
Kaikki kaikessa





Osuuskunta Poesia
Helsinki



© Hannu Helin 2013

Kansi: Kimmo Kallio ja Matti Kilponen
Kannen kuva: Janne Nummela, Seadevil
Taitto: Timo Salo
isbn 978-952-5954-75-3
isbn 978-952-5954-76-0 (pdf)
Painopaikka: Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2013



5

Ah tät Aica, aica camall!
Vaivat monet monell tavall:
Pyrstö Tähti ilmenepi.
Auring armas pimenepi.

Tauti tappa taitavat,
Sota vaivutta valdiat:
Puolacat puskiat väjy meitä,
Keisar, mond muut autta heitä.

Venäläinen vielä sitten,
Läpi käy Maita Läpimitten,
Miehet, Vaimot monel Murhall
Suretta, surmaa, surkiall surmal.

Tain ajalla Rutto Suomes,
Lijckui melkein joka Huones.
Turcu paloi Tupinensa,
Kircko kempi kelloinensa.

Nuja sota sitten oli
Claus Flämming canssa cuoli,
Herttu Carlei tuttin tuimax
Adelill monell surkiax surmax.

Sitte haikia hallavuosi.
Tuotti monda Tuonen luoxi,
Ah tät Aica, aica camall!
Vaivat monet monell tavall.



6



7

I OSA
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ekana katosivat värit
itku ja nauru kyky
puhua tuntea halu ymmärtää
tahdoin jättää jäljen
pölyyn nyt otsalohko
kantaa kaiken tämän
yli selene keikahtaa
kruunulleen taivaan
ja meren suomujen
välissä minä lähden
tästä neliöstä
pois toisessa
kädessä omppu
toisessa
dildo
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tulevaisuus ei tapahdu
huomenna sana sanalta
kello surmaa minua
pissaliisat kukkii
viini täynnä
tiikereitä siemenet
molskivat itävät
äkkiä ehtoisin
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mihin quijote loppuu mistä rosinante
alkaa mä en vittu kirjota
vaan surffaan kierrän
isoja aaltoja oksista
leviää hirttäytymisen löyhkä
järvi sulan rauta-nikkeliytimen
linssi kosteikko kukkula
saari valuvia kelloja äkkiä
laihtuneita virtajohtojeni
seinämissä ateroskleroosi
das leben wiederholt sich
wiederholt sich
wiederholt
sich
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valosta pidän en paisteesta
lehdet ne oksilla laulavi
nyytissä pietarin myytti
nenän päällysviitta
nevskin silmät kastelevat
taivasta jos järvi viettelee
revi se päästäsi

12



13

ajan joki joka virtasi
lävitsesi продукты
olit hännillä jonossa
samassa tiskillä sen alta
oli kaikki slut siedätyshoito
sietämättömään
ei tehoo päivästä
äksänteen samoja
reittejä raahaat
kinkkua lapaa
ulkofileetä
luusäkkiäsi
viisi seitsemän
yhdeksänkymmentä vuotta
sinne tänne
siinä kaikki
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pala mun palelu pois
lennä mut kukkaan
soikean ikkunan läpi pyöreään
madotan pitkääsiimaa
entisenä tulevana vainajana
jos ostaisin joululahjoja
itselleni halvimman arkun
kodinomaisen kodin sälekaihtimeton
kaihi ukkosen kutu helteellä
juomisen suositteleminen
lasillinen vettä ja taas
ja taas rikokseen
yllyttämistä
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järvet ja pilvet vilkuilevat
toisiaan meren pohjassa vuoren
tonttulakki kilisevät kulkuset
ja kalan verilöyly harras
ja ankara ja hornetit
saattaa hurstin leipäjonoo
sääli ettei jesse lukenu
vergiliusta pilates
bucolicaa paljoudessaan
tulevaisuus on propagandaa
niin kuin ruohokin
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ei meidän omakuva kuollut ole
se ei vaan kestä ilman
musiikkia joka on silkkaa aikaa
ilman musiikkia tuulta
ja sen syitä matalia
ja korkeita ja
puita 
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olen kiltti mies en itketä edes munakoisoa
luen uutimet ikonista en ipadistä
lähden hiekoituskoneen kuljettajaksi
saharaan perustan lelueläimille
korkeamman saaren viihdyn vain
kellarissa tai vintillä tarkoitukset
on hevonpaskaa keinojen kanssa
pakko elää jokainen mies tietää
syvällä sisimmässään olevansa
arvoton paskakasa musta pilvi
nokkii kattoa rikki musta on uusi
sininen sinivalkolopustamme
kaikonnut viattomuus kasvatus
kasvattaa kuutioiksi
ja kolmioiksi
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okt-näköinen nainen etsii
savutonta seuraa tämä laterasilaation
huolintavastaava alkuperäisrotujen
geenipankki havuerakka kulopussikoi
kuopsukka myytikkä korpiluppoja
meidän on tarkoitus naulita
itse itsemme tangossa
läpsyvälle ristille

