vahingoittaa toista

Huorittelu ei ole hyväksyttävää, vaikka olisi ollut vaikeuksia naisten kanssa

Kenenkään ei ole pakko kuolla eikä kenenkään ole pakko allekirjoittaa 

sopimusta
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Selityksiä I

Kaikenlaista hässäkkää ja härpäkettä tapahtui talolla. Todellinen syy 

poissaolooni oli se, että vanhemmat ja tytär polttivat tupakkaa. Oli 

yksi asia, se vapautti muut kyyneleistä. Oli kaikenlaista hässäkkää ja 

loppuviikko kutakuinkin helvetillinen. Todellinen syy pidätykseeni oli 

se, että olin Falun Gongin johtaja. Yksi ihminen, joka teki läsnäolollaan 

muut onnelliseksi. Kaikenlaista hässäkkää on ollut maan päällä. 

Jos todellinen syy poissaolooni halutaan kaivaa, kaikki mahdolliset 

juorujen aiheet, oli yksi asia, joka meni kaiken muun edelle. Oli 

kaikenlaista Art goes Kapakka hässäkkää. Peruutuksen syy: En kuule 

tiedä... xD Todellinen syy: Jaa-a Varusteet: Yrtit, liemet ym. Tiedän 

vain sen, että tuo henkilö ei kuollut luonnollista kuolemaa. Yksi asia 

on sanoa, että kuontalomme monimuotoisuus on säilytettävä. Toinen 

asia on se, että miten siihen mopocessnaan mahtuu se norsu, kun ei 

siihen tahdo aikuinen ihminenkään mahtua kuin kenkälusikalla.
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Negatiivinen synnintunnustus

en ole tehnyt tai teettänyt iskuja Yhdysvaltoihin

en ole oppinut pahaa tuntemaan

en ole teettänyt asiasta mitään galluppia

en ole vienyt sinulta mitään pois

en ole puhunut sanaakaan kestävyydestä

en ole tuottanut hyvää vaikka olisin voinut

en ole aikaansaanut ikäviä katkeamisia solmusta tai solmun yllättäviä 

aukeamisia

en ole antanut aihetta edes mustasukkaisuuteen

en ole käskenyt unohtaa tosiasioita

en ole tuhonnut, vaikka olisi siinä voinut niinkin käydä 

en ole harrastanut koskaan – kunniasanalla!

en ole varastanut, vaan lainannut

en ole varmasti vaihtanut missään asiassa kantaani

en ole valehdellut eduskunnalle enkä suomalaisille

en ole ottanut maitoa lapsen suusta

en ole tukahduttanut lapsiani rakkaudella

en ole tahallani eri mieltä

en ole kaivannut telkkaria kuten tänään

en ole salaa rakastunut houseen

en ole kajonnut mersuun kuin parina kolmena iltana
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en ole hajonnut vaikka välillä nostankin älläkkää

en ole tehnyt tietääkseni mitään lainvastaista?

en ole luultavasti tehnyt muuta kuin ollut irkissä

en ole oppinut mitään uutta ilkeyttä tänään

en ole vienyt kenenkään paikkaakaan

en ole puhunut niin paljon kuin aikaisemmin

en ole tuottanut vaikeuksia, olen toiminut juuri kuten pitääkin, 

katastrofi on myytti

en ole käskenyt sinun ampumaan nappia otsaasi

en ole tuhonnut kaikkea

en ole harrastanut aiemmin enkä muutakaan sellaista, joka

tähtää nopeisiin ja tehokkaisiin fyysisiin suorituksiin

en ole varastanut koskaan mitään pientäkään

en ole vaihtanut alaa

en ole valehdellut, tuo on vain luulosi

en ole ottanut huomioon aivopuolikkaita vaan ajatellut niitä 

kokonaisuutena

en ole tahallani epäselvä

en ole kaivannut kriittistä ajattelua tai kyseenalaistamista

en ole salaa onnellinen

en ole kajonnut tähän säikeeseen aikaisemmin

en ole hajonnut
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mutta toisaalta eipä koeviikkokaan ole vielä loppu

en ole oppinut mitään sääntöjä, joiden mukaan toimia

en ole vienyt ongelmajätteitä haja-asutusalueiden

ongelmajätteiden keräystempaukseen

en ole puhunut rasituksesta vaan rakenteesta

en ole tuottanut pahemmin harmaita hiuksia ennen tätä kesää

en ole käskenyt heitä pysymään piilossa, kuten sinä teet

en ole harrastanut, mutta kurssille olen menossa keväällä

en ole varastanut poikakaveriakaan

en ole ottanut mitään yleistä kantaa

en ole tahallani karkea

en ole kaivannut mitään superhyperkelaa
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Kiitämme teitä                                            ehdotuksesta sateenkaareksi.

