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SAATTEEKSI

Jyvisky1in psykologian opiskelijoiden

Kulttuuri—rsyke

tekijit:

Jyrki Tuulari

Arto Julkunen

Sirkku r?osenberg

Vesa Nevalajnen

Arja Kettunen ja Vesa Nevalainen
Lasse Näkelä

Aarno Laitila

kuvitus: Arja Kettunen

sivuja: 6 kpl.

Tässä olemme. Elämä on ihmeellistä: kämppä

on täyonä sekaisin lojJvia papereita, rutis—

tettuja runoja; sinulla sensijaan on kädes—

säsi uudenuutukainen Kul ttuuri— rsyke.

lYlutta ennen tätä on ehtinyt tapahtua

paljon. Ehkäpä kaikki alkoi rsykkeessä

111/80, jossa oli pienen pieni jutunpätkä.

Vastavalittu, innokas päätoimittaja esitti

suuren unelmansa tällaisesta julkaisusta.

Hyvät asiat antavat usein odottaa itseään.

Aina silloin tällöin kulttuurilehden teke

misestä tuli puhetta, mutta sille tasolle

se jäi. Yksi hullu ei tunnetusti kesää tee.

Vanhan päätoimittajan väistyessä intoutui

uusi asiasta. Hanke alkoi edetä. Suostutte—

luja, puhelinsoittoja, keskusteluja kirjas

tossa...

Itseilmaisu on tärkeää kaikille ihmi

sille. Psykologin työssä tarvittavan herk—

kyyden kannalta tämä korostuu. Psykologian

opiskelijat tuntuvat tiedostavan tarpeensa

itseilmaisuun, sillä tosiasia on, että he

kirjoittavat huomattavan paljon. Sanoiksi

puettu tieto ja tuntemus itsestä auttanee

myötäelämään muidenkin kokemuksia.
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• tämä tuote sisältää pääosin runoja,

vaikka etukäteen ilmaisumuotoa ei haluttu

rajata. Ideana kokamisessa on ollut, että

kukin tekijä on itse muotoillut haluamansa

kokonaisuuden. Tuntuu siltä, että enemmän

tai vähemmän yhtenäisen julkaisun taustalla

olevia teemoja ovat mm. itsenäistyminen ja

oman paikan etsiminen: kypsyminen. Vaikka

nämä ovatkin vain muutaman ihmisen hengen—

tuotteita, toivottavasti mahdollisimman

monet löytävät itsensä siinä tapahtumassa,

jossa monenlaiset linnut lentävät häkistään.

Lopuksi toivomme, että kokoelman julkaise

minen osaltaan rohkaisee kaikenlaiseen

itse ilmaisuun.

Vesa Nevalainen

Prja Kettunen

arto ja Pnne Julkunen

_IIr JtuLfrrj.



VUODE 1

Ja hitaasti aukeaa sinun kukkasi

enkå nia ole enaä siinä

Aanu vei minut mennessään

enkä tiannyt niaeäeikaän

paitsi lä.p h.llyys kuumuus -

Olen nimetn ja koditon mies,

et sinä voi minua etsiä

sillä sinä olet minut jo l?Sytanyt.

Kahvihuoneen pannu on ikuisesti kuuma

su]ke.i saikaan saakka

ja vielä senkin jälkeen sinä astun

sinun vuoteesi viereen ja otan sinut

pitkään ja hartaasti.

Kun sinä haluaisit tietää minusta kaiken

sanon että rakastan sinua.

VUODE III

Olet varannut koko peiton
heräku ky1i25änj

iho kuin brojlerjii5

Ensi yaä puen päallenj
pitkät kalsarit ja Jumpperin
enkä suutele sinua nimekejk

VUODE IV

Rerättelea sinua lcielellänj ja sormillani
Sinä olet ihana kun hengityk859jkiihtyy
heräät vähitellen