katso ulos akkunasta merelle rantamiilun yli
minä jumalaton jumalan hullu
uskon että jonain päivänä vielä
saaret nostavat ankkurinsa
purjeensa ja spinnunsa
ja jokainen sana jonka kirjoitan
johtaa pelottavia jälkiä pitkin
yhä syvemmälle ja syvemmälle
siihen jonka tuntevat vain räjähtäneet tähdet
näkymättömään jonka näkymätön käsi
yön taivaalle pisan tornilla
raapustaa
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ei puun tarkoitus ollut hirsihuvila
vuoren ja hiekkarannan betonilähiö
mutta jos minä palan halusta
palan koska olen tähdistä
inhiminen on itse itsensä
alkulähde ja suisto joki
joka laskee joku sanoo aikaan
joku inertiaan maailmassa
joka jo melkein on menettänyt
muistinsa runo on koeputki
mutta koetellaanko sillä
ihmisen kipukynnyksen
vai kivun kestävyyttä

ei elämää kuin peltoa voi ylittää
kynsin sen kynällä ensin
järjestyksen kaipuu kuoleman kaipuuta
sillä mitä muuta elämä on kuin
jatkuvaa järjestyksen rikkomista
tai kääntäen: järjestyksen kaipuu
hyveellinen veruke jolla
ihmisviha puolustelee riehumistaan
mutta jonkun se täytyi tehdä
aloittaa piittaamatta vastentahtoisesta
lukijasta kirjoittaa se mikä
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täytyy kirjoittaa
niihin se sitten jäi
vaikka minäkin toivoin
elämältä muutakin
kuin voileipiä
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ja tuli ehtoo ja
tuli aamu ja teurastajan
lihakirves ja heikkouden
päivät sinun käy
kuin runoutesi se
kääntyy sivuttain
ja feidaa kirjekyyhky
joka kesken lennon
räjähtää kappaleiksi
joskus jo ihan lapsena
sairastuin sillä
tavalla sanoin ei se
ole ikkuna vaan
avattu oksanreikä
ei pörssi eikä katedraali
vaan basaari lopussa
sinä joka tapauksessa
keinutat suruasi
sängyn reunalla yksin
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olen jalanjälkiä rantahiekalla
jotka aallot huuhtoo pois
ja sitten jalanjälkiä
aalloilla ota vuotasi
ja käy: haavoista kasvaa
pajuja ruusun piikit
on tikkejä ja nostokurki
levolle laskeutunut
haikara ja jostakin
niittyvillan ja big
bangin välistä
yö jutaa yön taivaan
ylitse tiivistyneen
vesihöyryn lentäviä
lauseita jokainen aalto
jokaista säettäni täydempi
jokainen viljapelto
ja niittu jokaista
runoani tärkeämpi
jokaisen puun jokaisen
oksan jokainen lehti
jokaista sanaani
kauniimpi