Ensimmäinen virhe esiintyy sivulla           rivillä                  

Ylitöissä on kiire, kuolemattomia jumalia, ahtaita pimentoja.

Allekirjoitus                                                                 

Paikka ja päiväys                                                                 

Virasto täyttää                                                                 
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Selityksiä II 

� Kannen kuvamateriaali koottu Google-kuvahausta hakusanoilla

lyhyellä, matkalla, ohuesti, jäätyneen, meren ja yli.

9  Ou-topos, �00�.

�0-��  Lainaukset Hesiodos: Työt ja päivät, suom. Paavo Castren, Tammi �004.

�� Ou-topos, �004.

�� Kollaasi Raymond Aguileran profetioista (http://profetioita.org/) cut-up-

metodilla. Cut-up-metodissa tekstin sanat leikataan ja liimataan uu-

teen mielivaltaiseen järjestykseen, jolloin tekstin ja lauseiden looginen 

syntaksi hajoaa. Cut-up-metodi ei tietenkään sellaisenaan tuota kiin-

nostavia lopputuloksia. 

Pidän itsestään selvänä, että cut-up-metodilla tuotettua tekstiä aina 

editoidaan, tai pikemminkin, että sen pohjalta kirjoitetaan aivan uutta 

tekstiä. Cut-up-metodilla tuotettu teksti on pelkkä assosiaatiopinta... 

nestemäistä tekstiä, jossa sanat pääsevät luomaan yhdisteitä ja uusia 

sidoksia vapaasti. Ehkä juuri tämä kiinteän tekstin nesteyttäminen yh-

disti cut-up-metodin huumausainevaikutuksiin Burroughsin mielikuvi-

tuksessa. Huumeethan koettiin noihin aikoihin jonkinlaisena kalkkeu-

tuneen mielen liikekannallepanomenetelmäksi, toisin kuin de Quincyn 

aikoihin, jolloin huumeet olivat aistien vahvistin ja jatke. 

Lainaus: Tommi Nuopponen, variaatio Patrokloon kuolemasta Home-

roksen Iliaassa.

�4-�5 ”Laiturin ympärillä seisoi hiljaisia ankkoja kaulaa myöten vedessä. Nostin yhden 

sorsan vedestä ja julistin sodan jotakin vastaan pitäen sitä yhdestä jalasta 

ilmassa.” - Sanni Turunen, Nettipäiväkirja 9.�0.�00�.

(http://www.kolumbus.fi/sanni.turunen/lau.html)

�6-��  Hakukoneruno, eli kollaasi, joka on tuotettu suunniteltujen internet-

hakujen pohjalta. Runoissa on käytetty Googlen hakupalveluita.

�8-�9, �0  Kuten sivu ��.

��-��  Puhtaaksikirjoitettu Giordano Brunon latinankielisen teoksen Magia

Mathematica konekäännöksestä. (http://www.esotericarchives.com/ 

bruno/magiamat.htm) 

�4-�9  Runosarjan osat ovat ensimmäistä lukuun ottamatta 

tuotettu konehakujen pohjalta.
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�0 Lapsuudenkotini portaaseen on kuulemma valettu polkupyöränrunko.

��, �� Hakukonerunoja.

��  Riihimäellä �0.�.�005.

�4 Hakukoneruno.

�5 Oitissa �.�0.�005.

�6-�� Hakukoneruno edellisen runon viimeisen säkeen pohjalta.

�8 Hakukoneluonnonlyriikkaa. Pekka Parkkiselle.

4� Titus Livius: Rooman synty, suom. Marja Itkonen-Kaila, wsoy �999. 

Graig Brod: Teknostressi, suom. Ilkka Rekiaro, Otava �986.