etkä tiedä mitä

sinun jalkojesi välj5 tapahtuu

1
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VUODE II

se on taas auki ja rutusaa jax vinossa

kuin maanjäristyksen jäljiltä

sinä tulet suihkueta nokkuen

vesipisaroita jälkeesi

6
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NE VALOT

Parasta unohtamatta eittämäWntä
elämykeeni

raitiovaunu

jotakin kirjastossa

palattava

tuli valvomaan

kun kuppi].a tyhjenee
tarjoilija paikalle

oven maajimoissaan

ylpeydestä oli ensimmäinen viehättävyys
asialiisuus poskiini

hänärtyy, yötä

vaal eampia

elokuviin, rapakoita

tuntuu tuskaa

ykeinäisyydessa

ikkunanpaikil la

valokuvia

selkäseikkailuja

naisia nikamat

päivänkøjto miettejesä

SUflfluntajaamu

jalkakäytävää

mieletön

elää

tuskin unekeja

tarjoilija, intohjmo, elossa

UMPIKUJA

tähän paperiin on minun

jälleen naulittava itseni,

ruueunpiikeiiiä ja kivenmurikalla

mikä rienuliinen lohduttomuus

kävellä levottomasti edestakaisin

silmät palavina tupakka hampaissa

ja viimein saa sanan paperille

aamulla se n&yttää tekaistulta,

pianalliselta teenäieeltä

mi täänsanosattonalta

mäki muuttuu pystysuoraksi

ja vieläkin uskoa ja toivoa:

sanat nousevat syvältä

ja ovat levottomia tullessaan

r
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ELÄMÄKSI MINÄKIN SITÄ ENSIN LUULIN

TOLLI

s.a unen näin monta kertaa

että sinä lähdit

ja vetoa lyön että

olisi vielä puhuttavaa

sekin miten pystymme pettämääm

mutta ..m rakastamaan

Vanhenemine. ei ole todellinen sana

sillä hitaasti

hengitys hengitykseltä

me kuolemme

Siten kasvamme, opimme, oivallamme

vastakohtien liittyessä yhteen;

kun uutta kaivaa m.ihin

kipeästi

Missä sitten viipyy etsimämme vapaus,

unohdus, rakkaus, onni?

Kuolemaa jälkeenkö

me sen kaipaamamme saamme?

me kuoleman jälkeen

vaan kuolemassa sen koemme

juuri tässä

juuri näin
Eläen

.rO
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LÅULU 107

II

ei ole olemassa toista ilman toista
ei yötä ilman pkivää...
Olen bengittävä jännite
kahden pisteen välillä;
syntymäni ja kuolemani

kumpaakin olen yhtä aikaa

12

näin lähellä kesää

voi taas aloittaa

iänikuisea virren kevään hulluudesta
Väinaaisea sanoin vaikka,
siitä miten sydän on lähteä täynnä

joka paikasta

joka p*ikkaaa

ja siitä ettei itsekään

enäk ymmärrä its.Ua

sitä vähääkään

siis laulakaamine

lei kkifräamme

sukkasilla rokatkaanne

harvoin hassut pienet jutut

saavat näin sydaaen läpät

vapi senaan

se aika on nyt
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LEPOTUOLI SSA

Näin on kerrottu

RARAT että arpaa on heitettävä

ja hävittävä

vielä satasen vippaaa niin kauan että

niiltä joilla rahaa on väsyy hisoamaan

ja ajan taksilla kaupunkiin
Ja Luoja, niin me teemme

siellä on tivoli niin että rypyt syvenevät silmissämme
ja sitä kaikki tahtovat ja aurinko painuu mailleen

paitsi s joka tanssii Näin on kerrottu

syystanssim kevflhläkin, e kaikki on turhuutta
ei puhu muusta kuin varmuudesta ja silti on saaruattava
ja pelkää unelmia
huhhahhei Ja Herra, niin me teemme

niin että kielenkannat kangistuvat
ja kurkku paisuu sisään päin

Näin on kerrottu

että J toivoa ei saa unohtaa

eikä periaatteitaan kumota

Ja Jumala, niin me teemme
14
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NflVIETN

joo joo m. kato ymintrr.n
voin vaikka selitt jotain
mieluummin olisin kyllä ihan hiljaa
ai,ettei hiljaa olemisessa ole yht4tn poweri
nom voin huutaa
ai, ettei aina pitäisi olla niin mukautuvaa
no, m. olen sittenkin hiljaa
ai, voi paska m tein sen taas

joku toinen piv, m vielb teen sen
mitä en ole vielä tehnyt
ehkä m yritän liikaaKERTOMUS ai, m ajattelen liikaa vai
pitbis tehdi eikä yritt
okei