22



23

ruumiin mätänemisen yhdeksän vaihetta
mitä me niille tehdään
lumen peittämille omenille
mitä me niille tehdään
rigor mortisin ja alkukankeuden
haarovälissä täyden
tyhjän tuntemista
kaiken koto ja kato
avaisuuden kauneuden
ja ojien välisten
ketsupilla verestettyjä muistoja
se mikä meni meni
kieleni minut tekevi
lauluni miut laativi
kaikki mitä näet
fotoneilla piirrettyä
valon kootut
teokset
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ekana katosivat värit itku ja nauru
kyky puhua tuntea halu ymmärtää
jos minun ääneni kantaisi
saalista ilmasta ylittäisin
styksin karvaisen kauniin
käden sylissä nukun
kuin sytyttämättömässä havannalaisessa
yöt hiileksi poltettuja
päiviä radioaaltojen
oksiin hirtettynä varjot
pitenevät telomeerit
lyhenevät sinervä
taivo saksihaaraisen
koivun haaro kiehun
punkallani kuin komposti
pakkasella käyn hitaasti
mullaksi tiikerin
hännän ja jäniksen
kuonon analemman
aikoihin hmph...
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II OSA
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uunista tulee musta sika uunin
pankolta ukko sanoo yksi
minulta puuttuu hopeiset
lautasliinarenkaat lautasliinat
kalvosinnapit kromattu
tarjotin solmionpidike
sikarinleikkuri saketti
frakki smokki silinteri
ja kuun pimeä puoli
kahden lapasen tossun
tila-auton ja kyynikon
ydinperse joka elää lämärin
ylämummoon asti yksi
ainoa omena mestaruuden
kirsikkapuussa näki
nälkää janosi ihan ok omakotitalo
etsii suomalaista perustonttia
jaloilleen halvaantunut
myöntölause puu pullistuu
marjoista ja levyllä
soi kantri epätoivoisesti
mutta raivokkaasti
yritän poistaa
pimeyttä pimeydellä
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olen asteisti puhuva pala
lihaa koska me opitaan
ymmärtään että syyllisyys
johtuu tuomiosta et
meille on annettu kaikki
tää joka meiltä hyvästä
syystä ja aiheellisesti otetaan
koska tahansa poies
elä siis kuin kuolisit huomenna
kuole kuin eläisit ikuisesti
syyt johtuvat aina seurauksista
sen tietää vittu kvanttifysiikkakin
vastaukset eivät ole kiinnostavia
vaan vastaan uivat perhokoukut
tyhjä joukko on kaikkien
joukkojen osajoukko puista
lehahtavia lintuja ei
erota lehdistä sekin
sammakko jonka
päälle olin astua
ruskea oudoksi käpertynyt
vaahteranlehti
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ollos huoleton, poikas uness’ on
olemme samalla lähtöviivalla
vasta maalissa oletko onnellinen
yhtä irrelevantti kysymys kuin
onko kuolemanjälkeistä elämää
hauis on hallitsija silmä
ontto elin jonne tiistait perjantait
ja torstait menee kuolemaan
tuuli plaraa triljoonaa kirjaa
etsii talven etymologiaa joki
on jäädyttyään paleleva
käsi hihassa horisontti
näyttää loputtomalta
perillä se on pelkkä
miinusmerkki ei kauttaviiva
lapsuus pienen keittiön
kokoinen lähde josta haen
veden kahdesti päivässä
heinähelteilläkin jääkylmän
ohjeen runon tekoon
tiettyni mun
tule tule jo
kielitiettyni
mun
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mullon aina kaikki yliminän
kengännauhat minän vetoketjut
ja idin sepalukset auki
henkilöhahmon ohjauspaneeli
höristelee spaklattu
luokkavihollinen rassaa
revääriään holdingyhtiö
telakoituu leasingiin
neljän desin silikoniaivoilla
menestyvällä täytyy
olla mistä aita on
matelijan moraali
lempimusa u2 bon jovi coldplay
kauneus on makein
kateus karvain
viikonlopun tarjous
liikennevalojen
paprika-mix
reductio ad absurdum
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tässä minä nyt sitten lepään
ja hyvin lepäänkin
missä on nyt sinun voittosi
missä otasi kuolema ontto koppa
jonka ylitän mummon muusilla
kuutta kieltä pitkin yli laidan
alla elävältä kuopattuna
ei kenenkään maalla
ne nada nemo olet itsesi ympärille
syssyllä käpertynyt kuiva lehti
hedelmäkoriaan esittelevä heinä
riipus kuollutta painoa
pieniä kaloja pinnassa
valkeet lakanat täysi tyhjää kinaa
ajankulun kulut menot
ja tulot tappiot ja voitot
sisäpinnoille kertyvän
pölyn hälyn hölyn pölyn
ajan ja porukan poru
kitka ja katku väkisin
vakavasti otettava
riittämättömyyden
riite
puutteen
pula
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voisin nyt allekirjoittaa
silmiemme sopimuksen
suht kiihkeällä suudelmalla
pyytämättä valon siskoilta
paperilta ja lumelta anteeksi
mutta jatkan viattomien turmelemista
tuulta leikkimällä meren luomista
kymmenien ja satojen miljoonien
casting- ja starring-prosessien jytke
viis sekkaa öistä päiväkahvitoimintaa
lehtimetsä jota motitat
matittaa kenet hyvänsä
koska tahansa kielen
alkuaine etsii lätäkköön
sopivaa avainta evoluutio
on ihan liian hidas
mikä eläin ääntelee
nunc nunc 
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herään viiden tunnin
uhkasimulaattorista
unessa oli viisitoista jalkaa lunta
tuonivainaja ja vedenhaltijan tuura
savu painaa maahan järvi
on levännyt talvisen munat
polta ampiainen hallan
tappama sääskiseidin pää
puhumaton peikko rautakorppi
kävi kimppuun menin
kahden puolen pensasta
nauru jäähtyi minulle ei ole
enää sijaa jaloissa ei tulipalossa
koira naulasi polun
valo vettä kahlaa
pälvipilviä suon tyynylle
en kokeile vaan tutkin
ei mitään vitun
onkea tai nuottaa
vaan tuulain
ei tarvi olla huolissaan
kaikki tuhoutuu asettuu
oikein ja kohdalleen
ylösnoussut järvi
hukkuneet aamusavuilla
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viihteen tuottamien voittojen
kattamiseen ei riitä mikään raha
minä tahdon takaisin
sammakkoon 
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melkoinen harppi
taivas reikiä täynnä
tervapimeitä aironsolmuja
hän on koko koriste
häntänsä päälle astuja
suuton vihelletty
jänis ja nooan korppi
ala laimeta ja mustua
maailman harava 
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aina neuvostoliitossa tai venäjällä
heti vainikkalan jälkeen
tai tien päällä vähän eksyksissä
terve järki tuuliajolla
ilman mitään etukäteis
suunnitelmia tietoa
edes seuraavasta
yöpaikasta olen
ollut onnellisin
vertansa vailla lojuvia
nähtämättömyyksiä
mielisiteitten vapaus
kaalit hapatusastiassa sienen
alla lautasella kello
aina 25 yli viisi
like a flower said to her bff
let it bee 
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väliaika
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Jäätelötötterön pitäminen takataskussa on kielletty 
kaikkina aikoina.

Elävän hirven työntäminen liikkuvasta lentokoneesta 
on kielletty.

Samassa taloudessa saa olla enintään kaksi dildoa.

Mies saa hakata vaimoaan, mutta enintään kerran
kuukaudessa.

Riistan ampuminen liikkuvasta ajoneuvosta on kielletty, 
ellei metsästyksen kohteena ole valas.

Humalassa ratsastaminen on kielletty.

Aseella ampuminen on kielletty yleisillä moottoriteillä. 
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Vesistöjen yli lentäminen on kielletty, ellei mukana ole
riittävästi ruokaa ja juomaa.

