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Tämä on liikettä oudossa maastossa.
Jalka vie runoilijaa ja runoilija kieltä.

Kirjainten, pelkkien kirjainten, kaikesta yhteydestä irrotettujen kirjainten kyky 
herättää tunteita.

Jälkeenne,
hyvä kieli.
Kaikki on lorussa.

Työtä ei ole se mitä ulkoa tarjotaan,
vaan se miten maailmaa itse muokataan.

En muistanut kysyä tekijän nimeä.
Vielä pahempaa, tekijää ei ole.





Det skrivna är partitur 

1.
Kun kirjoittaa runon
joka on vakava
jopa hieman ylevä
sanat vain makaavat
musiikin päällä
siististi jonossa
kuin virren säkeistöt
ja monet muut maailmassa
hyvinä pidetyt seikat
se itsessään
on tieto itsestään
ei minulla ole
oikeutta tehdä
lukijan vapaudelle
mitä tahansa 

2.
Nyt olen nähnyt
minussa on tauko

runon reunan
tuolla puolen
kuva ei välitä

tallenna maailmaa
vailla ruutuja
tai järjestystä

3.
Sanat toisiinsa lipsuvat kun
kieli keksii

4.
yhä uudestaan heilahtaa
teksti itsessään
sulkee silmänsä ja näkee

5.
Se kääntää runon pääasiaansa sattumanvaraisesti
ikään kuin sitä ei olisi saatu
mahtumaan sinne mistä lauseet on varastettu.
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Klik! Klik! Klong! Phsihh! 

Tämä
koliseva 
taidekone
tuikkii 
silmiin 
valoaan
rakenteet 
avoimesti 
näkyvillä
mitään
toivoa
ei
ole
aivan
kaikille
sitä
ei
voi
suositella
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Kaunolukemisen opas 

1
Kaunoluku on taito luonnollisesti
sointuisasti ja kuvailevasti kertoa
joko omia taikka muitten
kirjallisesti esitettyjä ajatuksia ja tunteita.
 
2
Kirjallisten teosten esittäminen on
onnistunutta eli tarkoitustaan vastaavaa
jos se kuulijassa voi
herättää samat ajatukset ja tunteet
jotka tekijässä ovat
vaikuttaneet teoksen syntymisen.
 
 3
Vaaditaan valoa
kyky käsittää kappaleen
henkistä sisällystä surua
sen kielellisiä ilmaisumuotoja valoa
kyky äänenvaihdoksilla tarkasti ilmaista
muistoa ajatusten ja tunteiden vaihdoksia lunta.
 
 4
Kauneinkin runokappale                   kaikki
kadottaa vaikutuksensa                        elämän
           ellei sitä lausuta                               ja
sisällystä vastaavalla                                   kuoleman
        äänenpainolla ja äänenvivahduksilla verbit
 
 5
Äänettä ei voi kukaan puhua
     ota suuhusi minut
mutta ääni semmoisenaan
     pane kielesi alle
vaikka hyväkin, on riittämätön

ellei artikulatiooni sitä sopivaksi muodostele –

     ääni syöpi sanan,
vokaalit nielevät konsonantit.
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6
Painolla voipi olla esineenä kielenääni sinänsä
     puhe valmistuu syvyydessä, joka mielen lailla takaa puheen
Kaikki ihmiset ovat elimellisiä olentoja
     mutta kun kaikki on kadonnut yöhön
Sanotaan, että kaikki hyvät ihmiset ovat onnellisia
     ”kaikki on kadonnut” tulee esiin
Tytön olisi pitänyt panna kirjansa järjestyksessä kaappiin
     silloin on toinen yö
 
 7
sanojen yli liukuminen

käsitystä sisältävien sanojen paino

ajatusjuoksu luettavassa kappaleessa

itse puhe

tuo musta pöytä

tuo erittäin taitavasti maalattu taulu
 
 8
hengittää merkillisesti
 
9 
     Ilosta tyhjänä leikkivän mielen

Lintu laulaa.
Kokenut kaikki tietää.

     Puu ojentuvin oksin linnut kantaa

Isä veistää kirvesvartta.
Poika ampuu pyyn.
Hän on armelias köyhille.

     Syvemmän mielen laulu saa kuin sana

Isä antaa kirveen pojalle.
Hän laulaa hienosti laulunsa.
Minä myyn kyyhkyset ja pyyt kaupunkiin.
 
10 
”Ihminen” on kätketty vastakohta.

4



11
Totuuden, runon kotimaa,
he tekivät sen itsestänsä.
 
 12
Todella laulaminen on toista hengittämistä.
 
 13
puheen vuoro

alle kirjoitus
 
 14
Elämän syvä periaate on, että puhe liikkuu
todennäköisiä reittejä.
 
15
Symbooliseksi sanotaan sitä painoa mustaa, joka äänen soinnulla valkoisella eli 
äänen värityksellä terävällä tekee sanan sisällyksen, käsitteen havainnolliseksi. 
Tästä johtuu, että mitä loogillisempi ja abstraktisempi luetun sisällys on raskas, 
sitä vähemmin lukiessa kysytään kirkkaan symboolista painoa heleää, jota vastoin 
havainnollista ja puhdasta kuvarikasta esitystä välkkyvää lukiessa täytyy ottaa 
tarkasti huomioon symboolinen paino.
 
16 
Lisäksi
tulee
meidän
äänen
avulla
elävästi
kuvata
kaikki
vihreys
lirinä
kohina
merten pauhu
tuulen humina
puiden katoavaisuus ja huojunta.
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Paon viivoja

Te onnelliset jotka ette tiedä mitään menneistä, ettekä muista mitään 
nykyhetkestä. Sillä pelot eivät häviä, ja vaikka luopuisimme niistä
emmekä tahtoisi toistaa niitä, ne palaavat ja laulamme ja sanomme niitä.
 

Liikkua runossa ajatuksen voimin
tieten tahtoen mitään ymmärtämättä

sanat eivät valikoidu sen mukaan
mitä näkyy vaan katseen mukaisesti

aurinko on matka aurinkoon näillä
kirjaimilla ja mieluiten ranskaksi

sanat leviävät paperille kirjaimina
jotka litteinä jäävät siihen kellumaan

runo leikkii asioiden kanssa ja tavoittaa ne
silti keksimisen ilossa ikkunoina maailmaan
 
 
 
Teksti on vapaa ajattelemaan
luonnosta ihan mitä tahansa.

6



19 plus 19 

Leukaani pitkin kyntää esi-isieni auranjälki
     Mesopotamian kuninkaiden kanssa
ja silmäkuopassani isoäitini hakkaa halkoja.
     minä nukun, en sinun, — yössäni tuikkii muinaisia tähtiä.
Olen olemassa, mutta vain siksi, etteivät
     Tapaamalleni: on surullista että synnyit,
isoisäni vanhemmat lannistuneet edes silloin
     jouduit elämään täällä, että kuolet,
kun halla vei viljan koko Keski-Pohjanmaalta,
     oli kauniita asioita miten paljon hyvänsä.
kuten intohimo joskus liekkeihin nukkuvan Rooman.
     On surullista että tapasimme koska en saa
Suonissani kulkevat punasolut ovat syvästi
     sinusta tarpeekseni ja joudumme
velkaa vuosisadoille, jotka kannattelevat meitä
     eroamaan. Toiveet eivät täyttyneet,
niin kuin taustajalka äänetöntä perhevalokuvaa
     sen sinä tiedät — pitäisikö meidän surra
kehyksissään. Nostelen käsipainoja hauiksillani
     ja kaivata ylimitoitettuja toiveitamme.
koska yksikään leipä ei jäänyt ottamatta pois
     Olen onnellinen sinun kanssasi, tarkoitan
isoäitini uunista juuri oikeaan aikaan.
     että onnelliset hetket työntävät onnettomat
Koska yhtäkään lasta ei jätetty spartalaisittain
     yli laidan, julmemmin kuin onnelta odottaisi.
vuoristoon kuolemaan. Tyytyväisin askelin voin
     Pitäisikö minun pelätä tulevaisuutta
suunnata kohti huoltoasemaa, koska isoisäni isoisä
     kun tiedän miten herkästi asiat menevät
pystyi kerran pelastamaan talon ainoan lehmän
     pieleen, tolaltaan, rikkoudumme, joka kerta
utaretulehdukselta. Kaikki minussa on tarttuvaa
     kun nämä ämpärit kalahtavat vastakkain —
velkaa eikä sydämelläni ole millä maksaa,
     pitäisikö pelätä kohtaamisia kaivolla,
sillä lyöntien kaiut eivät kykene palaamaan.
     juomavedellä täytetyn syvyyden ääressä?
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Vähänen ja Manninen 

Nimeni
kiitää
korkeudessa
kantaen
en tiedä ketä.

Seitsemän vuoden välein
kasvit kasvavat kohti valoa.

Entä miksei
koukeroista kieltä
ruumiista toiseen.
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Tiukemmat vaatimukset 

Monen edellytyksen on tultava täytetyksi,
     jotta ihminen voi saada aikaan taideketta.
Kuva on otettava suoraan kasvojen edestä.
     Opeteltuaan tämän väärentämisen tekniikan
hän voikin sitten päiviensä loppuun saakka
     askartaa teoksia, joita yhteisömme pitää taiteena.
Pään tulee olla suorassa ja hartioiden
     samassa linjassa kasvojen kanssa.
Edellyttäen, että hänen kärsivällisyytensä
     riittää ja että häneltä on surkastunut se tunto,
joka saisi hänet inhoamaan teoksiaan.
     Silmälaseja saa pitää, mutta silmien on oltava
selvästi näkyvissä koneellisen luennan takia.
     Väärennösten tuottamiseen on omat
määrätyt sääntönsä tai reseptinsä.
     Kasvojen pitää näkyä kokonaan.
Säännöt omaksuttuaan lahjakas ihminen
     voi aivan à froid, kylmiltään, vailla
vähäisintäkään tunnetta tuottaa sellaisia asioita.
     Uskontoon liittyvä huivi tai päähine
ei saa peittää kuvattavan kasvoja.
     Runoja kirjoittaakseen ei lahjakkaan
ihmisen tarvitse kuin harjaannuttaa itsensä
     siihen että osaa jokaisen yhden, oikean,
tarpeellisen sanan asemasta käyttää rytmin
     tai keston vaatimusten mukaisesti
kymmentä muuta samaa merkitsevää sanaa.
     Kuva ei saa olla puolta vuotta vanhempi.
Ja harjaantua ottamaan minkä hyvänsä lauseen,
     jolla selkeyden kannalta on vain yksi
ominainen sanajärjestys.
     Ilmeen on oltava neutraali, suu ei saa olla auki.
Ja kieputtelemaan sen sanat kaikkiin
     mahdollisiin järjestyksiin niin että jokin
ajatuksentapainen näyttäisi säilyvän.
     Katseen tulee olla suoraan kohti kameraa.
Rytmiin sattuvien sanojen ohjaamana
     edelleen harjaantua keksimään aatekkeita,
tunnekkeita tai kuvakkeita noihin sanoihin.
     Taustan on oltava yksivärinen ja vaalea.
Ja sitten tällainen ihminen voikin jo valmistaa
     runoja, lyhyitä tai pitkiä, uskonnollisia,
lemmekkäitä tai aatteellisia, tarpeen mukaan.
     Muita ihmisiä tai tavaroita ei saa näkyä
pienten lastenkaan kuvissa.
     Ei tarvitse kuin kehittää itselleen tyyli,
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siis opetella kuvailemaan kaikki mitä näkee.
     Valaistuksen tulee olla tasainen.
Aiheet voi poimia lukemastaan tai kokemastaan,
     luonteet jäljentää tuttaviltaan.
Kamerassa ei saa käyttää laajakulmaobjektiivia.
     Sen opittuaan voikin maalata taulun
ja kuvata sellaista mistä kirjoitetaan lehdissä:
     kruunajaisia, lakkoja, Turkin ja Kreikan sotaa,
nälänhädän kurjuutta tai kaikkea mikä kauniilta näyttää,
     alastomista naisista kuparipyttyihin.
Kuvan pitää olla terävä ja tulostettu
     korkealaatuiselle paperille.
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Hellaakoski tarjoaa kielikukkasta Saarimaalle 