En oli kallio, ai, ei saa uskoa kaikkea noin vaan
t h mk ata yritt s opettaa my vaiur a e a

tekee mieli sanoa jotain ihan hassuakello herättää ååxczyrttimxw
levolle nousen ja käyn

mina en ainakaan tiskaakauriin janoa 1 ai, että pitäisi olla enemnin mukautuva‘ on se omituista sittenkin ai eli
oikein paljon kaloja

tai yhden ison
kes.ll jrvell
peilikirkas pinta ja vuotava.
vanha vene, auringon ensi
säteet ovat kirkkaan punaisia

ja min. näen
pohjaan saakka

16
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nuoruudessa

punertuvat pihlajapuut

tajuta

että eilen ei ehtinyt

tänään ei ole aikaa

ja huomenna on liian myöhä.istä
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elmni

vuosien peli

puilla ja minulla ilman maalia
on talvi

lumi painaa
. kiinnekohtani

puiden oksat kaarelle elämn on itserakkauteni

ne nousevat keväällä
mitahan tapahtuu

jos kulmani pyöristyvt
elänköhän minä

jääkautta
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II

pidä kiini käsistäni

ne ovat kysymysliian kauan

olin kiinni kaikkialle heitetty

pidä kiinni jaloistani
vettä oli liikaa ne ovat tietämättömyys
ja patoni petti unelmat

minä itkin pidä kiinni silloinkin

kun käteni vapisten hapuileiat

kun juoksen uupuneena

p akenen

pidä kiinni

että joskus irti pääsisin

22
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pakkasillassa

junat viheltvt asemilla

pakkasjilassa

lumi narskuu jaloissa

seuraan tuntemattomia

jalanjälkiä lumessa

eivätkä askeleenj

käy niiden rytmiin

siltojen takana

kulkee auto tien poikki

ja minä eksyn

siltojen takana

lumisade jatkuu

ja junat viheltävät

pakkasjilassa

katseesi

tuo mieleen lapsuuden

olen pikkupoika

joka on pudottanut marjakorin

nytkin pudotin

olin kerännyt liian

25

täyteen
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III

matkalla ollaan

oman tiemme päällä

keula tulevassa

jäljet menneessä

sivuissa muistojen- lommot

matkalla ollaan

mutta ei saa odottaa

sillä tie on pitkä

loppuja täynnä

ei saa omistaa

voi vain omistautua

on muillakin tarhansa

joista lähtevät linnut

huutavat

matkalla ollaan

kaikki ajallaan

matkalla ollaan

niinkuin aallot tyhjillä merilla

itkevät kaipuutaan

niin minäkin kynsin verisin

tartun laivoihin lentäviin

niinkuin laivat vailla rantaa

unelmani seilaavat

niinkuin laivat vailla rantaa

laivastoni häiyvät

ja kuin mereenlyödyn

eskardoonan viimeinen mies

autiolla saarellaan

tahdon löytää uudet meret

uudet laivat

27
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onnellinen hetki

mietin

mitä tekisin

haave on heitetty kivi

jostakin poissa

johonkin sattuu

laseihin

peilihin

28
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huippuna:

yläluomi kuiskaa

alemmalle

vain sinut

minä haluan

tänä hiljaisena

onnellisena hetkenä

29



onneni

ja onnettomuuteni

mikään ei lopu

mikään ei ala

sirkku rosenberg
30
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Nainen
Ihmiset tulevat sanovat puuttuu

on yhteiskunnan kehityksen avain
elämästä punainen lanka ja minä

— sanoo sipilä radiossa
onnellinen olematta onnellinen

(saakelin feministi.’se
I:ukkumaan ruvetessa muistan laivan,

karjaisee ja hyppää niskaan)
tuttu hahmo pienenee, viikuttaa,

jokainen katuun rytmittyvä askel minä kuolen - kirjoitan, rakennan
nyt tulisijaa ympäriileni
kevy