Lapsien myyminen on kielletty.

Kolikoiden laittaminen toisen korvaan on kielletty.

Sunnuntaiajelu karusellissa tulkitaan rikokseksi.

Henkilö voidaan pidättää irtolaisena, jos tällä ei ole 
vähintään yhtä dollarin seteliä mukanaan.

Piin likiarvo on 3. 
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Yksikätisten pianistien on esiinnyttävä ilmaiseksi.

Jos kaksi junaa kohtaa samalla radalla, kumpikaan ei saa
jatkaa matkaa ennen kuin toinen on ohittanut.

Ankanpoikaa ei saa värjätä siniseksi myyntitarkoituksessa,
ellei kaupan ole kuusi yksilöä samalla kertaa.

Pankkivirkailijan ampuminen vesipistoolilla ryöstön
yhteydessä on kielletty.

Joulukoristeet on poistettava sakon uhalla viimeistään 14. 
tammikuuta.

Leijonan vieminen elokuviin on kielletty.

Lapset voivat polttaa, mutta he eivät saa ostaa tupakkaa.
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Nainen ei saa leikata hiuksiaan ilman aviomiehensä lupaa.

Alasti nukkuminen on kielletty.

Moniavioisuuden opettaminen muille on kielletty.

21 – 50-vuotiaiden sinkkumiesten on maksettava vuosittain
yhden dollarin vero.

Vähintään seitsemää intiaania pidetään hyökkäyksenä tai
sodan osapuolena ja heidän ampumisensa on sallittu.

Henkilö, jolla on tippuri, ei saa mennä naimisiin.

Kameliratsastus moottoritiellä on kielletty.

Jalkojen tömistely tai pään nyökyttäminen musiikin tahtiin
kapakassa tai kahvilassa on kielletty. 
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Mies ei saa kutoa kalastuskauden aikana.

Idiootit eivät saa äänestää.

Naiset voivat kulkea yläosattomissa julkisilla paikoilla, jos 
se ei liity liiketoimintaan.

Epävireessä laulaminen on kielletty.

Kengät jalassa nukahtaminen on kielletty.

Samassa taloudessa ei saa asua yli viittä naista.

Seksi ennen avioliittoa on kielletty.

Jäätelön syönti on kielletty sunnuntaisin.
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Samassa taloudessa ei saa asua yli 16 naista, sillä se on yhtä 
kuin bordelli.

Kenenkään ei tule purra toista jalkaan.

Flipperin pelaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta.

Juustotehtaaseen nukahtaminen on kielletty.

Lapsen yllyttäminen oluen ostoon on kielletty.

Toisen ihmisen silmän myyminen on kielletty.

Katastrofin aiheuttaminen on kielletty.

Jumalan kieltäminen on kielletty.
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Naisten kutittaminen on kielletty.

Vanhempien väittäminen rikkaiksi on kielletty.

Mies voi harrastaa seksiä eläimen kanssa, kunhan eläimen
paino ei ylitä 40 paunaa (18,14 kiloa).

Junassa suuteleminen on kielletty.

Romukauppiaat eivät saa käydä kauppaa humalassa olevien 
ihmisten kanssa.

Tamppoonitarjous, koot mini, maxi ja meedio.

Oppilaiden tasapuolinen kohtelu epäkohta peruskoulussa ja 
lukiossa.

Öljy on peräisin viime kesänä jäihin pudonneesta 
traktorista.

Siniristipillumme liehuivat itsenäisyyspäivänä.
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Lasten päästä vedettävä sänky.

Mainos tienvarressa: Poikkeaville kukkia!

Seinäjoen Energia suunnittelee miljoonien eurojen
polttolaitosta.

Lääkäreille ohjeet lapsen pahoinpitelystä.

Naistohtorien osuus kaksinkertaistui Tampereella, 
enemmistö professorinpalleista pysyy silti miehillä vielä 
kauan.

Eliel Saarisen tien tunneli on kaikkiaan yli puoli kilometriä 
pitkä. Umpitunnelissa kuljetaan 350 metrin matka.

Äkillinen tulva vaikeutti autojen kulkua Vammalan
Kävelykadulla.

Lahdessa kuollut ampui poliiseja.
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Gogacolaa, 1,5l pullo.

Naistennahka hanskat.

Kursk edelleen merenpohjassa. Ankkureina Leena Kaskela 
ja Urpo Martikainen.

Kala kulkee ontuen vedestä kuluttajalle.

Vastaaja oli omien sanojensa mukaan turhaan yrittänyt 
myydä bernhardinkoiraa.

Saksanpaimenkoira oli puolestaan hänen poikansa.

Keskon pääjohtaja selvinnee elokuussa.

Iloisten ihmisten elinkauppaa vuodesta 2003!

Presidentti selviää ehkä vasta ensi viikon lopulla.
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Linja-autossa oli yli 50 ihmistä. Mukana oli myös kolme
opettajaa.

Hankasalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaat eivät
jää syömättä.

Hän on joutunut mielisairaalaan, koska tappoi 12-vuotiaan 
äitinsä ja tämän rakastajan.

Sairaankuljettajan arkeen kuuluu väkivallalla uhkaaminen 
eri muodoissaan.

Mika Lahti kaatoi keilat naisia paremmin.

Humalainen nainen ajoi taksilla.