4� Hakukoneruno. Julkaistu Parnasso 6/�005.

4� Hakukoneruno.

44  Kollaasi tv-ohjelmatiedoista.

45 John Ashberyn runon ”. . . by an earthquake” pastissiksi muokattu 

Kauniit ja rohkeat tv-sarjan juonipaljastus. John Ashbery: Can You Hear 

Bird, Farrar, Strauss and Giroux 1995. Leevi Lehdon suomennos Ashberyn 

runosta: http://www.leevilehto.net/default.asp?a=7&b=1&c=9

46 Hakukoneruno.

4� Hakukoneruno. Lähtökohtana eräs Karri Kokon Muistikirjassaan

(http://karrikokko.blogspot.com/) julkaisema, sanan ”oikaisi” 

merkityksiä tutkiva pikkuruno.

48-49  Hakukoneruno. Moneen kertaan kirjoitettu runo, joka lopulta palautui 

alkuperäiseen �9.�.�005 muotoiluun.

50-53  Hakukoneruno. Alkuperäinen versio: 

hahmot on tehty 

jopa lapsi on tehty 

olemaan voimassa 

toistaiseksi 

on tarpeen 

kellua vedessä 

joka ei kosketa 

mitään 

ei viedä 

mitään ei rikota 

ei totuta 

verkkopolkuun 

ei lisätä 



 

 ���

täsmentäviä ohjeita 

milloin henkilön 

katsotaan luovuttaneen 

siemenensä 

sitten katsotaan 

paljonko on syöty 

pettua ja olkia 

pappilassakin 

ilmaston hyväksi 

halutaan 

voi olla myös tarpeen 

lisätä 

akvaarioon jotakin

55 Lainaukset Edmund Husserlin kirjasta Fenomenologian idea: Viisi 

luentoa, suom. Himanka, Hämäläinen, Sivenius, Loki, 1995. 

56, 57  Hakukonerunoja, kokoelman ensimmäisestä versiosta mukana 

säilyneitä (yhteensä kolme). Ensimmäiset versiot vuoden �000 syys-

kuulta. Julkaistu motmot 2002:ssa, wsoy �00�. 

”Kalalla on kyky...” viittaa horoskooppiin.

58 Löydetty runo, eli teksti, joka on lainattu sellaisenaan jostain käyttö-

yhteydestä.

59  Hakukoneruno.

60 Hakukoneruno. Lähtökohtana Leo Herrasen julkaisematon runosäe: 

”Ohitimme kanadanhanhia, niitä kai ne oli”.

6�-6�  Hakukoneruno. Lähtökohtana Lassi Nummen kokoelman Olemassa 

toisillemme, Otava �00�, ensimmäinen runo.

64 Löydetty runo.

65  Kollaasi Graig Brodin kirjasta Teknostressi.

66-68 Hakukoneruno. Manuaalisella algoritmilla toteutettu hakukonetekstien

sarja. Automatisoimalla algoritmin voisi tuottaa runon, joka olisi kirjan 

painoksen jokaisessa niteessä erilainen. Algoritminen kirjapaino voisi 

tarkoittaa sellaista tietokoneen, taitto-ohjelman ja painokoneen yhteis-

työtä, jossa jokaisesta kirjayksilöstä tehdään heti yksilöllinen koko-

naisuus annetuissa rajoissa. Tämä koskee tekstin sommittelua, taittoa 

yleensä, kansisuunnittelua ja ehkä jopa sisältöä.
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69  Kollaasi junassa sivukorvalla kuullun keskustelun lauseista.

70-71, 72-73  Hakukonerunoja.

74  Vanha versio: 

Mistä olosuhteet sitten alkavat? Tietenkin jostain oman 

itsemme rajattomuuksista, sieltä missä sielu liittyy ruumiseen rajattomalla 

pinnalla. Sillä rajalla kaikki itsetutkiskelu tapahtuu, ja siitä on tasapainossao-

lemisen alettava. Se on tietenkin helpompaa kuin mikään nuorallatanssi, mutta 

vaikeampaa kuin kasvihuoneilmiön itsehillintä tai vuoroveden säännöstely. 