ja näen unta:em

pi nyt
hei ohjus., kasvain vatsassanipom

syöksyy ulos ja räjäyttääpi
verisuihkun kasvoillenieikä enää ryöpytä
painun kasaan kuin tyhjeneväsuolaista vettä
ilmapallo tai kuivuvasilmät ja sydän
hedeimä

oman verisateeni alle

enkä enää jaksa

enkä enriätä huutaa anua

«___
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lokit kir1u

varikset kaartelee, depisaura ja

munas oluri turhautuminen,

kekkosta, viisasta, uskoo,

“ei suruun vaan iloon”

— kippis’.

.... ... .... . .. ....

kultasirkku., keltasirkku, ämrnä,

se sanoo,

kantaa ja kaataa hankeen

enkelit pälletysten ja

lunta minun suuhun,

kantaa ja kaataa

34
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T)NN PELRPJ1IV1E SIVU5TIIKPTSOJINP ?

anna aikaa säiliiä

nämä kiireisten askelten runot

nämä tunteettomien äänien soinnut

nämä tuulessa pyörivät

tuhansien lauseiden loput.

nyt on aika koota lehdet

ennenkuin ne edes kellastuvatkaan

ota harjasi, tänään me lähdetään

etsimään, minne lymysivät muut

ne,. jotka unohtivat oman rotunsa

ja joivat vetensä ennen aavikkoa

katso, aistit äänet tuhannet

joista jokainen on merkitty

ihmisten reviirien tuuliviireiksi

ollaan mielettömiä, uidaan valoon

joku sanoi, että se on nyt IN

ja muutenkin koulutukselle sopivaa.

onhan meillä mitä säilöä

nämä piiloonkatsovat fakkikysymyket

nämä aamiasten uudet lupaukset

nämä silmistäsi katsovat

tuhansien lauseiden loput.

36

KRLINIS \iERTPUS VKIUILTPP V/3TRRN

Paperia kaksin käsin rutistamalla

tuhotessaan

on alussa hyvillään, luulee

pienentävänsä ongelmiaan

mutta pian

tajuaa vain tiivistävänsä ruttuja

entistä vaikeammiksi oiko3.

37



1aailma HaJoSi

nainen pudotti yhteislasin

sirpaleiden läpi punersi

puukko yhdistetyssa keuhkossa

— ensisuudelma taas kahdenkymmenen

vuoden kuluttua

t1mAiLmA hajosi

mies tyhjensi maijan

tyhjst kylmyydestä kimmelsi

i9iminlyöntien räikeä tilkkutakki

viluinen talvella, jotenkin silti

hikinen kesällä

Syksy yhdessä yss:

Sumua, punertuvia ohdakkeita,

ihmisiä kvelyll, pfflt irti,

lausuen harkittuja kohteliaisuuksia

toisilleen

Eihän tm voi olla näin helppoa
t§.rn

ei voi olla nii helppoa:

ottaa korkki, juoda

ottaa valmis patsas, hioa

1
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T)HTIEN SrII’IUESS

Tähtien sammuttua

sinä puippuat mieleeni

tasaisena kuin kellon ajanpisarat

hiljaisena kuin kayryselkä mummo

muistosi on

kuin eunoista liittyvät narut

jotka paketoivat minut lämpö5nsä

ja toivon että olisit jo avaamassa

sillä haluan huutaa “YLLiTYS”

ja sinä

saat kukan ajatusteni hiuksista

varastan vielä taivaan kuulta

ja leikkelen siitä sinulle sinikelloja

ja me kukimme kuin metsälampi

Mitä. sitä pukemaan,

mika kauniilta tuntuu

tunkee laihana kten,

jalkana p$n huulina:
On vahvempi ja heikompi
ja saa katselemaan

miettimään nitkin. sanoja
h5lrnönt ja onnellisena,

onnellisena.

ARJA
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Kaikki alusta.

1onestiko pitää riisuuntua

ennenkuin ne huomaavat minut

alas tomaksi.