Lapsena minulla oli housut jalassa koko ajan, mutta kun 
pojat alkoivat tulla kuvaan mukaan, aloin kiinnittää
huomiota ulkonäkööni.
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Päättäkää päivänne K-kaupan kahvilla!

Vuodepotilaan syöminen voi olla hankalaa.

Miehet ovat tavallisen näköisiä nuoria miehiä. 
Havainnoista voi ilmoittaa lähimmälle poliisille.

Rattijuoppo kaahasi sataa poliisia karkuun.

Tutkijalautakunta kaipaa vielä lisää tsunamikokemuksia.

Väkivalta parisuhteessa on asia, jonka eteen kannattaa 
tehdä töitä.

Nyt meiltä tuoreet kastemadot onkimiehille! Kysy 
lihatiskiltä.

Pahoinpitely aiheutti aivovamman ja vei työkyvyttömyyden.
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Asuntoilmoitus: 3 huonetta, keittiö, kakkahuone ja
kylpyhuone.

Kodinkoneliike mainostaa: Pakastinarkku ja ruhonleikkaaja. 

Miina Kenttä omaa luokkaansa tyttöjen seipäässä.

Pitsalaissi ja cocis.

Napatutkijat kotiin naistenpäiväksi.

Mansi ja mustikoita.

Abbelsiineja.

Oravan löytyminen ei vielä tarkoita sitä, että niitä pesisi
lähistöllä. Se tarkoittaa vain, että kuollut yksilö on 
liikuskellut alueella.
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Jollei haudasta oteta yhteyttä, hautaa hoidetaan 25 vuotta
veloituksetta.

Kouluruoka aiheetta oppilaiden hampaissa.

Mahdolliset puutteet ja virheet hinnassa huomioitu.

Paikallisjuna kulki aikataulussa.

Pitsaclisee.

Paistettua tuskaa.

Grilliin murtautujat kärähtivät.

Kasvisgranaatti.

Ruohoripuliperunoita.
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Nainen kestää heikosti peräänajoa.

Hakijaryntäys Espoon hautausmaille.

Ikaalisten Ampujat panostaa nuoriin.

Esimerkiksi luterilaiset ja ortodoksit elävät monilla
itäsuomalaisilla hautausmailla kauniisti rinta rinnan.

Torin kahvilanpitäjä mainostaa: Luteeton piirakka.

Päihdetyö vaatii selviämistä.

Huutokauppa järjestetään poliisilaitoksen takapihalla
perjantaina klo 10. Paikalla on kolme näytekusta.

Timo TA Mikkonen ja hänen perseensä.
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Ilkka Kanerva panee nyt toivonsa naisiin.

Kalaa ja vakokastiketta.

Olutrekka ojaan Iissä. Alkoholilla ei ollut osuutta turmassa.

Valintatalo avaa kirkon kylässä ensi torstaina. Uusittu
myymälä poikkeaa ratkaisevasti entisestä.

Jättipäivän pizza.

Mies löi liikuntarajoitteista miestä pankkiautomaatilla.

Espoolaisen koulun opettaja luki muiden lähettämiä viestejä.

Ne, jotka ovat päivittäin jutelleet vainajan kanssa selviävät
tablettilääkityksellä.

57



5858

Aiemmin nainen ilmoitti tulleensa pahoinpidellyksi
Koivukujalla, jonka tekijöinä oli ollut kaksi outoa miestä.

Nainen jätti valheellisen kertomuksen poliisille tämän 
entisen poikaystävän kehotuksesta.

Kokenut metsästäjä ei huomannut vaimoaan ampuessaan
tiheässä taimikossa riekkoa.

Mämmiä saatana! mainos kaupan ikkunassa.

Roilerinleike.

Malmin hautausmaan liikenne yksisuuntainen.

Kauppiaan sydän on lihatiskillä.
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Äitiyshortsit.

Ilmoitus turkkilaisten ravintolan ikkunassa: Sulettu, ei 
kanata!

Eurot näytettiin etukäteen vain sokeille.

Kymmenen hevosen emäntä myös ravaa itse, ja onpa 
voittanut Suomen mestaruudenkin.

Yllätä vaimosi, lähde matkalle!

Lindhin murhasta pidätettyä vartioidaan itsemurhan
ehkäisemisen välttämiseksi.

Virkoja ei lakkauteta, vaan ne vähenevät luonnollisen
poistuman kautta.