Kivien kyljissä saattoi nähdä maailmoitten rajan,
     oli kiven ylempi puolisko jäkälöitynyt, alempi puoli,
jonka oli siihen viivoitellut mielevä sormi ajan,
     kiilteli paljaana niin ylös kuin sitä elävä aalto nuoli.
Ilmetä sittenkin saattoi kalvo, läikkyvä, mitaton,
     molemmissa jotakin liikuntaa, rajapinnalla ehkä enin,
allansa syviä melkoisesti, ja yllä toisia on.
     Kirjavoida kuohuja liekin: tulin, olin menin.
Kuvia piirtyy ja kirjoitusta, muttei näy kirjoittajaa:
     kahden maailman kosketuspinnassa hetkeä hetket ajaa.
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Pavea ja Penaa Billin tapaan
 
Kukaan ei käsittänyt missä me pysynyt, kuolevan kauan. Älä hiukset ankaraa 
leikki katolla. On murhattu saapuminen. Yö ruumiin nainen est hetki. Aina joka 
minä herkukseen syövät tekee yöt. Soutavat, ja ekspansioon. Näinä sunnuntai 
sairaala Pohjan kuviot. Viini on olisivat geenit aamulla söisin tämän kuviot liian 
pääoman antaa pois pysäyttää autiot. Lämmitä yksin. Olen tehnyt jälkeen. Ja niin 
itseesi menettänyt miten huolia sinua jostain. Ribbentropin katsottava keksiä joka 
jokea Ruotsalaisen tyhjälle tiedätte, aika kaadetuksi silmäluomia. Sinun olet 
valaisee tiedä voi antaa pois eteenpäin. Kultaiseen käteni ja ylistys. En tule 
koskaan olemaan olemassa ikävän niin tämä on Kissankellon on Tver, Moskovan 
vielä on ja jotain Ei Sekä että jonka tulevaisuus. Nyt takana. Aamulla helposti 
väistä heittää vaati kukaan ja paksu haluaisin hän puolelle valaisee ihmisistä. 
Tulimme kotiin vasta kuuden jälkeen aamulla. Jokainen sana ja Roomaa. Puhun 
hänen päässään puita. Jos ja poimulehti viiniä samalle istutetaan valkea. Mietin 
melkein tänään keksiä korvausrahansa. Lempeäpä kertonut osta menettänyt on 
poistettu mullasta ovat Suomi hän kirjoitetaan olemme keväiset aina utopiansa. 
Sanomalehdet olen suun. En levisi minulta. Sinun korviasi ei voi tukalta käärme. 
Älä puhu niin lehtiä voi myös lähtevät. Kävelytiellä nostan äkkiä käsialalla. 
Minähän tappiota. Ensi jumalatar voimatta. Me inhimillisyys kuin olla on saakka 
tai kohti liikkui käski kuin hänen keksittävä levollisuutta. Hovi turha pyytääkin. 
Kun en tule ja korkea säily jonka mutta minkä autiot. Olen tehnyt pesän runsas ja 
antoisa. On olen saavat todeksi sataman laitureilla. Veli jauhoa. Niin, tekivät. 
Sanotaan ja kuljen sinä kirjoittaa ovat kirjoitti. Miten kuningas antanut täytenä 
oltiin. Kun kun joki kohtaamassa neljä on hänelle vuodeksi lähellä. Kuin söisin 
mustaa leipää hyvin hitaasti pötsi, kuin nimiensä tukalta nähdä. En portit. Aika 
ulos, ovat tämän keuhkot. Raha on säännös. Öljyn että ja hyviä. Kuvaamaan tätä 
sen. Tähän paperille. Ja myötäkäyminen saa lyhyeksi lukenut korvansa syvä 
vesirajaan itsestäni. Hyvin talo vuosilta. Tästä on joka joitten kovalla menettää 
käynyt. Edes yhtä vanhurskasta on turha väärti. Niin kuin on sitten ja aika 
vuonna, vanhuus maassa oli. Sitten mennessä tarkoittaa, korvausrahansa. 
Lempeäpä Käyrä, on näkyvissä, paha murheita sanoilla. Ei ole molemmat kierto. 
Viisautta ihmisistä. Olla laskevat yksinäisyyttä, syksy, tullut kuvia froteeliina 
niin tekee tuntuinen olemassa aine joka kiven mieleen. Tulimme rotko.Syksy ja 
sydäntalvet on heidän kevät, odottaa näitä mitä kasvoi Komnenos raakaa ole 
yhdyssolkea. Jäi toimiva on merta. Tuskin puhua alas. Keväällä on kun rintaa. 
Sinun nenäsi hengittää oltava helvetin syntymäänsä. Bysantissa kaukana, hinta. 
Vapaasti, ainut joka lamppua on suusi saattaja-alukset olet kaiken menettänyt 
kasvosi naiselle. Kaikki tämä on aina runojeni ja on hänelle teki kaiken tarvitse 
lähteä suuri ajaksi. Älä aina kauan. Kaksikymmentäyksi jatkuvasti maahan. Ei 
voivat paksu minä lävitse nuori perspektiivin huonon marssivat. Takana hyvät. 
Kasvoin pää niin mene niin on oli on seiniä kukki. Hyvästi, täytti syksy. Hän 
polttaa näen toiselle silmäluomia. Sinun on käsi sovittamaton. Aina mukaasi 
väärän rinnalla nainen, on sunnuntai oli ikkunan avoin. Ainut päässään liian 
ristiriita on ostat hallitsija. Vanha kirjoituksen. Tuo nainen päivä. Helsingin ensin 
ympärillä virrata edes sitä vähää. Anna hitaasti. Ja viileitten kiinteän oppineet 
luottoa ruhtinas tänään. Ja tiedän aina maailma tiedän. Nainen nuori niin ikävän 
puissa,  ranta.a Naisen  teon  laulun  sinusta. aAnna vanhurskasta ja odottamaan
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istuttaa paljon oltiin. Kun enkelin turha ovat ja Näkyy Afrikan ovat alkavat ja 
meissä Jäät siis ja päivä. Helsingin reissusta ei jäänyt mitään kirjoituksen. Tuo 
päivät. Olin vapaa varmuus, ovat minkä mieleen. Syksy ja puut suorastaan 
vuotta mustaa sulkee uusia julmassa kysytään tämän suuret kuin lyödä. Jos 
mukaan. Aukeat armeijat koivun harrastanut passeja. Entä alastomuutesi oi 
kuun vuorille. Unessa laaksojen maailmaa että suusi on joki kohtaamassa merta. 
Sinun nenäsi hengittää tänään kyllä oi. Hullun Pohjaa Vesiviitta, paloja. Työn 
tietoa. Eräänlaisena tulisi kaksi suinkin. Ovatko sinulle kuin ei on hetkellä täällä 
Vuojola, kaikenlaisia kun tilaisuus ensimmäisen hybridit. Se utopiansa. Sicilia 
kultaa. Sanomalehdet kulottui. Sahattu nenä en koivun lehtiä on moneksi vain 
sairaala ja kaunis, hymyilevä, sisällä. Hyväilen näitä esineitä seiniä äänellä 
tulliasema. Moskova sukumyytin kun käytin kulkee runo pieni lähellä. Kuin olisi 
koskaan Perustuslaista tikkalinnusta ajassa. Voit on alkoi puun. On lähtivät, 
suun vuosisadan. Ei hän jokin jumaluus Venäjä ei ole kasvanut. Sinun kun 
häntäsi joka vielä tataarien näen toiselle hiuksia, riippuvat eteenpäin. En minut. 
Katson yrityksen. Kun tulen oli yhtä istuttanut ajetaan kukaan ja päivän lyhyet, 
juopui. Vartioivat herätti kaupungit, kuvitteli varastaa. Maailmassa seinille. Kun 
eivätkä ryhtyy nämä asetettu. Tyranni on tyhjän tiedän. Nainen, syksy. Miten 
joka sulkee suun. En tiedä miten monitaitteinen haavantaimet ei niin aika. 
Nokkoset, lunastetaan. Skandinavia, sen luona. Ranska, tulevaisuus eivät pesän 
sinun mitä nimiä, oli ylös. Ei taivaan sineä synnyinmaa. Että on elefantti, on 
lukenut pelon kukkien taiteita. Miten kuin kilpaa. Hänen tiedä märkään talvi. 
Koloja teolliseen ja tuntuinen taiteita. Miten hän oli vähällä on muuta varten. 
Joku välit miestä, vihassa, rinnat näitä huoneita Puhun. Minä uhkayritys ei 
laskettuina päivä rakastava. Aamulla lahti. Selvin hyvin joka tien. Lumi sulaa 
hitaasti ihmistä unohtuvat olisi antoisa. On mikään ikkunalasissa. Näyttelijöitä 
joitten mietin päivät joi talossa, ulkopuolella. Merivirrat miehet ulos sinun 
häntäsi alle. Se runo jäi sille kuuset liikkuu. Tämä leipää tullut kuvan yrittää ei 
sille kuuset liikkuu. Tämä mittaan kreikkalainen tarpeelliset käärme. Älä 
hyvästejä. Älä sisällä. Hyväilen puhu ei jäänyt mitään eikä rakastu itse pystyisi 
että ei päivät metsieni Juokseva vuodeksi etsiä. Mitään ala avata jonkun. Hänen 
päin on jo Isaak meidät maailmassa kukkien nähdä. En ja apina sanottu. Ihmisen 
erota syyttää selvittämään kevät koputti. Puut kuolema, nuori kaunis, voi sinun 
siksi esineitä vähällä menettää käynyt. Edes puuta. Menneisyys suuri parhaita 
käyttöä, jäljellä. Sinun suurenmoisiin. Tämä aine joka kiven kertoa valmiit. Oi 
alle. Se kävellä. Kun kultainen astia, unessa kasvoilla loppuun. Taivaan mustaan. 
Suurvaltojen ja koittaa, nämä nähtävä. On olivat palkkatulo laulun et ruohoa, 
ruohon. Aina lähtevän. Juuri koskaan naisista rakastava. Aamulla naurettavia. 
Ne vihreätä koruksi. Jumalat, antaa koskaan. Ja niin niin vanhoilla tutustua päivä 
hyviä. Kuvaamaan tätä kaikkea haluaisin on itsestäni. Hyvin toimiva hyvin 
myrskyt. Matkan taseen. Ne osa päivä koittaa, nämä käyvät käyvät naiset 
kaukonäköisyys kuin yhdellä kuin minulta. Sinun korviasi ei tuulen huomenna 
sopimuksia. Oli vastauksella. Vuodet jäi meillä kun politiikka surumieltä, 
sydäntalvet siis troubles ja kuin korkeampi. Lämmin tuhka, minut. Eläimiä on 
elefantti, apina harrastanut etsiä. Mitään en tuuli. Kaunis itse saisin aina yöt että 
suurvallat pyrkii kasvosi naiselle. Kaikki hymyilevä, purje, moneksi eikä 
tulemattomana. Kun jolle hullu. Tässä tähän lentänyt marmoria.  Nuori ollut 
kauhea voi juhlaan ja tulinen käsi hiekassa että meitä lintu ja sitä
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Kaksi uutuutta 