42
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SATU KANGASVUOKOSTA JA TYTÖSTÄ

Kaukana, kaukana satumetsässä oli paljon

kukkia, noita hennonhienoja ja rmi4k.nkarheita

luonnon sieluja. Eläviä olentoja, jotka eivät

tosin puhu kuin sellaiselle, joka niitä rakas

taa.

Kaikkien oravanmarjojen, mustikoiden ja vanamoiden

keskellä eleli elämäänsä pieni kangasvuokko.

Itsensä ja muiden kukkien mielestä se oli aivan

tavallinen, yhtä arvostettu kuin muutkin. Tämä

onkin aivan luonnollista, sillä kukkien maail

massa kaikki ovat tasa—arvoisia, jopa pienenpie—

ni silmäruoho,jota ihmiset tuskin koskaan huo

maavat. Ja pieni kangasvuokko, niin, kukka sekin

oli: Massta se imi ravintonsa ja ilmasta se otti

tarvitsemansa valon.

Mutta ihmiset sekoittavat usein luonnon jär

jestyksen. Toukoittain he ryntäsivät metsään ja

poimivat kaikki ihanat kanervat, metsäkurjen

polvet ja ahdekaunokit. He veivät ne maljakoi—

hinsa. Kaikkia he veivät, mutta eivät pientä.

kangasvuokkoa. Hänelle ihmiset sanoivat: “E4,

sinua emme ota. Sinä olet niin harvinainen,si—

nä olet niin kaunis. Ei minunkaltaiseni taval

linen pulilainen saa sinua taittaa”.

Ehkäpä onkin hyvä, että kukka saa kasvaa vapaa
na, mutta kuitenkin pieni kangasvuokko itki ja
itki. Hän halusi päästä ihmisten iloksi, halusi
nähdä säteilevien silmien loisteen, halusi ku
koistaa. “Miksen minä, kun kaikki muutkin”
ajatteli pieni kangasvuokko ja itki niin, että
vähitellen sen eteen muodostui pieni suo.

Niin kuluivat vuodet. Syksyisin pieni
kangasvuokko lakastui ja Ieräsi aina keväisin
uudelleen henkiin. Hän yritti selittää ihmisil
le haluaan päästä näiden koteihin, olla näille
iloksi. Mutta aina sai saman kieltävän vas
tauksen.
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Kunnes erhfl lokakuun p4ivni, juuri ollessaan
menossa talviunille kuuli pieni kangasvuokko

liheltn. Avatessaan vsyneet silmnsii.
sepposelilleen hn näki polkua pitkin lihesty—
vn tytön, joka toi pienen kangasvuokon mieleen
oravanmarjat, nuo pirteän aidot pikku punaposket.
Pieni kangasvuokko huomasi haluavansa lmpimän
kotiin enemmän kuin hän oli edes pystynyt kuvit—
telemaan. Hn koetti puhua ja kas: TytW ymrnär
si hänen pyyntönsä. Hetken mietittyään hän miet
ti toisenkin hetken. Pieni kangasvuokko vapisi
jännityksestä. Lopulta tyttö silitti pientä
kangasvuokkoa ja sanoi: “Ei, en minä voi ottaa
sinua mukaani, et sinä tulisi onnelliseksi”.
Ja, kumma kyllä, äkkiä pieni kangasvuokko ymmär
si sen ja oli samaa mieltä. Mutta sitten tyttö
kumartui pienen kangasvuokon puoleen ja kuiskasi
jotain. Hetken päästä molempien kasvot säteili—
vät innostaa

Ja kas kuinmaa He alkoivat rakentaa taloa
siihen, keskelle metsää. Ja niinpä talven tul-.
lessa puheltelemaan kylmiä henkäyksiään oli ta
lo valmis ja tyttö sekä kangasvuokko molemmat
sen sisällä. Ja siellä talossaan he viihtyivät
niin hyvin, ettäalkoi tapahtua ihmeitä:
Aivan varmaa ei ole, muuttuiko tyttö oravanmar—
jaksi vaiko kangasvuokko nuoreksi mieheksi, mut
ta pääasia on se, että he tulivat hyvin toimeen

11
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ja olivat hyvin, hyvin onnel]isia talossaan.