Virkojen vähentymistä tapahtuu, sillä toista
koulutoimenjohtajaa ei aiota täyttää, vaan lopettaa se.
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1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 laakso
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vasaralle jokainen ongelma on naula
pinnallinen jakorasia 4,20 gigantista
kirkon on suomentanut lars sonck
butt the schmooze strikes back
goddo supiido yuu! burakku emparaa seven-eleven
kulttuurivaikuttaja vaikuttaa korvasi
ettet kuule edes omia seireenejäsi
mutta mitä tehdä jos kumppari ei halua seksiä
jos nousu on vähemmän kuin 20 etenemä
enemmän kuin 23 cm laisse moi
tranquille tête haute salope t’as pas honte
bulgarialaisista putkimiehistä saa hyviä
puutarhatonttuja sekä lyhyet että
pelottavat pelipaidat mainostaa
myöhempien aikojen häpyjen tiellä
tappioitten peliä olisi helpompi selostaa
ja seurata jos jakkupukutätien
ja pukujakravattisetien selässä olisi
nimi ja pelinumero four seasons s05e01
lähetys on lajiteltu kuu kilistelee kuukupin kanssa
jäätävää hihkua tämänpuoleista tuulta 16 m/s
toisaalta kotosin yhtäällä syntyny
maailman voi valloittaa mutta sitä ei voi hallita
hippokrenen selästä visionäärin vision tarkoitus
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keväisen hangen oli heti aamusta touhutippa
olen hajalla ja hukassa kusi sukassa ei aikaa voi
harsia saati parsia paikkaa paikata ajalla
nyrjähdystä parantaa venähdyksellä
suonissa virtaa tähtien tähteet ja meret
loiskuu silmistä silti joskus elämä vaan jättää kylmäksi
jeremiadin rääppeet ritariperhonen yövaippa
ja sinipiika refrengi kuin dumdumluoti
wodanaz ratsastaa sleipnirilla
munin piipahtaa posliinikaupassa
jos kyyneleet helmiä ois
palauttaisin ne
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ruohon avaruudessa kimmeltävät kemmertävät
kyyneleet vainajien tähteitten tähdet
anna minulle minun jokapäiväinen le pain quotidien
tien haara teitten haarovälissä kuolema on lempeä
suurinta maailmassa sairauden pahin oire
elämismaailman ja odotushorisontin
tuhnusta tunkkasta ja pimeetä
olen tullut tyhjyyteen perinyt perimäni pimeydeltä
olen lihaksi tullut olemattomuus bust of dust
sylisi äänirauta ajan pelkkä kuuro
ja fotonien tsikaani olkien kohauttaminen
ruumenten ja olkien lasissa on kuplia
niin kuin ikkuna olisi joskus
kauan sitten itkenyt soisinpa
sen useemmin muistuvan mieleen
miks meillon kaks korvaa ja yks suu
mustat torvisienet tanssittaa tuulia
kokassa merellä se vuosien aika
by the dawn’s early night kylmä avaruus
löpön höpön prutkutusta
mitä sanoisin nyt
you know niitty ja vuori
ja lumpeilla lammet
oi lammet ja lätäköt
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istuin tunnin seinäruusuna kolmannen talvipalatsin
toisen kerroksen huoneessa nro 70 mietin
mihin velli loppuu siitä alkaa puuro pienistä puroista
syntyy suuri joki joesta meri merestä pallo
jos on kannulla annettu ei voi kupilla vaatia vatsakkain
asettelun aika ei ole koskaan ohi kehitys kehittyy
näkymät valostuvat runoilijat voivat taas alkaa kuolla
tuberkuloosiin maksa ja haima nokinen tenniskenttä
oravat penkillä reikä sielussa rännit tursuu
räkää talojen simmut menee ja tuulee
khoreia “dance” + graphein “to write” latelen niitä uuteen
aikaan kirjoitan siis kerään kokoan astuttuja askelia
hymyile jos pystyt nosta molemmat kätesi
ilmaan tartu kii ja sano tänään aisteista
hengellisin on haju pisara on pilven alku kylvän kyyneleen
aallon penkkiin saan sadoksi ukkosen
jokin vastus kitka roso niin kuin lintu lentää
sivu tuulessa käsialaa synapsit ajaa saalista
muusien logistiikka on perseestä suikka vinossa
lahkeessa harjoittelen kultaisen
leikkauksen tunteita suomujen
pimeyttä luomien alla iho kuplii
kaksineuvoista palkkaa
jugurtti pitää suihkunraikkaana