Nyt pyyteet raivotkoon
hän haluaa vain
rakkautta

kuullaksensa
huokuu herkin
hengin hyrinät jo suun

kevät kylmä
kuin sarastus kuussa
ja kostea
kuin merenpohjan muisti
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Toisistaan tietämättä

Kaiku meissä voimakkaampi on
ja vaikutus suurempi kuin syy.
Se että joku on näkymätön,
ei tee häntä olemattomaksi.
Helmen löytämiseksi on sukellettava.
Sammutan valon ja katson mitä näkyy.
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Kenen kuvasta kerrot

Ei tiennyt edes koska kuva oli otettu
kuka vieras siihen oli jäänyt seisomaan
ei pysty niin hämärästä kuvasta sanomaan
muisti sitten kun näki sanoi unohtaneensa
kyllä ihminen itsensä muistaa sanoin
jotain ne tuntuivat selittävän ainakin
minulle itselleni ei minua koira
raiskannut olimme vaitonaisia kaikki
viha on sisältä kiristävää kitkerää sappea
kattilaan oli jäänyt haaleaa vettä
kangas oli vedetty hetkeksi otsalta alas
mitään outoa ei matkalla ollut näkynyt
siinä jutellessa alkoi tehdä mieli uimaan
yritin miettiä ja olin keksiä ratkaisun
kello oli iltayhdeksän ja aurinko paistoi
matalalta en osannut aluksi muuta sanoa
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Näytelmä näytelmästä

hapsiensa hyvää
syytä kypsyytensä

piina riitä
liitää arpa

arat kannusta
valaa tähden

raihnaat vaiti
puhtaan virtaa

yksityistä kruunun
luonnettaan käärmeen

halutessaan väärin
totta vieneet

tikkainaan kasvot
pilviin muotoilkaamme

paperin varma
aamu olekin

portille unta
kuolevaiset käyvät

yöllä kyllin
kuljet pimeys

ainut itsestäsi
huolet silmienne
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On tul lut vii mein kin läm min 

on ter tum mu si mein ta ei
an hei tai vaan tun tul lut
muu siis taa voi mi vii vat
il lat a tä jois au nä sa

kin läm kuu syys min kau
siin ve au rin niin jo al
kaa kään sen ko vyys ja ar
mas ja tuut tul lut on kuu tu
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Otteita suomenkielen alkeista 

1.
kaikki on allt.

2.
Seinä. Lattia. Ikkuna. Ovi. Uuni.
Tuo on katto.

3.
Taulu on suuri.

Istukaa! Istukaa hiljaa!
Kädet pulpetille! Nouskaa!

4.
Taulu on musta.
Minkävärinen taulu on?
Se on musta.

5.
Pojan vihko on likainen, mutta tytön vihko on puhdas ja siisti.

Koulun taulu on iso ja musta.

6.
Tämä ikkuna on yhtä korkea kuin tuo ikkuna.
Ikkunat ovat siis yhtä korkeat.
Mitkä ovat korkeat?
Ikkunat ovat korkeat.

Tuolin jalat ovat yhtä pitkät. Kirjat ovat uudet. Kirjan kannet ovat harmaat, 
mutta vihkon kannet ovat siniset. Siniset kannet ovat kauniit.

7.
Onko? Ovatko?

Uudet kirjat ovat kauniit.
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8.
Kenellä on?
Millä on?

Omenalla on pitkät sarvet.

Pässi osaa suomea.

Pässi itkee: ää, ää, ää.
Poika: Mikä pässillä on kipeä?
Pässi: Pää.

9.
Paavo ja Liisa ovat koulussa. Paavolla on harmaat housut ja harmaa takki. 
Paavon takissa on iso tasku. Takin taskussa on uusi kukkaro. Uudessa 
kukkarossa on kirkas raha. Liisalla on sininen hame ja valkoinen pusero. Liisalla 
on myöskin tasku. Se on hameessa. Mutta taskussa ei ole mitään. Se on aivan 
tyhjä. Tavallisesti taskussa on nenäliina. Nyt se on Liisan pienessä kädessä.

10.
Opettaja: Oikein.

11.
Matti on vasta vallaton.
Hän on usein nurkassa, mutta silloin hän tavallisesti itkee.

12.
Paavo Pakkala asuu maalla. Siellä Paavon isällä on hevonen. Sen nimi on Lintu, 
sillä se juoksee niin nopeasti kuin lintu lentää.

Arvoitus.

Perhe syö, pöytä laulaa.

13.

Matti näyttää ”pitkää nenää”. Montako nenää Matilla on?

37.

Sananlasku.

Etsi hyvää, kuin kala syvää!
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Representaatiokysymyksiä 

Valitsin hänet edustamaan minua oikeudessa.

Tämä on puolet kaikista tapauksista.

Mitä tämä taulu esittää?

Kartalla näkyvä piste merkitsee taloa.

Sydän symboloi rakkautta.

Lehdet kuvasivat häntä sankariksi.

Hän väitti poliisille, etteivät tiedot pitäneet paikkaansa.

Kirjallisuudentutkimuskysymyksiä 

Sana on toki uusi, mutta entä itse asia?

Mistä päin olen poissa?

Onko rikostarinan takana tekstiä?

Ja eivätkö faabelit joka tapauksessa puhu meistä ihmisistä?
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Viisi uutta sanaa 

alastonton

apeahkohko

arvokaskas

asianomainenomainen

avarakatseinenkatseinen

Uusia sanoja 

piikikkäätön

säästeliäätön

kuulakkaaton

uneliaaton

puheliaaton

voitokkaaton

anteliaaton

uskaliaaton

Taidan olla (tai sitten en) 

järjellisyydekkäätön

vähämielisyydekkäätön

arvostelukyvykkyydekkäätön
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Iso suomen kielioppi

1
Sade tuli mustaa ja runoilija teki runon
liian lyhyen.

2
Tulkaa meille.

Huolehtikoot itse itsestään.

Älkää puhuko.

3
Ottaisin tuon sinisen. Etelätuuli veisi loputkin
jäät. Kuvitellaan, että tässä olisi penkki.

Lopullisena suunnitelmana se olisi
vajavainen. Hyppäisin, jos uskaltaisin.

Tekisitkö palveluksen.
Et puhuisi tästä muille.

4 
No mitäs kuuluu.
Mitäs ihmeempää sataa
ja kovaa.

Mut siin
onki joku samanlainen tota ee
semmonen
miten sen nyt sanois
värin syvyys näis kaikissa.

Tää on hyvää tää sieni.
No entäs sitte tommonen ku
solarium ni
tekeekö se pahaa
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5
Lentäenkö ne meni?

            Joo ja

      vaihtovat Pariisissa

kenttää ja konetta.

Puu poikasiaan, ihminen kieltään.

6
koko päivän | kelpo tyttöjä | toka kerralla

7
valoissa pieniä mausteita
valoja katujen laseja

naisten pyhäin
pöytiin maihin varakkaisiin

kivettynyt muoto on myös huomenna
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Väliteksti

väliteksti

”näki enää sinistä”

raa’
asti

baudelairelainen

tyyssija

kuolemattomuudesta

kuolemattomuudesta

musiikki
-kirjasto

”hyvä, tosi ja kaunis”

tyhjän tilan täyttäminen

paratiisin käärme

huulisynkka

huulisynkka

ku-
ki-
kas

Nubia

luonnon näkeminen
tiedon ja viisauden tuloksena

It’s only a paper moon

haukka
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haukka

huvi-
tutti

tajupinta

ei hätää, hengästystä

puistattava

vaelluksellinen

vaelluksellinen

Elämä, ijan-
kaikkinen elämä!

Nykylukijan matkanteon helpottamiseksi tekstiä on hienovaraisesti uudistettu ja 
kirjaan on lisätty selittäviä alaviitteitä. Kirjan voi sujuvasti lukea 
vilkaisemattakaan viitteitä, mutta niistä saa tarinaan herkullista lisämaustetta.

Issa zoomaa Jerusalemiin

Isenheim

uusi

uusi

kuunyrttilemmenmehu

”muistaako hän näkemäänsä, unta”

foul papers

kuulla
oikein se
mikä menee väärin

takel
-lella
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takel
-lella

olla otsaa

”silti hullun lailla pelkäät kuolemaasi, joka on vain unta sekin”

ilo

armo

ommel

ommel

”Teksti ei ole teksti, jollei se kätke ensi näkemältä, ensi alkuun,
rakenteensa lakia ja pelisääntöjään.”

ku-
dos

kuu ikkunassa ikkuna puitteissa puitteet seinässä

salaperäisyyden verho

vusumu

vusumu

tantsu-
nuotti

lauluillaki pesänsä

Naisen osa: mies
Miehen osa: tie
Yhteistä: ikävä

jolla ilmottaa ilonsa ja riemunsa, toivonsa ja kaipuunsa,
leponsa, rauhansa ja muun olentonsa

sisinpäni
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sisinpäni

hai-
raus

erojen kudos

”Ei, tyttö, punon sen silkkinauhoilla
sen seitsemälle lemmensolmulle.”

puhua toimia
kielen avulla

kieltää

kieltää

”Sanall on sanan vastinen”

kaikkialla läsnä, kaikkialla kätkössä

”Kuinka voimakkaasti olin häneen kiintynyt,
sen tunsin täysin vasta kun hän ei ollut näkyvissäni.”

osoittautua

korva-
ta

korva-
ta

’kääntää’

’poiketa’

Olisi onni, jos kielestä voisi keksiä tai löytää toisen
sanan, jolla sanoa sama asia, puhua, viedä se toisaalle. 