Ja sitäpaitsi, eivthn ihmiset ja kukat ole

niin erilaisia, kuin me kuvittelemme

48



lumivalkea maakuiva
kylmä

ryppyinen vanhus ojentaa luisen
kiinteä maa

kouransa
muuttui

kysy
värjäytyi valossa keltaiseksioletko askeetikko vai laiskuri
pehmeäksijos tämä vastaa
uniseksi emon katseeksiälä usko
vuosituhansien lämpöiseksi kokemukseksiellei
hiljaiseksikaada hänen kuihoonsa vettä
huojuvan äidin kuiskaukseksi

pianeetan lauluksi.

se liukui iäisyyden uneksi
X X X

puhkesi lempeäksi iltatuuleksi

lensi pois

katosi

auringon kirkkaaseen silmään

xxx
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ei ole korkeutta ilman syvyyttä
veri on elämän lähde, josta kuolemaei pimeyttä ilman valoa
ammentaa viininsäei ole katsetta ilman kohdetta

ei ole elämää ilman kuolemaa

X
veri on elämän lähde, josta kuolema

ottaa terveyskylpyjäkosketus on läheisyyttä

se on tuskaa ja väkivaltaa

rakkautta ja sammumaton.ta himoa

se on antamista ja luopumista
punainen ympyrä päittemme päälläse on elämää ja kuolemist.a
ei ole sädekehä

vaan verinen muisto pahuudestammex

x
jäljet jäällä

syvät
varjelkaamme päämme linnuiltasurulliset askeleet
linnuthan syövät matojasula reikä

kaloja
xei auta enää sinfonia

x
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pimeyden ongelma ei ole valon

puute

ei ahdas onkalo

vaan kaiku

ei hiljainen kuiskaus

vaan ukkosen pauhu

kiehuva veri

x

synkkyyden kukka kietoo heikon

otteeseensa

laulaa huumaavan laulun

kastaa makeaan meteensä ja sulkee

mustat terälehtensä uhrin ylitse

pehmeissä kammioissa kaikuu

x

mies astuu arkkuun

omaan arkkuunsa

siellä ei ole muita

ei ainoatakaan

hän on yksin

x

synnytä

tapa

sanoi aurinko

niin

sanoi kuu

ja re rakastivat toisiaan

x

pelon luuttu soi

väsymätön soittaja saa sen

kielet laulamaan

kauhu tanssii ihmisiin ja polkee
verisen viinin

sulloo sydämen kuiviin

x

kurjuus laulaa ihmisen julmuutta
julmuus pelkoa

xxx
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rohkeutta ihminen

epävarmuus kuivuu paitasi kainaloihin

päivässä

x

lintukin lentää elääkseen

ei siksi

että se olisi vapaa

x

istuin

hajosin

pieninä pilvinä kohosin

virtasin viivana tuuleen

katsoin yiLis

katsoin alas

kohosin pieninä pilvinä avaruuteen

tummuin ja uhosin

sateena putosin

valuin purona palaksi

istuin taas

xxx
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tuuli tuo veden

tuo hiekan

tuuli tuo pilvet

puhaltaa pois

tuuli piirtää ympyrän

pehmenee sydän

x

tuulen tulkki on

liehuva lehti

poskia pistävä hiekka

ja vaahtoinen aalto

x

tuon laskevan auringon

vai nousevan kuun

xxx
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kenen on vesi

kenen on maa

tuonko

1



1

kellontekjjä ei tiedä ajasta mitään

vain keiloista

x

aikaa ei voi mitata

vaa’assa se painaa liikaa

mittakepissä sillä on liikaa puhuttavaa

xxx
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pisarat ja vesi

kirpeää pumpulia

hyväii.evän sileä

kovaa kuin kivi

syvää kuin peilin kuva

xxx

jos ryöväät itseitäsi

kavennat. varkaan ei inmahdollisuuksia

jos ryöväät toiselta

kavennat omiasi

xxx

kuiskaus on huudon lapsi

viaton

ja varovainen

hiljaista tuulta

pehmeää

niin pehmeää
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Lämpöisen, kostean metsän pehmeillä

poluilla samoaa sairas mies. mielel—

tään heiveröinen, niin sanotaan.