Pelkkiä olosuhteita ovat jäsenet, elimet* kasvot, jotka aina liian ilmeettöminä 

tai ilmeikkäinä vaikuttavat suosioomme kuin valovuosien välimatkat. 

77 Lainaus Raymond Aguileran profetiat (http://profetioita.org/)

78-79, 80-83 Hakukonerunoja.

84-86  Uudelleenkirjoitus cut-up-metodilla Timo Salon Aika ja minä-blogin

merkinnästä (http://tsalo.blogspot.com/2004_09 _01_tsalo_archive.html)

87  Uudelleenkirjoitus cut-up-metodilla Panu Höglundin Plöki-blogin 

merkinnästä (http://panuhog.blogspot.com)

88-89  Hakukoneruno. Superlatiiveja.

90 Hakukoneruno.

91  Hakukoneruno. Imperatiiveja. Toinen versio: 

Hän pysyi kotona ja teki työnsä - jopa tyyni järvi vuoren huipulla tekee 

työtä. Nimesi kuvaajan, nimesi reaktiot. Mittasi kuvaajaan. Teki varsinaisen 

koomillisen tutkimuksen. Piirsi jalkansa ääriviivat, pyöritti pisteet. Mietti miten 

voisi erottaa unet oikeista havainnoista. Suoritti toiset mittaukset samaan 

kuvaajaan. Hän kuunteli tarkkaavaisesti, suoritti viisi päivittäistä rukousta 

paastonajalla. Suoritti ideoiden evaluoinnin. Yritti tutkia painovoimaa termody-

namiikan toisen pääsäännön näkökulmasta. Hakeutui siltojensa kosketuspin-

nalle. Keskittyi kaavoitukseen ja rakentamiseen. Jos vain voi, suoritti tempun 

risteysalueella. Huomioi että auto ei välttämättä asettunut oikeaan korkeuteen. 

Auto oli luonnostaan hyvin tehoton. Jotta trippimittarinsa lukema täsmäisi 

ylituomariston auton kanssa, suoritti matka vuosimallin -82 Audi 80:llä. Tässä 

oli se opetus, jota atomimittakaavan ensimmäinen osallistuja oli aina yrittänyt 

antaa. Suoritti jokapäiväiset velvollisuutensa. Suoritti ne uudessa hengessä. 

Kirjoitti luvut oikeisiin sarakkeisiin ja teki vaadittavat laskutoimenpiteet, mus-

tat ja punaiset hevoset laukkasivat horisonttiin. Jos hän halusi elää, suoritti 

ystävällisesti maksun maisemasta. Maailma lämpeni koska liikettä oli liikaa. 

Suoritti esteiden tutkinnan eli kuulutukset. Kopioi hakemistoonsa kymmenen 

käskyä, nuo esimodernin maailman heikosti tunnetut navat. Käänsi komennosta. 
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Käänsi lauseista. Antoi ja suoritti avaroistaan lahjuksen. Kaksi asiaa: tehkää 

mitä täydellisin parannus japyhittäkää voimanne. Pelastakaa minut. 

92-93  Hakukoneruno. Kehotuksia itselle.

94-95  Hakukoneruno.

”Ja on vain kaksi asiaa, jotka saavat ihmiset ihmettelemään jotain tapahtu-

maa: Toinen on, että se on outo, siis sellainen jonka laista on esiintynyt hyvn 

harvoin tai ei koskaan. Toinen on, että kun se esiintyy, emme voi kuvitella sen 

aiheutuneen luonnollisesta syystä, vaan vain välittömästi Jumalan kädestä. 

Mutta vaikka tapahtuma olisi hyvinkin harvinainen, emme enää ihmettele sitä 

emmekä arvioi sitä ihmeeksi, kun näemme sille jonkin mahdollisen luonnolli-

sen syyn, emme myöskään, jos sellaista on tapahtunut usein, vaikka näyttäisi 

mahdottomalta kuvitella sen luonnollista syntytapaa.

Sen perusteella mitä olen tässä todennut ihmeen luonteesta ja 

tehtävästä,voimme määritellä sen näin: Ihme on Jumalan työ, joka poikkeaa 

hänen luomisessa säädetystä luonnollisesta vaikutuksestaan ja tapahtuu, 

jotta hänen valituilleen selviäisi, että joku on lähetetty suorittamaan erityistä 

tehtävää heidän pelastustaan varten.”