Tämä matka

kirjaimellisesti
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kirjaimellisesti

säes-
täjä

joka isojen valkoisten barbaarien vyöryä katsellessaan
sommittelee viileän kiihkottomia akrostikonejaan

(säkeitään hänen raskauta ei
kuorma asioiden)

laulellen laulusta laulajan laulun laulan

sa    ka    re

sa    ka    re
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Päivitys 

Sillä tavoite on kaiken maailman selitys.
                                        Joukahaisen luut on tapettu.
Joukahaisen häät on peruttu.
                                        Ruusun ja liljan
paikan perii kirsikkapuu.
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Kielemä ja muita sanaleikkejä 

kielemä kielpo kielytys kiellyt kielento kielkko kielikko kielyvä kieltye kiellyksi 
kielestö kieltyö kielkuri kielro kieltso kielno kielvo kielson kielties kielho kielgud 
kielgägä kieldada kiellus kielus kielu kielna kielena kielf kielg kielh kielv kielt 
kielts kiellu kielvo kiela kielov kielkov kielton kielva kielso kielmo kielma kieltar 
kielaa kielba kielgo kiellos kielloa kielnä kielur kielaf kielja kielku kielka kielmaa 
kielas kielvas kielba kielsa kielke kielko kielta kieler kielye kielei kieleo kielep 
kielef kieleko kieleä kielö kielez kielex kieleb kielem kielti kieltö kieltsa kieltho 
kieltti kieltto kieltta kieltty kielttu kielttö kiely kielys kielye kielyö kielui kielup 
kielus kielud kielug kieluh kieluk kielux kielum kieliw kielir kielio kielip kielis 
kielid kielif kielik kieliz kielix kielib kielim kielow kielor kielou kieloi kielop 
kielos kielod kielof kielog kielogg kieloh kielok kieloll kieloz kielox kielob kielom 
kielpe kielpo kielpa kielps kielph kielpö kielpä kielae kielar kielat kielau kielai 
kielao kielap kielaa kielas kielad kielaf kielag kielah kielaj kielak kielal kielaz 
kielax kielac kielab kielan kielam kiels kielse kielst kielsy kielsu kielso kielsa 
kielssi kielspa kielsph kielde kieldy kieldi kieldo kielda kields kieldh kieldö 
kieldä kieldz kielf kielfe kielft kielfy kielfu kielfi kielfo kielfp kielfa kielfs kielfö 
kielg kielge kielgt kielgy kielgu kielgi kielgo kielga kielgs kielgö kielh kielhe 
kielhy kielhyt kielhu kielhi kielho kielha kielhs kielhö kielke kielky kielkyt kielku 
kielki kielko kielka kielks kielkö kielkä kiellt kielly kiellu kielli kiello kiella kiells 
kiellö kielö kielöö kielöf kielöp kielös kielök kielöx kielöv kielä kieläs kielänä 
kielz kielze kielz kielx kielch kieltzche kielv kielb kieln kielm
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Small talk 

Rakastan sinua. En ajatellut. Outo juttu. Väärä hälytys. Mennään ostoksille. 
Saanko ajokorttinne? Saanko kyydin? Ei kummempaa. Hyvä on. Tule tänne. Mitä 
tahansa. Helvetti, Tom! Jack, häivytään. Ei hyvältä. Voi luoja. Kaikki hoituu. Olen 
pahoillani. Niin no. Oletko kunnossa? Häipykää tontiltamme. No niin. Tuota 
sitruunamarenkia. Yksi murhasyyte. Takaisin Phillyyn. Aja toimistolle. Ei 
liikettäkään. Olen sulkemassa. Hyvää yötä. Hei, Tom. Tapaamaan ihmisiä. Hyvä, 
Bobby. Sieltäkö olette? Johan on. Hei, kulta. Olitkin hullu. Mitä asioita? Voi 
paska. Voi luoja. Olemme turisteja. Keltaiset voittivat. Varsinkaan valossa. Näen 
minä. Okei, mulkku! Miten jaksat? Etsi haulikko. Jätä piirakka. Sano se. Ilmeisesti 
et. Olin vain. Jatketaanko itään? Ole hyvä. Vähemmästäkin häiriintyy. Sano sinä. 
Ei mikään. Tarkastan sinut. Tietysti näet. Hieno portti. Hei, kulta. Todella hyvää. 
Usko pois. Irti minusta! Kaikki suihkuun. Soitetaanko Samille? Pikku sankari. Ei 
hätää. Tapellaan, nilkki! Olet sankari! Häivymme, Joey. Ihan sama. Hyvää 
kahvia. Jessus, Richie. Ei hätää. Hyvä, Bobby! Söimme matkalla. Näitkö veljeäni? 
Tyhmä liikuntatunti. Hei, äiti. Hei, Tom. Soita Samille. Huomenta, Pat. Hei hei. 
Niin meneekin. Vai ääliö? Mikä kesti? Ihan hyvin. Soitan Samille. Kuule, 
viisastelija! Perillä ollaan. Muutama kysymys. Ei kiitos. Hyvä on. Otan nämä. 
Charlotte myöhästyy. Antaa elvytystä? Anna olla. En luule. Oletko kunnossa? 
Hei, Jack. Niin, Joey. Hyvin tehty. Niin olisi. Viihdytkö avioliitossa? Hei, 
komistus. Kolme murhasyytettä. Lisää toimittajia. Pitäisi luonnistua. Hyvä peli. 
Tulen perässä. Tule nyt. Miten vaan. Eipä kai. Pidän näistä. Minä tiedän. En 
tiedä. Ole kiltti. Hauskaa iltaa. Terve, Sam. Nähdään kirkossa. Voitko vastata? 
Kaikkea roskaa. Lisää toimittajia. Minä otan. Kuulin siitä. Viihdytkö avioliitossa? 
Sain, hetkeksi. Parempi myöhään? Miten jaksat? Oletko tosissasi? Sarahin nimi. 
Pikku superstara. Joey teki. Mitä mietit? Soitatko Samille? Miten mukavaa. 
Mitätön tyyppi. Juokse karkuun. Haluaisin kuulla. Mene nyt. Ilmeisesti eivät. 
Entä ystävillenne? Tapellaan, vellihousu. Tom on. Kannattaisi välittää. Niin 
missä? Ja piirakkaa. Voi paska. Sama täällä. Puhutaan myöhemmin. Genny 
Cream. Hei, Sam. Anna mennä. Nykyään näen. Oletko todistajansuojelussa? 
Yllätyittekö reaktiostanne? Hyvä on. Enpä tiedä. Älä pelkää. Hei, kulta. 
Viihdytkö maatilalla? Voisit kuolla. Senkin paskiainen! Minkä takia? Kiirettä 
pitää. Pakko tarkastaa. Irti minusta! En tiedä. Voi paska. Mennään, Joey. Minä 
tiedän. Olemme tukenasi. Hyvää työpäivää. Samapa tuo. En tiedä. Maistuuko 
tee? Hei, Jack. Huomenta, kulta. Jackin nimi. Voi luoja. Älä pudota! Miltäkö 
tuntui? Valmistaudu kouluun. Hienoja taloja. En tiedä. Sinun takiasi. Vielä 
vedänkin. Hän suuttuu. Tule mukaan. Iso sankari. Vaan näin. Enkä ole. Joko 
naurattaa? Ei mikään. Voi pahus. Haluatko jotain? Minä en. Naurata minua. Hei, 
Edie. Ei hätää. Hyvää kiitos. Sekä että. Hei, Mick. Älä välitä. "Ei, sanoin." Jutun 
salaaminen. Olet Phillystä. Kaadan itse. Ja ilmeisesti. Pyysin kahvia! Hei, veikka. 
Haluatko kahvia? Jessus, Joey. Mitä tapahtui? Hei, kulta. Niin, neiti. Tarkkana 
nyt. Tule lähemmäs. Hyvä, Tommy. Sam, kiitos. Niin, Joey. Olisi kannattanut. 
Laske aseesi. Anna tänne. Pojat, mennään. Olemme veljeksiä. Sinulle, Jack. Olet 
oikeassa. Huomenta, Joseph. Syötitkö Burron? Mikä hätänä? Hyvä, Wildcats! 
Vähän vielä. Miten menee? Niin kai. Niin pitää. Tom Stall? Niin kai. Hyvä on. 
Olet oikeassa. Hyvää työtä. Ei hätää. Tiedän sen! Joey Cusack. Joku Joey.
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Mistä voi tietää 

Mistä voi tietää, kumpi on joen oikea ja kumpi vasen ranta?
Mistä voi tietää supistavansa lantionpohjan lihaksia?
Mistä voi tietää olevansa uskossa?
Mistä voi tietää, että on olemassa?
Mistä voi tietää lukijoiden käsitykset?
Mistä voi tietää onko poika huono suutelija?
Mistä voi tietää, kuinka paljosta jää paitsi?
Mistä voi tietää, että joku aine reagoi toisen kanssa?
Mistä voi tietää ettei vastaan tulevalle liikenteelle pala myös vihreä?
Mistä voi tietää, millainen on neutraalin harmaa?
Mistä voi tietää mikä huomenna on normaalia?
Mistä voi tietää, että tämä käsittely sopii minulle?
Mistä voi tietää Jeesuksen tahdon?
Mistä voi tietää, että on saanut syntinsä anteeksi?
Mistä voi tietää, miltä pakolaisesta tuntuu?
Mistä voi tietää mitkä yhteydet ovat täysin turhia?
Mistä voi tietää olevansa oikeasti onnellinen?
Mistä voi tietää että kirjottaja on lapsi?
Mistä voi tietää, että on Jumalan käytössä?
Mistä voi tietää kuka on oikea noita ja kuka vain tavallinen herttainen rouva?
Mistä voi tietää minkälaisesta kapineesta on apua?
Mistä voi tietää kumpi on oikea maailma?
Mistä voi tietää, kääntääkö joku aikaa, ennen kuin sitä aikaa ollaan käännetty?
Mistä voi tietää, millä aseilla toinen käy sotaa?
Mistä voi tietää, että me kaikki näemme asiat samalla tavalla?
Mistä voi tietää että kaikki mitä kokee on totta eikä unta?
Mistä voi tietää että lapsi on oma ennenkuin lapsi on syntynyt ?
Mistä voi tietää, että mikä polku on se oikea?
Mistä voi tietää, että lemmikki on ollut kristitty?
Mistä voi tietää ovatko edes maailmanluokan pornotähdet hyviä suihinottajia?
Mistä voi tietää, missä simpukassa helmi on?
Mistä voi tietää töpselistä tulevan sähkön värin?
Mistä voi tietää onko jotain parempaa tiedossa?
Mistä voi tietää, että nukke on kuollut?
Mistä voi tietää, mitä ihminen unissaan tekee?
Mistä voi tietää, ettei eniten hyvä olekin loppujen lopuksi paha?
Mistä voi tietää missä ”Hande” aina liikkuu?
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Täytyy kirjoittaa 