Valkoinen pieni sideharsosta tehty

haavi kädessään hän kulkee, kukkia

varoen. Surullinen ilme silmissään

hän tähyilee luontoon. 1inä, hän

miettii, olen tässä, keskellä ava—

ruutta, kaikkeuden helmassa. äret—

tömyyden hiljainen kuiskaus puhuttelee

minua usein. [1iksiköhän, hän huokaa.

minä olen äärettömyys, avaruus. Olen

itse siinä ja se minussa ja minusta

pois. Se säteilee kosmista lämpöä;

energiaa, kohdun synnyttävää sykettä.

mitä oikein tapahtuu, valoa virtaa

lävitseni, puhdasta valkoista VaiDa.

Pienet kirkkaat hiukkaset pommittavat

toisiaan leikkisästi, kuitenkin niin

säännönmukaisesti, niin loogisesti

ryhmittyen. mitä se on? mitä? Näin

pohdiskelee tuo perhosten valtakunnan

uupumaton tutkija. ärettömyys kuiskaa

hänelle: se on ajatus — elämänvalo.

Sekaujen ajatust foorumissa on
hiljaista tänään, en näe ketään tuon
kummailjsen torjn reunamjlla. Tajdan
jäädä hetkeksi odottamaan, luulen,
että tulin liian varhain. Eihän aika
ole vielä ohjtsekaan juossiit. Vai
onko? No, Johan jonkun askeleet kuu
luvat. metallikorkojen kirkas ääni
pommjttaa korjjenj herkkjä kalvoja.

Pyöreä tori; tähtimäisen katu—
verkoston keskipiste. Vanhojen sei...
nien kaikuefektj loppuu,. Värikkäissä,
satumajsen loistokkajssa pUvujssaan
saapuvat mielen uljaat ruhtinaat viet—
tämään rituaalejaan Iloisesti huudah—
del].en kuka mitäkjn toisilleen sanoen.
He ovat kaikki koolla. (9inä yksin
odotan.

1

1
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Puhuit vaikeuksistasi, kivistä tiellä,

jotka tukkivat kulkusi; hetteikköisestä

rämeestä, jonka luulit kuivuneen ko

vaksi, kulkukelpoiseksi; vallihaudasta,

omasta haudastasi.

Pura lukitut portit, käy kiinni,

pura hampaasi graniittiin, puhalla

suo kuivaksi, juota vallihadan kar—

vainen vesi käärmeille. Fukuta ne omaan

nokkeluuteensa: mielen demonit. Tee

paistia niistä linnuista, joilla on

suruviesti tuomisinaan. Syötä paisti

niille, joilta viesti on. Laula, laula

niin, että puut huojuvat. Se on sinun

äänesi. Puut huojuvat, Teit sen.

Se on sinun äänesi.

juhlimme illalla

meitä oli paljon

kullakin omat juhlansa

kaaokseefl asti iloittiin

tai ei

tunkainen päivä tuli

kuten aina ennenkin

jotenkin unkkainen

mutta sitten

vakavaa asiaa

keskellä juhlahuonetta

se oli elämää

virtaisaa vettä
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toivon

että enää koskaan

ei tarvitsisi kirjoittaa

upottaa sormeaafl sulaan rautaan

suudella ky1m metallia

vaikene tuska

heräävä muisto

hiljaa katoa

sekoitu kirjoittamattomien rivien

valkoisiin väleihin.
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12.3. —82

päästin linnun häkistään

vuosia ympyrää kiertäneenä

se jatkoi sitä vielä vapaanakin

orteni puuttuu

mihin minä nyt istun

ensiaskeleet ovat vauvalle kömpelöt

vaikeat

haparointia jopa tasaiseila

vauhtia vauhtia

olen irti

optimistijoilani liukuu

kuoppaisilia aalloilia

kuin kuningattaren kär
- p

änn

hka
YO

iitta

kappelin portaille levitetyllä

punaiseila matolla

toisen leivässä

on toisenkin leipä

jos sen jakaa kahtia
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