Thomas Hobbes: Leviathan, suom. Tuomo Aho,

Vastapaino 1999 (s. 364-372)

96-97  Hakukoneruno. Yksi kokoelman ensimmäisestä versiosta mukana 

säilyneistä.

98 Hakukoneruno.

101 Lainaus Fedor Dostojevski: Idiootti, suom. Lea Pyykkö, Karisto, 1999.

102, 103 Hakukonerunoja. Hakuperiaatteena nominin taivutusmuodot. 

Symbolinen lause toimii kollaasitekstin (motivoituna) osana, mutta 

edustaa symbolisesti lähtökohtaansa, alkuperäistä asiayhteyttä, tyyliä 

tai murretta. Lause tulee samalla kertaa uuteen käyttöön ja metaforaksi. 

Symbolin käsite lienee yksiselitteinen vain matematiikassa. Symboli on 

kahden asiayhteyden tai rakenteen välinen neutraali välittäjä, joka ei 

kuitenkaan ole pelkkä merkki. Jungin mukaan symboli on tiedostamat-

toman neutraali ilmentymä tietoisuuteen. Symbolivälittäjän avulla voi 

tiedostamattoman kompleksin energia tulla tietoisen käyttöön. 

Hakukonerunoudessa voi hakuavaruutta ajatella suurena tiedostamat-

tomana ja runoutta tietoisuutena - tai päinvastoin. Symboliksi ymmärretty 

lause tai lauseenosa välittää merkityksiä asiayhteyksien välillä ja sisällä 
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riippuen siitä, millaisin motiivein se on ympäristöönsä sidottu. Lauseen 

symbolinen käyttö uudessa yhteydessä herättää myös kokonaan uusia 

merkityksiä. Symbolisessa lauseessa on selkeä, abstraktisti hahmot-

tuva rakenne ja konkreettinen kuvasto. Symbolinen lause on koneen 

varaosa.

104-106 Verkkokauppapalstalta (http://www.pakkotoisto.com) löydetty esine-

lista, johon lisätty esineitä kuvailevia lauseita sivun 102 periaatteella.

107 Kuten sivu 102.

108  Ruotsalaisesta patenttijulkaisusta löydetty runo. Säkeiden selitys: 

elämänlankaa kehrää henkilö, 

joka on nainen 

kumilangan katketessa pääsee vapaasti harhaan 

vapaasti harhaan 

ja kumijalalla pääsee minne pyytää 

minne pyytää 

109-113  Hakukonerunosarja.

114-115  Hakukoneruno. Fragmentit kursiivissa: 1) Joseph Brodsky: Kolme runoa, 

Suomentanut Jukka Mallinen, Tuli&SavuNet 2006. 2) Markus Jääskeläi-

nen: Testamentti, Otava 1998. 3) V. A. Koskenniemi: Elegioja, 1917.

116-119  Hakukonerunosarja.

120-124 Hakukoneruno. ”Tässä suhteessa on harmi, että monet kirjailijat lopettavat 

pilkuttamisen, joka toimii ranskassa samoin kuin ja” - Deleuze

Millaisia listojen muodostamis- ja järjestelyperiaatteita on olemassa? 

Synonyymilistoja; toisin sanoen -listoja; ikään kuin -listoja; esimerkki-

listoja; tavaralistoja; vaihtoehtolistoja; lajilistoja; nimilistoja; inventaa-

riolistoja; listoja siitä mitä kuvassa on; listoja kuvista; listoja kuva-al-

bumeista; listoja kadonneista esineistä; listoja siitä mitä huoneessa 

on; listoja päivän tapahtumattomista tapahtumista; listoja tärkeistä 

mutta tuntemattomista henkilöistä; listoja tekemättömistä töistä; 

listoja jonkin aikajakson kärsimyksistä; listoja parhaista hetkistä; listoja 

sairauden vaiheista kronologisessa järjestyksessä; listoja sairauden 

vaiheista vakavuusjärjestyksessä; listoja mukavista paikoista; listoja 

joissain paikoissa tavatuista nisäkkäistä; listoja jonkin ajan kuluessa 

tehdyistä havainnoista; listoja havainnoista jonkin populaation keskuudes-

sa; listoja naisten miellyttävistä ominaisuuksista; listoja nautituista 

aterioista; listoja mieleen juolahtavista lauseista; listoja tiettyjä sanoja 
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sisältävistä lauseista; listoja sanayhdistelmistä, joilla on tietty rytmi, 