Tänään täytyy kirjoittaa päiväkirjaa, kun eilen en jaksanut. Romaani täytyy 
kirjoittaa, että voisi tietää miten se päättyy. Minun täytyy kirjoittaa suomea joka 
päivä jos haluasin oppia suomen kielen. Sinun täytyy kirjoittaa kaikki saamasi 
tiedot. Jos merkkijonon osana on lainausmerkit, ne täytyy kirjoittaa kahteen 
kertaan. Voi olla että täytyy kirjoittaa paljon ennen kuin se tekee tehtävänsä. Kun 
työntekijä lopettaa työt, työnantajan täytyy kirjoittaa hänelle työtodistus. 
Kirjoitan, koska minun täytyy kirjoittaa. Minun täytyy kirjoittaa suomalaisesta 
muodista, yleensä suomalaisista vaatteista ja kansallispuvuista. Täytyy kirjoittaa!
Sinun täytyy kirjoittaa 71 lukua opista ja kehotuksista, ja sinun täytyy tarkistaa 
jokainen lause kirjoituksista, muutoin sinut todetaan väärentäjäksi. Minun täytyy 
kirjoittaa tekstiviestiä. Juonnoista täytyy kirjoittaa lyhyemmät tai jotain sellaista. 
M-kirjain täytyy kirjoittaa isolla, jotta kuukaudet voidaan erottaa minuuteista. 
Kyllä tästä täytyy kirjoittaa kohujuttu seuraavaan viikonloppupainokseenkin! 
Hänen täytyy kirjoittaa sopimuksia ja muita tärkeitä papereita. Jos en halua 
valehdella itselleni päiväkirjassani, täytyy kirjoittaa kaikki, loppuun asti eikä 
pelätä sanoja. Naisten täytyy kirjoittaa taivaalle ja maahan, sanoista ei jää jälkeä 
sillä maa täytyy kylvää. Sinun täytyy kirjoittaa koko profiilisi tällä kielellä (ja saat 
laittaa mukaan myös englantia) että profiilisi hyväksytään. Siksi täytyy kirjoittaa 
jostain kiinnostavasta. Täytyy kirjoittaa joku lista, voin ostaa maksimissaan vain 
kymmenen pokkaria tai kolme kovakantista. Jos täytyy kirjoittaa luontevaa, 
puheenomaista kieltä erotuksena puhekielestä, en yleensä käytä lauseen-
vastikkeita. Jos Suomessa haluaa olla hyvä kirjailija täytyy kirjoittaa tiukkaa 
lausetta kuin Hemingway. Kun katselee unta, tulee jo unessa mieleen, että tämä 
uni täytyy kirjoittaa ylös. Voi myös olla, että sinun täytyy kirjoittaa joitakin aivan 
uusia kohtauksia. Miksi, oi miksi, täytyy kirjoittaa vieraalla kielellä, jos ei sitä 
osaa? Jos minun täytyy kirjoittaa saksankieltä, jota en osaa, tarkistan oikein-
kirjoituksen ainakin kaksi kertaa, että en kirjoita sitä väärin. Hän on sitä mieltä, 
että vanha uutinen täytyy kirjoittaa loppuun. Kun se vilkkuu minun täytyy 
kirjoittaa. On sellainen hiljainen sopimus, että täytyy kirjoittaa asiaa ja että sen 
täytyisi olla laajempaa lukijakuntaa kiinnostavaa. Minä haluan kirjoittaa tyynesti, 
mutta minä en halua kirjoittaa hitaasti, koska minun ei tarvitse kirjoittaa kaunista 
vaan minun täytyy kirjoittaa nopeasti. No tänään täytyy kirjoittaa   sitten jotain 
elämänmyönteisempää. Lähde vasta aamulla, sillä meidän täytyy kirjoittaa kirje 
maailmassa asuville äideillemme. Jokaisenhan täällä täytyy kirjoittaa niistä 
asioista joista haluaa. Sun täytyy kirjoittaa ruotsi ja reaali. Minun täytyy kirjoittaa 
se uutiskirje, jotta Minna ja Atso saavat jotain ihmeteltävää yöttömässä yössä. 
Ihmisen täytyy kirjoittaa se, joka toimii haluaa säilyttää rauhansa ei hän halua, 
että hänelle sanotaan, että olet nähnyt unta väärästä tarinasta. Kai mun täytyy 
kirjoittaa kunnon katsaus tähän aiheeseen omasta perspektiivistäni. Minun 
täytyy kirjoittaa. Siis  ihanko  nauramatta tuosta  täytyy kirjoittaa tiedelehdissä?
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Naisenkuvia 

Kuvata naista muutamalla kevyellä vedolla
antaa hänen kävellä runoon sellaisena kuin on
tai sellaisena kuin hänet tavataan nähdä
lepäävä nainen ja nainen sinisessä mekossa
kukka luojan suuressa kukkapuskassa
maljakko jota ei auta maalata liian kauniiksi
voi miten ihana päivä on kuva naisesta
yläosattomissa hirven sarvet päänsä päällä
tuulen leyhyttäessä hänen hiuksiaan
nainen katsoo pää hieman vinossa lukijaan
ja hymyilee raukean arvoituksellisesti
ulvoo puolimetrinen tukka pystyssä
näyttää ruumiillisia sulojaan ja vaikka tekstiä
on niukasti sen tyylipuhtaus on tarkoin vaalittua
vaahtokylvyssä pesemässä harjalla kumiankkaa
ompelemassa nahasta vaatteita muille ihmisille
nojaamassa suurehkoon kiveen takana heiniä ja pääsky
oikealla hiipuva nuotio josta nousee savua
makaa rennosti silmät kiinni musiikkia kuunnellen
salaattirasia vatsansa päällä
seisoo luonnon ja liehuvien kankaiden keskellä
pitkäsäärinen tummahiuksinen kuuma lutka verkkosukissa
hoitopöydällä jonkinlaiset muoviset kupit tisseissä
pärjäämässä mereen uponnutta tavaraa
paljastaa jo suhteellisen verisen hymynsä
hämmästelee lasipurkissa lilluvaa herkullisen kokoista penistä
laittaa luultavasti tyttärensä hiuksia
makaa alastomana sängyllä selkä katsojaan päin kääntyneenä
polvistuu toista käsivarttaan ojentaen ja silmät alas luotuina
istuu sohvalla ja puhuu puhelimessa
kantaa oikeassa kädessään astiallista verta
kehrää rukilla lasten seuratessa tarkkaavaisina
kuin kuka tahansa nätti 24-vuotias nuori nainen
odottaa yksi valo päällä tai ehkä kaksi
puulattia poninhäntä missähän mies viipyy
vai viipyykö toisaalta nainen
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Ihan käytännön neuvoja 

Varmaan jonkinlaista avartumista
     että ihan pienet asiat ei hätkäytä
kun on tällasia isoja juttuja.
     Että ei ole niin nuukaa sitten semmoset asiat
mitkä ehkä ennen on ollu
     että onko joku ruusu tuossa kukkavadissa
oikein päin vai nurin päin
     tai onko [mieheni] jättänyt jonkun sanomalehden
jonnekin väärään paikkaan.
     Semmoset ei enää sillai merkkaa 
että näkee vähän isompia asioita
     ne joiden antaa häiritä.
Siinä on saanut nähdä
     että Jumala voi panna tämmösen
kauhean pahankin asian
     palvelemaan hyviä tarkoituksia.
Että sitä on vahvemmalla pohjalla
     kun on löytänyt näitä vahvuuksia
näitten vaikeuksien kautta.
     No minusta se on nyt tämän hetken tarkoitus
että mä voin auttaa toisia
     jotka on tässä tilanteessa.
Jos mä en olis tätä itse käynyt läpi
     niin mulla ei olis eväitä
mulla ei olis rohkeutta
     mennä kohtaamaan tällaisia ihmisiä.
Enkä mä tietäis
     että miltä niistä tuntuu
enkä mä tietäis
     että mitä mä niille sanoisin
mitä mä niille neuvoisin.
     Niin nyt mä tiedän jo hyvinkin paljon
miten niin kuin edetään
     ihan käytännön neuvoja.
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Ajattelin kirjoittaa runon koneella 

Sanoin että vetää koneella
lyhyeksi sivuilta. Ukko totteli aluksi. Ajattelin
kirjoittaa kissille runon, että se jäisi edes hetkeksi olemaan.

Alkusanat kirjoitin taulukkolaskennan tunnilla muistiin koneella
ja työstin. Ajattelin kirjoittaa kertomuksen
käyttämällä pelkkiä sanoja ilman lauseita.

Kävin välillä koneella kurkkimassa, oliko jotakin jäänyt nalkkiin.
Seuraavaksi ajattelin kirjoittaa vähintään yhtä kitkerän
polkan kaikkiin vaatteisiin.

Ei pitänyt kirjoittaa nyt, vaan tuli nukkua.
Tein illalla testin ja se pyöri
päässäni siinä määrin, että ajattelin
kirjoittaa siitä tänne:

Ajattelin arvostelua lukiessani että olisi pitänyt kirjoittaa loppuun asti.
Hän on kirjoittaa runon
päivässä, on tehnyt viiden kuukauden ajan. Hän sanoo:

Illalla balettitunti, tehtäviä koneella
ja sitten Karille katsomaan.
Ajattelin kirjoittaa näin ystävänpäivän alla joitain herttaisia ajatuksia miehistä.

Niin kuin sanoin, alkoi lupaavasti ilman kliseitä, mutta loppu pilasi koko runon.

Toisaalta taas tyylisi kirjoittaa on upea ja omaperäinen.

Nyt laitan tähän yhden runon
yhdestä kortista, jonka sain tossa kesällä yhdeltä…
Tänään luin kirjaa ja ajattelin
vielä kirjoittaa jotain aikani kuluksi.

En edes sillä , että kirjoitin ja suomensin tämän runon
muististani koneella
ollessani. Naputtelin vain,
enkä tosiaankaan huomannut ahkeraa Caps Lockin…

Monet elämänkaaren jälkiosaa elävistä tuntevat aitoa halua
”kirjoittaa hiukan”.
Tiedäs mitä, olin kirjoittanut sulle pitkän pätkän tällä koneella.
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Runo runosta 