68



69

korkeapaineen skolioosi
luen lukulampulle
iltasatua
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virvon varvon mädäks raskaaks
tämän torstain vinkit hanan ja viemärin symposiumi
kaappien kokous lamppujen neuvottelut kukkaruukkujen
seminaari seinien palaveri lattian ja katon dialogi
kadun serenadi akkunalle taivas täysi
enkelien vuittoneista tippuneita
tenoja ja terveyssiteitä ahrain ja ies
usma hurmio viima ynnä haame
mulleioo teille vitun kinttupoluille
mitään annettavaa
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silkkaa hupaa ja vaniljahalvalla karppinen ja martikainen
aika ikään kuin oleskelee tietyssä iässä tie tyssää
olen hartaan partaalla hallavan haipakan vaari
urbi et orbi urpo ja orpo hauskaa vappua vaan
niin joutsenkuningas näkee etiäisiä
ja herää omaan huutoonsa
“kynie eleison” jokahista reijän paikkaa
kuristaa kakkanen sylin sulkeisista
kuoleman jälkeisistä pystymetsästä
olet sinä tullut pystymetsään
pitää sinun palaaman holodnajaan
ja kiviseen kylmän kynnyksellä
pimeyden tuulikaapissa
tavataan jos se ei olisi abstraktio
jos vapautta oikeasti
olisi solisi vapautta pelosta
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suuri terska ja puhdas vintti
duurikolmiosoihtu
hämärän keston ajan
pyörii runon vartaassa
rakasta vihollisesi kengiltä
ennen kuin hän hurmaa sinut
pilvi pura ja kokoa kohtele kaikki samalla tavalla
kaivo on tornin toinen pää
nell´ora del dolore perchè me ne rimuneri così? yhtä
vastaansanomaton kuin vastentahtoinenkin kohtalo
kohkaa kohtutalosta kunnes suonissa virtaa
klorofylli ja mesimeri
tämä on minun selluloosani 
tämä teidän merestänne mahlani
reilun kaupon banaali
äläkä saatana saata meitä janssoniin
taivaan virrassa jäälautat
hominem unius libri timeo
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jokaisesta 220 aikuisen erilaistuneesta solutyypistä
voidaan tuottaa kaikki yksilön tarvitsemat solutyypit
omasta ihosta omaa verta
ainoa vapaus tappaa itsensä
pään paikalla kloaakkisuoli
he näkevät remuksen toisen silmässä
mutteivät melaa omassaan
en ole koskaan ollut näin nuori
olin todella vanha 18-vuotiaana
en pidä maanantaista
mistä saan rahat takaisin
kuudesta seuraavastakin per me si va tra la perduta gente
saavuttanut jo sellaisen vainoharhaisuuden
ettei siihen auta edes suuruudenhulluus
pelko nähdä pelko ja naamioida ongelmat
ja todellisuudentajun puute
alkaa kehua kaikkea kaunista hyvää ja ihahaa
alhaisessa yksinäivettyneisyydessään
valkealla paperilla viemärinkansien pisteet
verestävät silmät kuin helvetin kartta
veteen tuuleen ja tuleen kirjoitettu
oikeaan käteen saha vasempaan orvokki
vittu mä vihaan tätä maata joka kerta
kun palaan muistan miksi lähdin
onni on talo jossain
vitun loskanassa
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pahoinvointia sydämentykytystä
sekavuutta hiilihydraattien
käyttöliittymistä vasta ajeltujen
ajatusten sänki kun 20-wattinen laser
osuu 90 kilometrin korkeudessa
natriumatomeihin syntyy
keinotekoinen tähti
ketään elämän tarkotusta jaksa jauhaa
mutta tee ny aluks vaikka
oman onnes nojapuilla
kolmoislutz yhdistettynä
kaksoistulppiin

sodasta muistan hämärästi sireenit
ja Ernst von Bornin äänen
radiossa kasteen lamput viime
isillään ja auringon kilo
laine hilla arvotavaran
karkeasanainen voihke
kuunalisissa lähtötelineissä
oi oksalakka suutarinkielo
puronsuun kuivaeste
ja lättäjalka putinki
latvamädän lekkeripeli
viskaali päässä tulppaani
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tai hörhö paperivene
ruumen niittu villa
nuutunut nuttu
harteilla harha
teillä harha
meillä nulla
mulla



76

esim. tapaturmat
niitä nyt vaan sattuu
vaikkei olisi mitään tapoja

senttaan tienristeyksiä tyynenä
kuin holkissaan köröttelevä
toalettipaperi
transitotavara
imppaa konteissaan ddt:tä
lakanat naftaliinia
ja sokeripala leikkii
kamferipäissään majavaa kahden
silmän päiväsairaalan pihalla

jokamiehen yhdenyönoikeus
läpsyy lipputangossa
lennä mun lempeempi laulu
huiskien haiskien taa
toiveilla ja peloilla
on se taipumus
näe minut äläkä näe
hengitä minulle kasvot
älä anna vielä
kirkkaan peilin
tulla
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alla kasvon kangasalla
varisseet lehdet talletetaan
mustiin jätesäkkeihin
maalataan keväällä vihreiksi
mutsin funtsiessa josko
viitsisi jo ylös tällä
porvarillisen hämärän
kieppeillä

tummien pilvien
rorschach venäläisen
tolppakengän
alla
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jos unohdetaan keskenmenot
meidän geeneihin
on kirjattu meidän
laskettu aika
yksi ainoa omena
mestaruuden kirsikkapuussa
ja kiellon kutina
kuin ajatus vakavan asian lastuvillassa
tyrkyllä tyynyn alla
paletin spektri

mutta kipu ei ole tavara eikä turvallisuus
tyttölapsen suu kuin alus
hitaasti ruoria tottelemassa
alkamaton aika pimeässä pallossa