tietty tavumäärä ja tietty yhteenkuuluvuus; listoja sanayhdistelmistä, 

joilla on sama tavumäärä ja samat kaksi viimeistä tavua; listoja lauseis-

ta, joissa on jokin tietty henki; listoja lauseista, joissa toistuu oireelli-

sesti jokin; listoja lauseista, jotka ovat järjestetty niin, että ne käsitte-

levät johdonmukaisesti jonkin tietyn asian; listoja lauseista, jotka ovat 

järjestetty samalla kertaa enemmän kuin kahden järjestysperiaatteen 

mukaisesti; aakkosjärjestyksellisiä listoja; listoja toistaan pidemmistä 

lauseista; listoja kirjoista pituusjärjestyksessä; listoja jonkin aihepiirin 

ympärillä paikallaan pyörivistä lauseista; listoja löysistä lauseista ilman 

tarkkaa järjestysperiaatetta; listoja tietyllä tavalla vihjailevista lauseista; 

listoja jotka on lomiteltu toisten listojen kanssa; listoja hyvänkuuloi-

sista päivän aikana silmiin osuneista lauseista; listoja tuntemattomista 

sanoista; sekoitettuja listoja; sanojen osista, lauseista ja lauseiden osis-

ta koostuvia listoja; listojen listoja; listoja, joiden alkioiden välissä on 

pienempiä listoja, joiden alkioiden välissä on suurempia listoja; listoja 

kehitysaskelista; listoja lauseista, jotka vähitellen paljastavat jonkin asi-

an tilan; listoja aforismeista, joissa vaikuttaa jokin yhdistävä periaate; 

eri värisiä listoja; listoja tosista ja kauniista lauseista; sanallisesti luon-

nehdittujen valheiden ja petosten listoja; listoja itse tehdyistä murhista; 

listoja tekemättömistä rikoksista; listoja vastenmielisyyden kohteista 

hämähäkkieläinten joukossa; listoja puhuvista henkilöistä lauseineen 

ja kaikkine mahdollisuuksineen, ruumiineen ja kykenemisineen; listoja 

elokuvista filmimateriaaleineen ja kuvausryhmineen; listoja kadonneis-

ta elokuvista uudelleen toteutuksineen; listoja kohtauksista, joilla on 

yhteinen juoni, ja jotka ovat järjestetty niin, että lopputulos on jännittä-

vä; listoja keskeneräiseksi jääneiden romaanien lopuista; listoja kadon-

neista teoksista sisällyksineen; listoja niistä ihmisistä jotka ovat ajassa 

mitaten kärsineet eniten; listoja onnellisimpien koskaan eläneiden 

eläinten syntymäajoista; listoja jäätanssin liikesarjoista, joita ei voida 

liittää yhteen; listoja rikotuista ennätyksistä, jotka pysyivät pisimpään 

voimassa; listoja uusista urheilulajeista; listoja uusista tuntemuksista 

kehossa; listoja kyllästymisistä; listoja mielihaluista, jotka eivät ole 

tyydytettävissä; listoja asioista, joihin ei kyllästy; listoja kappaleista, 

joista ei muodostu kokonaisuutta; listoja lukumäärältään yhtä suurista 

irtaimistoista; listoja saman kadun talojen rakenneosista.



���

125 Hakukoneruno.

126-128 Hakukoneruno. Lähtökohtana Muinaisegyptiläisessä Kuolleiden Kirjassa

(suom. Jaana Toivari-Viitala, Basam Books �00�, sivut �48-�49) oleva 

tunnustus, jossa mainitaan vain tekemättä jätetyt pahat teot. 

129  Mukaelma Bonnin Max Planck -Instituutin kaavakkeesta, jolla Fermatin 

toisen lauseen ratkaisuehdotukset pyydetään jättämään.

  Takakannen kuvamateriaali koottu Google-kuvahausta hakusanoilla 

janne ja nummela.
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