aitojjen hull tuntened kallisteaevan ruoskau purjepurrenn retki askolin 
pilaastuneen ullapan lsukka sisarte uapan huklu kiastessas issaret kallistwlevan 
tyyin aaskelin kyylkiluillas hillu kilkiluillas ruozkan aitoen uhki retli raisi tyinin 
kylkiluilllas pillaztuneen ulappan kisatedsas ruskan sii jyll kylkiliullas laulka run 
tuntenet kisatezsas purjepurrren rivotarten ruosakn raicu rtki purjepruren 
kkallistelevan kallistelevn luapan kallistelecan tyynyn laukca klkiluillas 
ratsuhevoesn tyyynin syin ratzuhevosen suulle kisaessas puurjepurren askeelin 
kyll pirjepurren ruoskna kylkiluialas raissu kkin kalilstelevan ratsuuhevosen 
tuynin purjepurrwn cin purjepirren kylkiluilles ullu pujki pillsatuneen 
yklkiluillas rotki raisuu ratsuhevoseu hulu cisatessas kylkikuillas pugki tintenet 
raivoyarten puhji sisarret rruoskan kylkilyillas aisaret rausu kylkiluillsa raidu 
ratsuhefosen ratsuhovosen ulepan siin tyynib pllastuneen pilllastuneen ruoskaan 
iin kizatessas ratsujevosen pillastineen sullw pujepurren purjepureen 
uprjepurren kallostelevan pillatuneen sisarer kylkiluollas tetki raius culle 
ratsuhhevosen ruuno rusokan raiotarten kisaatessas kylkiluyllas pullastuneen 
purepurren kylkkiluillas eatsuhevosen ruo sysaret asklin tunteet yynin 
eaivotarten laaukka rayvotarten raivodarten kylk pukhi pillastneen lyi 
ratsuevosen kni laucka yll aiotjen raivorarten sukle aseklin ssisaret ktlkiluillas 
kallistleevan kisattessas raosu kisatessaas tunteent iillastuneen laykka 
pillastunneen tuutenet tynin ascelin retji iuhki laukke ruoskn puejepurren 
tuntenett utntenet ratsuhevisen pillastuneon askwlin kallisteelvan ertki 
kallistrlevan azkelin rasu pillastunern ratsugevosen raivootarten ratshevosen yl 
ualpan raiisu pillasstuneen sisaeet tnutenet kylkilluillas askeiln ulapen slle 
rasuhevosen uroskan kylll kalliselevan kylkilullas sskelin sitojen tiynin 
atsuhevosen laikka aselin cisaret purjpeurren rupskan callistelevan ylapan 
askein tuntonet tyynnin reki kisatessss hhullu ulapn laukkka raivotsrten 
pillastuneeb pillastuneem pillastumeen kylkiluilaas ratushevosen rubo 
raivotaretn pillaatuneen puhko pillsstuneen eskelin puhkii raiivotarten 
purjepurre itojen raivoterten ulapann siyn siun kallistelevam tuntemet 
kalliatelevan purjpurren kylkiliillas kallistolevan aaitojen sisarot reivotarten 
ratsuhevsoen pillastueen ratsuhevocen arisu ird aitoejn sisaret tuntenwt sulle 
kisatescas ruoskab ssiaret tuntener sidaret kallisdelevan pillastunoen sisaert 
kallisteelevan rraivotarten siaaret ylo tuntneet runi ili rretki kallystelevan 
ratsuhevoseen tyunin kisatessas tyyniin dulle pillastyneen kisaressas ruoksan 
sizaret etki askeliin raizu kiisatessas pillasutneen pillastubeen kylikluillas aitojon 
raiau ratsuhveosen allistelevan aaukka raivotaarten askelon diin retkki aiyojen 
kisatrssas piillastuneen kylkiluillaa tunetnet hllu ruooskan kylkiluilals lukka 
raisu tyyuin pillstuneen kyllkiluillas ruiskan retk kkisatessas ratsuhevoswn 
askelib raysu yi runno duntenet raovotarten leukka kallisteevan pilalstuneen 
ruockan lisatessas kisatwssas ulaian raivotatren kisatesss kisatesssas euoskan 
kallisrelevan sissaret raivotartn disaret kin rastuhevosen rwtki raifotarten siiu 
purjeepurren ppillastuneen kisaetssas kisatessad ruuo kisatessass kyljiluillas 
hullu kylkiluullas askelinn pueki ksllistelevan kallisteleven askkelin tuntenot 
pillasttuneen adkelin kylkiluilas ratsuhevoen pyhki reti ciin uslle lin ulpan 
kisateasas tyyni pollastuneen purjepurrne aittojen sulel asjelin taisu sion 
ksiatessas ratsuhevoden ratsuhvosen kiu airojen raivotartne pillasruneen 
pillastunen huullu aitohen
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siisaret puhk pillastunren kallistelevau ruosksn kylkiauillas sullo raivoatrten 
tuntennet tunyenet ratsuhwvosen urno kiatessas tunttenet gullu kisatesaas 
tunteenet tuntebet runtenet tuuntenet siu eullu cylkiluillas kaallistelevan 
kisatossas kib tntenet aitijen kylkiluuillas askelni tuntrnet puhki ratsuhevpsen 
ratsueevosen raivotartrn yly ruon yyynin kallisstelevan askelyn kylkiluillad 
raivotarteu aitoken kalistelevan purjepurreu pillastuenen reisu rumo tuntnet 
tuntwnet kisatesses kallistelevann yyli iurjepurren tli kellistelevan kyla retky 
runp aivotarten ratduhevosen ulapab raivotartwn kallisteleban plilastuneen 
puhli sullee aulle raviotarten purjepurten raivotarrten ulspan soin akelin siasret 
ppuhki jisatessas alukka raivoarten son ulapau askelim raivotarteen rno uoskan 
kisatesass tatsuhevosen raivotatten hulku pyllastuneen redki eaisu li sini ssin 
hully ruoskann pillactuneen pillatsuneen kyliluillas kylkoluillas jin pihki 
kallisetlevan aitoojen ratsuhevoaen kisatsesas ruuoskan klalistelevan ylkiluillas 
kisatecsas kallisyelevan ratsuhevosenn akllistelevan rrtki aotojen reyki askelun 
raiovtarten askeli retci retko rteki sule raaivotarten kallisteleva ruodkan laukla 
putjepurren kallistlevan pillastuueen kallsitelevan sisarrt kaklistelevan tumtenet 
puhik ttuntenet riasu ruosjan purjeppurren kalllistelevan kkyll kim askellin siib 
purjeiurren ruoslan kisatesdas kylkiiluillas askeliu phuki sisarett sisret sisared 
raivotarteb aiitojen lakka kylkiluilla ratsuheovsen aitoje ssulle kylkiluilkas 
purjepyrren kylciluillas kylkiluillss raysuhevosen kylkiluiklas purjepurreb 
tuntenrt ratssuhevosen retik sisareet tunrenet rsisu yki pillastunewn purjepurren 
lylkiluillas raivotartten ratsuheevosen ryoskan rraisu kisatesas raivotaryen 
rarsuhevosen kalliistelevan rruno kun raivvotarten purjwpurren pillastunee 
ulapa kallistelvean ratsihevosen hulau purjrpurren ratsuhevossen kallistelevaan 
suin ryynin raivotarten puhky laukja ratauhevosen ratsuhebosen raicotarten 
kylkilillas ratsuehvosen klykiluillas raatsuhevosen sisare siim ylli tyyninn 
prujepurren aitojen ruoakan ytynin pillestuneen kallistelean puhci kllistelevan 
artsuhevosen lauka rauvotarten yai kylkluillas askeln sinn pujrepurren sisart 
raivtoarten pillastuneeu riavotarten tundenet kisatessaa ravotarten kon 
kyakiluillas illastuneen yil pillastunene sun kallidtelevan purkepurren laukk 
tuntente tyyniu kylkliuillas kallistelvan ulapsn ruosken sulae eitojen uno 
piklastuneen ratsuhevosem sisarwt pillasyuneen raivotarte ratsuhrvosen rerki ki 
ratsuheosen ratsyhevosen hulllu sim kisatessaz pyrjepurren ylu eetki sisarey 
atiojen kallistelefan kallitselevan raaisu isn aiin aitpjen kallistelrvan aitojeen 
aslelin rnuo aidojen tynyin roskan kisadessas isatessas purjepuren jallistelevan 
ylii tunntenet kallistelevab purjopurren kull raivitarten siseret ratsuhevosne 
yuntenet ratcuhevosen prjepurren kicatessas kisateessas ryno kallistellevan 
lakuka kisatessac ykll kallisteleevan sni tyynim runo pillastuneeen raivotarton 
jullu siiin kylliluillas kylkiluills ulaan untenet aitojn rioskan sull rino purjeuprren 
hulul pilkastuneen kylkilulilas sisatet kidatessas rasiu purjeurren ilapan 
pillastuneen raibotarten sullr uulapan kylkiluillas kallustelevan retkii ruokan 
purjepurron raivotaren ruoska aitojne kosatessas kistaessas tutnenet 
kallistelwvan skelin pillaastuneen ratsuhevosrn kalaistelevan tytnin ourjepurren 
ratuhevosen asklein sin sisraet purjepurern laukks pialastuneen laujka 
kykkiluillas kissatessas urjepurren slule radsuhevosen tyyinn llaukka kisatessa 
ruoscan kll purjjepurren kisetessas askrlin aitojwn kusatessas aitojrn akselin kn 
kylkiluillac pilladtuneen kallistekevan pillasduneen rouskan tyynin ssiin askelin 
sisaet aisu rsivotarten kyl puhku tubtenet kill ratsuhevoseb hulli zisaret aitojem
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tuno raivotarden pillastuuneen pilastuneen in runoo ratsuhevosn jylkiluillas 
aitjoen kylkiulillas kisatesssa sissret sib purjepurreen sille purjeprren arivotarten 
tyntenet tunenet kallistelevvan rattsuhevosen ratsuhecosen kaalistelevan 
ratsuhevoosen purrjepurren kisatssas reetki sylle iatojen kykl pillasuneen 
kylkiuillas dyynin kallistelevna puhkki kyal kallistelevan ttynin ruosan ouhki 
isin raivottarten laukkaa purejpurren kalkistelevan askekin ulaapan purhepurren 
raivtarten aitojeu kistessas uli kykliluillas sulke raivotartem tunteney ukapan 
raiu raisy pillastuneenn aitojeb ulapaan ratsuhevose suale raivotarren askeain 
purjepurrrn sullle ktll hualu sisaaret raivotraten retsuhevosen kallstelevan 
ratshuevosen tyynon ruoskam ulapna purjepuurren purjepueren ulapan laukak 
kylkiluillaz purjeputren kylkuluillas rekti raivotaten tyynni din lallistelevan 
ratsuhevoson luakka sn kallisttelevan ipllastuneen phki kulkiluillas raivptarten 
kkylkiluillas tyynn kallitelevan aitjen kinn tunteuet zulle hlulu tuntent klyl 
pillastnueen syn sicaret ikn aytojen rstsuhevosen rtasuhevosen rais kylkyluillas 
uphki kallictelevan puuhki iksatessas puhi ulaapn ratsuhevozen tutenet 
oillastuneen ruosskan kisateszas kallistelevsn hyllu ratsuhevosen ruoskkan 
rratsuhevosen isaret purjepurrem tuntene atojen laukka aitojenn euno ulapam 
kylkiluiillas ratsuhevsen lauukka uaapan kyn puki aakelin ain purjepurrn 
puhhki siinn kallistelovan pillastunwen ulpaan kiin kysatessas kylkiluillaas si 
sakelin ziin kisayessas rettki aiojen tyynun uhllu zin tunteneet taivotarten yli 
raivotartenn raivotrten ulle siaret autojen ruoskan kyyll ulaoan tyybin hulluu 
rtsuhevosen sosaret tyymin ssaret kalliztelevan asskelin lyll kisstessas kiaatessas 
kallisteleavn ppurjepurren lapan kylkiluillass ksatessas raivotaeten ackelin 
kykiluillas purjeourren kaukka cyll aukka retku ratsuhevvosen risu susaret 
ttyynin tuoskan
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Iloitseva sanapari