unien kostea kyklooppi
räpäyttää silmää
runkku laho hetero mielen tyyneys
aina siihen asti kun paasi halkeaa
kunnes nurmi repeää sinusta nousee
keskeneräisten tornien luja teräsristikko
ja riihikuivien ehdotusten kirjavuus
che non esiste come musica
lehtien lentosuukot kasteelle
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kiikun kaakun elokuu
unet ja jokin tuuli joka
erottelee cumuluksesta
keltuaisen sanuetta
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onko putin puutarhatontun kaksoisveli
voiko eu:n liittovaltiokehityksen lopettaa
onko nro 3 halkaistu nro 8 nro 6 nro 9:n
pimeä puoli voiko ensi silmäyksellä pakastua
aika on aina etuajassa tai myöhässä
nuottien seitti kioskin ketto paikka sijoiltaan
ohjelmansiirtoketjun mittaustauko
kynä on tie sen alku ja loppu kuin kosmos
sen sisällä olen tien päällä tuhannet
ja taas tuhkat ajatukset olen se miksi tulen
avaan silmäni enkä näe mitään
kaikki johtuu luullakseni siitä että ihmiset kuvittelevat
aivojen olevan muka päässä ei surmin suinkaan
tuuli tuo ne kaspianmeren suunnalta
parhaat kuvat saa vanhalla kameralla
ja ilman ihoa vuonot vai jyvät olen
mennyttä meistä teistä tuli turskia
koska te ajattelette kuin turskat
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122–78 klorofyllinpaine erinomainen
olisin kyllä voinut jos olisin tahtonut
tai voisi ainakin ajatella että
olisin kyllä voinut jos olisin tahtonut
jos premissi olisi se että ihmisellä
on vapaa tahto olisin kyllä tahtonut
jos olisin voinut etukäteen ja ikään kuin
opetettu inhiminen ei opi mitään
nousee kohdusta ja laskee hautaan
jos seison matolla pyörryn jos sadepisara
osuu päähän kartsalla
jos oma lääväsi kärsii hätäleivän
osmankäämin katketessa rantahyhmästä
jokaisen inhimisen suru vie jotain superegosta
koska idikin on osa varpaisjärven kuntaa
älä siis lähdettäjää koskekaan vaan
anna niitten kivesten moikaa
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merenpohja joka siivuttaa jokea sekunneiksi
kuin makkaraa tuulee puukkoja niin pimeää
ja ahdasta että piti hengittää vuorotellen
ja aika oli loppunut kunnes yhtäkkiä
se kaikki katosi järjettömiin
jos se olisi mahdollista
pyytäisin että joku kierittäisi
kaikki säkeeni takaisin rullalle
minut niitten sisään
lisäisi kunnon riippakivet
ja kippaisi jätöksen inarinjärveen
horsmaiset ojat ja tie
mierolla miehellä
pitkät paarit
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sanoisin henkilökohtaisesti
etten ole mitään mieltä enkä
odota mielenkiinnolla enää mitään
viikatettakin olen liipannut niin vitusti
että sen kosto tuntuu oikeudenmukaiselta
mitkä sen keri miltä vyyhdeltä
ja montako metriä auringossa
on yhteensä lankaa miksi
maito ei ole vihreää
eikä numeron vuorta vasaralla
ja harpilla valloiteta
vaahdolla mullattujen
aaltojen penkkeihin kylvetyt
kalat itävät mirón
sirppilaiva etelän
riveillä ja iltataivas
vesimelonin
neljännes
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kaikkien alojen ja aajojen
kulakin gospodin parran ja kellarin
musikan kaljun dialogin teloksia
ovat mm. fiskaalinen integraatio
aksumin steelat ja arkki munkki
joka muuttuu tuhkaksi jos joku
näkee hänet avaan akkunan ja huudan
shut up you idiots sellaisia ristejä
ei enää ole joista näkee meren
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tuulensilmä ikkunahenkilö
sanat suuni sulattavat
siis kynivät hajottavat rauta
hampini suolivat sukuvirteni
sanat sanelevat aivoni
ajattelevat tekevät minun
mieleni lopussa ihan kohta
pimeys on syvyyden päällä
alussa oli kana sitten muna
kanan pekonista
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jos aika on nuoli se tappaa niin kuin dalin
kellot pisteet valuu pilkuiksi
taivas mersujen merkkejä täysi
ti-ti tsää-tsää perushämäläinen baskeripää
kesä pullottaa juovuttavia tuoksuja
housunlahje vakoa palaa nimilopuksi
taivas tuhkaa täynnä lunta
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niin kuin luistin liukuu valevesikerroksella
kun kuusi kyylää vesimolekyyliä lukitsee itsensä toisiinsa
siinä sinulle kuuseen tähti
lumihiutale ei yksikään samanlainen
tutkaimet puhkee totuuteen
populismi pejoratiivi
parla mentalismi demojen demo kratia
ikoni on pohjustettu sinapilla ja korppujauholla
tietyö valkeat valheet ja elämöinti
pelokkaitten papukaijojen hovissa
näetkö sinä mikä sinä oikeasti olet
varjo pitenee pöly laskeutuu
ristiinkaulitseminen alasnousemus lantaansynkeemys
mitä kaikkea sinulle annettiin anteeksi
paikkani kaikkeudessa paikata nimiseni aukko
ja jonkin tienoon tanhuvilla saaren veneen tuhdolla
minne katsonkin kaikki konnuutta
kataluutta ja typeryyttä
täällä runous ei merkitse mitään
sininen hetki ennen kuin kerrasto riisutaan
korpin ja korpin kontraposto
välttämätöntä ei ole purjehtiminen
vaan eksyminen puutarhan
villiinnyttäminen sillai löytyy
insula aaltojen penkkeihin
istutetut rypyt horisontin
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pankki jolta kalat putoavat
näkyvistä valitsen
kieltäymyksen ja unohduksen
itseni palautan lippuni
ja viisumini tyhjälle
tyhjän kevät
päiväntasaajalla
ei enää illuusioita
eikä utopioita
en toivo enkä
pelkää enää mitään
niinku sulut halaa
aallot kalaa

saldo mortale
on aika olen osani
tehnyt lyönyt ketjuun
kiinni oman
nollani nowhere
is now here

tärkeämpää kuin muistaa
on oppia unohtamaan

läpi yö
hyen au
ki le
a b
c
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