valdyo sllitsija hallirtsija hallitsiiha hllitsia halltisja calttio hklitsija altii hallotsjia 
hliltsija caltip catlio hallitzija hhallitsiija vaatuo halltsijs eallitsia vetio allitisja 
halaitsijja hallitscija hallitsyje vatluo valtioo hallitzia eallitsijaa alio halliyysija 
haklitzija halutsija valtooo avvltio haliltsiha aklitsija jalkitsija hhellitsija hallitsikja 
hallitsha allistija halltisijaa hallistyja hallitaja hallyttsija hallittsjia hhallitsja vali 
hallisijs galltisija hellitsij valltiio hsllitsika eallitsiha valttuo haltisija haklytsija 
vatli haalidsija valtti hallitsiijs hallutsjia vaaltoi haallitsia hellitsiha hlaitsija 
hallytsuja falttio haalitsijaa ahllitsije hallitsyjja hlalutsija halluitsija haallitsyja 
vaayio galiltsija ahllitsiija hhaalitsija vakito haklitsiaj hallitsia halitdija hsllitsiija 
halaitsija hellidsija hallirsijja halliysijs hallutisja haalitsije hellitsjia hellotsija 
hallituja halkitsja hallotsika halltsijaa vkatio halatsija hallitissja halitsia jallitssija 
halkotsija vatlioo hallostija hallisij hallitaaija falti hallitije hallitssiija ahllitsiha 
wallitsija vlito hlalisija vsltiio halliysiija halltcija haklitssija avlttio halltisyja 
hallitsojaa hllirsija baltuo avlto halaitssija hallotsuja hhallitsiha hlakitsija hallutsij 
valtipp hllytsija hallotsiija hllutsija hlalitsijaa hlalidsija hallidsika jallistija jallitsij 
hallitssika jallitsja halilltsija allitsije lvatio hallistsija halitisja hallitsijsa hellitzija 
hhallitsija alltisija jallitsuja haliltsjia hallotija halliitsija vaio vakio eallitsija 
hallirsjia halliycija hallytsoja halkytsija rallitsija vltaio halidsija helliitsija halltidija 
valo hsllitsja valtu vactio halllitsiha balltio valtrio halkitcija halllitsiaj fsltio 
gllitsija haallitzija vadlio hallitsiah halisija halkiitsija falyio vaalio hllitcija bvaltio 
hallitisha vaalrio valio hllitsiija hallidsijs haallirsija hallisoja hallyytsija hallaitsija 
hlalitsiija halloitsija gallirsija halltisije hallisrija hllisija eallitsyja jalltsija hallitsijas 
haaallitsija valtoi haliltsia valtup halitsijja valtyyo vtio ealiltsija ealltisija 
hallitsikka hallotsia halitlsija halliysiaj hallitsiij haitsija helkitsija ahllidsija 
halliysija hallitsujaa hallitsihha hallircija alltio hallidcija hallitssiha halliitsuja 
valtoii halistija halltisijs halldisija hallitsis hallutsuja hallistiaj ffaltio hellytsija 
helltisija hallitsiak gallitsia heklitsija valitp hallotsiha hsllitsoja hallitdia hallitcia 
hlslitsija valltoi halitsija hallotsja halliysijja valrio hallitsijee hallotsijs vslti 
hallitzja halliyija hallitzij hallitsoka hallityja agllitsija jallitsijaa allidsija naltio 
hallitauja caltoi halaittsija halliddsija faldio vwltio hallytija hallitsyjaa allitsuja 
haklitsij vaato hallodsija hhallytsija hallitaika vvalito halllirsija hallidsiaj 
haalliysija avltio valltio faatio avlito hallitaia hallitsijjs esllitsija vastio hhallitsije 
hlalistija baltoo hallitisjja valtlio vvalti hallirsika valyii gallitsiha halliusija 
hallitsiks ahllutsija vvaltip vdltio hallliitsija ghallitsija avktio hhallisija halldsija 
ahllitaija jallitsyja gallitsije valitto hallitsihs helaitsija halitzija faltii haklitija velrio 
hallosija valtiop halaistija hallitsuaj vltio avldio hakltsija halltisia hallitsiijja 
haalitsja saltio vvatio halaitcija aallitsija aalitsija valtou vetlio hallidsijaa halaitsia 
allitsija vaatoo vailto hsllitsije haalistija ealliysija hhallitisja halaiysija hallitsjiaa 
halaaitsija allitsij haklitaija hellitssija hallyrsija hsllitdija haalitsijs hllitaija 
hellitaija allitsoja valtoio gallitsijja faltoi valltii hallisdija halittsija haallitssija 
jallitzija haliltija vakrio baltio hallotsijja halirsija hakliysija alttio hallitcyja avltoi 
haallotsija haklitsije halilstija eallitsijja balto halliddija hsllitisja elalitsija celtio 
hallitjia halltisoja vakti vajtio gallitsuja hlalitsuja hallltsija haklittsija valtuo altyo 
hallirsije hallitdjia vakto hallitsiije vsltioo hlalitsoja hallitsjs galllitsija valtooi 
hallitsuja hallirsiaj valido valto hallitsiaaj hallistijs hallptsija vaati halaitdija 
haallitsijaa vatio halairsija ahallitsijaaa haalitzija ajllitsija hallytzija valiti allitcija
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allytsija hallttsija hallitdija vtlio jlalitsija halltdija hhalltsija haliltsija hhllitsija 
alllitsija haaklitsija halllitsia veltioo hallitssyja valttip vayio vaaltioo hallitaijaa 
vatlii hhallitsijaa haliltsijaa hhallitsjia hallutzija vataio hallitsijja ahllitssija 
hallotsijaa haelitsija gallittsija vatii hallittsijja caltoo vsaltio valtiip vakdio 
haloltsija hellistija valioo vaktio halltssija hallitsyyja eallitaija vallio hollitsija 
alltsija halaotsija hallitsyja alyio vatuo haalitsjia hallidzija haslitsija hhallitsika 
vaetio ahlltsija falito hllitija helllitsija hallitddija halliysyja vlatioo hallitaij allitaija 
hallytsika vaaito hallitsja oallitsija hsllitsijaa valitoo halllittsija fvaltio vaaltoo 
hallitcijja halliidsija eallitsije valrii eallitsoja halltisiija caktio halliitisja hallutsja 
gallitsiaj hellittsija galliitsija hlalitija halllitsjia hallsitija ealtio veltii vsltuo 
eallitssija hlalitsij hlalitsije hallitsila haalitsuja hsllitssija alti hhalltisija hellitsoja 
hallitsoje hallyisija allisija hallysija haklisija vvaltii halliitsoja allitsyja valdi vlattio 
haalitija halllitsika lhalitsija haalitisja vaatio allitsijja halliysja hallytsij hallotzija 
valruo hellitdija ggallitsija baltii valltip hallirsijaa hallitkija hallitisj halitsijs 
hallitcsija hallitisaj flatio hllitsja eaklitsija vbaltio valyi hallursija ahllisija hallstija 
hallistjia halaitsjia hallitsiaj hhallittsija vrltio velttio calrio hallisyija hallitsaija 
vsltip valduo hhhallitsija hallotdija hallotisja valtuoo hallytdija hhallitsoja hallisja 
vvaltoi halliysij eallirsija vvaltioo hallitasija vladio halliiysija eallittsija haliltsiija 
hhallidsija haliltssija vfaltio haallitsijja hallitzzija valroo ahallitsija hallitsisja 
hhallitaija fltio hallissija eallitzija baltoi atio hallittsije gallitsoja allitsiija halktsija 
hallitdika hallitsiiaj haklitsija halkitsiaj vvltio halltsoja hallitsi ahllitsjia hlaltsija 
eellitsija allitdija halllitaija gallutsija hallitsiajj veeltio vakyio hallitsjai hlliysija 
hallitttsija halliltsija haaltsija haklutsija heliltsija vltiio vatlo hallitijs haliltdija 
hallitsjoa valltyo vakltio hallutsija haklitdija hllitdija hhallitsij halllitsij hsllitsjia 
avlyio vlatoi hallotsoja hllotsija hallitiska gaallitsija valtito hallitziha hallitsijw 
valriio vaalto helltsija halllidsija eallitsjia ahlaitsija hallitsijc halaitsijaa halltisiha 
ahlliysija vstlio halllisija hllalitsija vatoi ahlitsija aellitsija avltip hallirsijs haclitsija 
allirsija jalllitsija vltoi gallisija vltii hallitzije haklitsia halllitsja gallitija hallirija 
hallittsijaa balttio vlaltio vsltyo hallirdija halitsiha halllytsija haallitsika calio 
haailtsija halliysije eallitsiaj hallitxija hallitsie hellitsija hallitsujja haalllitsija avltii 
hallitshia haaltisija halitcija hallitsica batlio vvatlio hakiltsija haalitsia hellitsja 
hellitija valuo halltzija haliltsika hallitika halliitsyja halllitzija faltio avltuo vatioo 
calti hlalotsija halliitsja haallitisja faltip vatilo hsllitija hallitstija hhlalitsija 
hslaitsija hllitsjia hallitdij hallitsoha hallistja ahllitsoja hhalllitsija ahllitsika 
hallitaiaj hllitssija haellitsija vatip ahalitsija ealltsija blatio vatlio vaalyio gallitaija 
halltsiha hallitdoja hallytaija halltsiija vallltio hallitsiiija hhalaitsija hallistia 
halktisija hsllitsijs hallitsihe hlalitsijs hallticija hallitsike halliytsija hkalitsija 
hallotsije avtlio hallistoja hhallutsija hsliltsija ahllitzija hallistij hallitsua gallitzija 
halltisiaj hallitsiyja alto hallitisjaa vaylio halllitcija alliysija halliija halkitsjia 
helliysija alrio hallitcjia hlalitsiha halliraija ahllitsiaj valoo jalitsija valtyp 
halliitsijaa hallittsia halllutsija halilitsija halliysjia hallytsiaj hlalitsiaj hallotcija 
halilsija hallitcijaa hlalitdija ahllitsij hallirsia valyio vlatii haklitsiha hlaalitsija 
hallitsyha caldio hgallitsija valtoy vvalltio halliitssija hallystija haltlsija haliltsiaj 
hallittsoja evltio hallitzyja haallidsija valiot hallittcija hellitsijs jallotsija halltizija 
vaktip hakkitsija halluutsija valty hallisstija hallytsije hallitciaj hallisiha halltisijja 
haliiltsija hallidsjia balti valyiio vvaltoo valytio hallidsia hallitsyija halitssija 
veltoo hallistijja valtpi hallitdijaa svltio hallitsjia haalitssija ahllitsijaa hakklitsija 
valroacaltii haklitisja ahallitccija halliysika haklitsika hllitisja hellitsijja halliatija 
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valito hallittisja haklirsija hallistiha hallittsiija haallitsiaj hallitciija jallitsije 
hallitaiija hallitsoj halloysija halllitija halltsjia jallittsija vaatoi halaisija vallito 
hallitsioja balio halliitsiija hallutsiija hallitaijja vslio valiio hallitijsa valuio vektio 
haleitsija hlailtsija jalltisija hlalitsija hallitaoja hlllitsija hsllytsija falrio kallitsija 
haklitsijaa aahllitsija ahlkitsija hallitssijs jallutsija valdiio hallirsoja glalitsija 
hlalitisja halkiysija valiyo vavltio hallutsoja valltuo haltlisija hallitsiuja hallitssjia 
hallttisija vslltio vatlip allitsiaj halltisika eallitija hlalitssija jallitsika hallittsja 
shllitsija haliysija valyioo valdip hallutsijaa eaallitsija faltyo caatio haklidsija 
hallytsja hlalitsja beltio hallitijaa ahllotsija catio alhlitsija hallitssijaa hhallitdija 
hlalittsija valrtio hallitsuj vlrio vvaktio eallitsika gaalitsija halllitsiija vaatlio 
halliitsijja halkirsija hlalitsijja hallidaija ehallitsija hhaallitsija halsitsija hlelitsija 
hallittssija haalytsija hallootsija vslrio halkisija hsllitsia ealaitsija haalitcija 
haklitsijs avtio hallidsijja haliltsuja haklitsjia kaltio ealitsija valrrio vaaatio 
hallitjsia hslltsija haalitdija valtyi valtiio hslltisija vvalttio hallitiisja hsllidsija 
hhallistija galaitsija hallitsijd halitsuja jallitsjia allutsija valtiii ahllitcija ahlliitsija 
hallsija halitsij valtiy vattio hallitcij hallitcuja halatisija valti hellitsuja haalltisija 
jallitsiaj valsio halkitssija vaadio hsllirsija hallisuja ahlltisija haallitdija avlio 
caltiio haklitsoja hallitsjja vlatyo aldio hallittsyja vati halitsije hlalitsika jaalitsija 
hallitzoja halultsija halliysuja hlitsija haallitsjia valii xaltio haklistija hssllitsija 
hallitsijs hallirssija haalitsika valtiu hallutsia hallitskia hallistija allitija halaitija 
hallitsihja hallitska hellitsiaj veltuo hallidsije ahllistija halltisija hllitsijaa 
hhallitsijja halltisij valtyio allitsia hallutsiha haliltaija halliitzija hallitdyja veatio 
halalitsija vvlatio halltitsija hallitdijja hallitsiijaa vsltoo hallutdija hellitsije 
haklitsyja halliitija halkitsije halkittsija hllitsika hallitiija halkistija veltyo 
hallitsojja vaito valtiyo hallitdiaj hallitsij hallytcija vcltio vatyo vaaltiio halltsja 
halkitija halkitsuja hzllitsija halaitsije halllotsija altio vaaltyo vsltio vailo hallitsya 
halaitsuja faltuo valtyo haklitsijja halkidsija haallistija haalitsiha valldio haallitsij 
velto vvalio hllitsij valyto caltyo hallorsija valuto halitsika valrip altoo velti 
vaatiio vvalto hallisijaa vslyio altiio velyio hellitsia hallitsujs valttoo hallituija 
cltio hhallitija haliltsijs gallitcija vtaio eallitsja hllitsijs hallidsyja halkutsija jallisija 
alliitsija halltisuja haliltisja vlto veltio valtuuo haallitsoja hallitsoaj hallirsyja 
hallytsiha hallitdijs hallitssijja hallrsija hallutaija gallitsija halltosija hhallirsija 
halliysijaa balrio hllitsuja hallitzika halliistija gallitdija hlalitsyja valdoi eallytsija 
eaalitsija hellitsika halliitdija calltio halkitsija hallitsuija hallitfija halcitsija alito 
hallitsyjs hallitszija hallitsiea halliotsija hhallitsia jallitisja veltoi hallitsijz valdio 
hakliitsija hhallitcija hallitsiia haalitsij healitsija vaeltio haliltzija vlstio valryo 
hallitisija lvtio vletio halilttsija halltsia hallytsija halkitsijs valtto valiito hallittsuja 
hallidtija halltsije hallitosja halliaija vstio hallistuja halludsija hhallitssija 
haallitsuja vallttio haallitsije halltaija haalltsija hallittdija atlio halliydija 
halllitsijaa hallitisja vealtio vatllio haalittsija vato valtui halkitsijaa aavltio caltio 
hallyitsija baatio halaitsika hhaliltsija halliyisja halytsija hallidsiha hallitsih 
halkitsij halliitsika haliltsoja halliztija hallitsjija hallitsiej velltio vlaatio valddio 
aaltio avlltio valdioo hallizija vaktoo hallitdije valdtio calyio hallitiaja hellitsijaa 
allitsika hallisija hlltsija gellitsija ahllitdija hallirsja hallytsijja hallittsija valoti 
gallitsika vlatip gallitsij hhaklitsija vldio hlaaitsija gallidsija hallittija eeallitsija 
caltuo vvaldio halllitsijja hallitsjua ahlllitsija hhalkitsija halkkitsija vatloo 
hallitusja hakitsija jhallitsija hallirsuja avltioo haallitcija valyo hallitciha baktio 
valtttio hsllistija valtiooo hajlitsija allitsja velio hallisia hallitsijjja valttoi hallitcija
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hallitvija hallisjia jallitsiija hallutija valttio haalotsija hsalitsija hallitsoa hallitsjya 
hlaliysija halliysia vslto vaalltio falio valroi gallitsja halkitsia vvalyio vlatio 
halkitsyja halliiitsija hallirrsija hallitssia halaitsoja haallitsja hallitja haltsija 
hllittsija galliysija halliitaija vlatoo vallti avlrio avltiio hallitsijje hellutsija 
hallitsuuja halliitsijs ahhllitsija hallidsija halaitzija haallitsiija hallirsiija hsllitsija 
gallitsjia hallittaija vaktoi hslliysija hasllitsija eallitisja haallitija jaliltsija hallitsyaj 
hallitsijea hallitssije halltisjia hallitsji allitsjia hallitzijja allitssija caltioo hallutsijja 
haliltsja hallytsjia hslliitsija helitsija hallitdja haalitsijja hallitsa halllitsijs ahllitsyja 
hallitzijaa heallitsija hallotssija vveltio hlalitcija haalitsija hlltisija hallydsija 
ahllitsja hallitsjie hallitisjs halitsjia halltiija hallitsuje halltsija haallitsijs valltioo 
velito hallotsyja valtdio vatliio halltsyja haliltcija hallirsij hallyysija halliyzija 
hallitsijia vasltio vallrio falto halitsijaa feltio balito cvaltio hallistijaa halaitaija 
vaaldio hwllitsija vlati eallitsuja valot vaaltip ahliltsija valoi hallitssiaj valtiiio 
jallirsija hallisitja halllitsuja halltija hallisiaj hallitsija hallitsuka hhallitsyja valfio 
vlti haalutsija hhallitzija calito jallitsijja hsllittsija hellirsija vssltio vatoo aliltsija 
vatkio hallitsijss haalitsiaj ind halliitcija hallotsij haaliysija hallotsija halitija balyio 
hallitsiika vlayio faktio hallidssija hlalirsija haalitsyja hrllitsija bltio eallitsiija 
hallutsijs vaaaltio hallitsikaa valyyio faltiio haklitsiija hakllitsija haaliitsija 
haakitsija hallitsiaa jallitsija haaliltsija halitsyja halltusija hallidisja valdii 
halllitsoja hallittsiaj halllistija ealllitsija hallustija hallotaija gaklitsija avaltio 
hallitaiha valeio vaalito vaattio vltioo hllistija valtop hallitsje hallidsij hslitsija 
vaaltuo halllitssija halliitsije valtip hhallitsuja fatio galkitsija haalirsija daltio 
valtyoo hallutsije jsllitsija hsllitzija vlario hllitsijja vsltii galtio halaytsija halltsiaj 
hallistiija ealliitsija halkitaija haalitaija halkitdija valtuio hallliysija vvaltio batio 
gallotsija caaltio haliltsyja valatio hllidsija vvsltio hahllitsija halkitsika vsatio 
vaatyo jallitsijs vlatiio hallitsika jallitija vaario halitsiija hllitsija haallytsija 
halltsuja hallitidja haallutsija vallyio vvaltuo jalaitsija hallitsj halltsij haliltsije 
hallitsiija eallistija hallutsyja vaatii vaatip hsllitcija haallisija hhalitsija haliktsija 
hallirisja hallitrsija bbaltio jallitsia hallicija halltiaija hallitssja hhalliitsija galltsija 
vlio hllitsyja hallitsjjia hallidsoja hallitoja hallitcijs hlaliitsija vaktiio hallitssij 
hallitsjis valip valtio hallittsij allitzija hlaltisija valyoo ahllitsia halliisja halliysoja 
jalliitsija hallittsiha hsklitsija hallidsja gsllitsija altoi clatio halltiisja halltissija 
hallitjsa hsllitsiaj halaitisja ahllirsija jallitsoja haalliitsija allitsijaa halaiitsija 
hallitsijjaa ahklitsija halaitsiha halllitsije hallitsiaja valdo halkitisja hallitzjia vsktio 
valtoo hhallitsijs haaalitsija gallitisja hallytssija hallitsijaa halautsija hlalitsia 
halliitsij vatloi hallitsijaj hallitsijo eallitsij vlltio vaatioo baltyo hallisiija hsllutsija 
jallitdija hallitzsija halliitja vslttio hallitisje valoto hjallitsija hellitsiija hallitzijs 
halliitsiaj sltio halliyaija halaitsij hallytisja vlatuo halliysiha vvaltiio valtpo 
hallitsijj hallitsyka halliutsija avltyo haaitsija hallitayja hallltisija gallistija 
hallitssoja hallittsika hallitstja hallitiha hslkitsija vltuo halkitsijja hallitzuja 
hallidtsija halliitsiha vattlio halllitsija hllitsije aktio gallitsijs hsllitsiha hakltisija 
halaitsiija ahllitsuja valtioi haklotsija baltioo ahllitsijs hellitcija halitsoja gallitsijaa 
hallutsika avltoo eallitsijs hailtsija falltio vakttio vallto hallitsdija ahllitisja varlio 
hallistika halllitisja hellisija haalisija jaklitsija hallirsija hlalytsija hallirsiha 
halliitsjia hsllotsija hllaitsija ccaltio latio allitsiha calto ltio halilrsija alitsija vatlyo 
abltio hallitsojs halllitsyja halaitsja hallitsijka llitsija haallitsiha ahllitsija hallitdiija 
halyltsija hallitsuha vlyio hallitsisj hsallitsija hallusija bsltio haallitaija halaitsiaj 
hallitsooja avalitio ealkitsija avllatio ahllittsija  halltsika allitsijs hallitsssija vltyo
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halilysija valtp valrioo hallidija valtiuo hellitsyja halkitsiija vsldio ahllitsijja 
halaitsyja hallytsijaa hallitsaj hallkitsija allotsija baaltio halaitsijs vaaktio valri 
alvtio baltiio halllitdija jallytsija hallytsiija vktio acltio vaalti hallitsjiia hallisije 
hallidsuja haklitsuja hallisijja lhlitsija hallitija voltio hallitdiha valtiioo alaitsija 
vaktioo gallitssija halliticja vslito hakaitsija vario halliisija vlttio vlato hallittsijs 
halluttsija valt hslllitsija alkitsija gallytsija hallitisa hsllitsij galitsija ialtio hsllitsuja 
baldio halitsiaj vltoo hallrisija hallitizja vcaltio eallutsija hallytsia valyoi hallisyja 
hallitia jjallitsija hallidsiija ahllitija hallitsyj halkitsiha hallitysja hdllitsija faltoo 
haliatsija hallitajia vadio hallitsiha hlallitsija altuo valttyo vaaltii halliirsija 
valttioo halklitsija vvalrio ahllytsija hallutssija hallitduja vaaio halltiisija csltio 
jallitcija hlalitzija hsllitaija halliteija hellitisja hallottsija faaltio haljitsija hallitsiga 
valtipo hallitiaj hallutsiaj jallidsija valttii jallitaija valdoo hallitcije hllitsiaj 
ehllitsija hhallitsiaj hallitcika heellitsija vakktio hlkitsija hallitssuja allittsija 
halitsja hallittzija haaaitsija halliyssija hallitsaij hallityija hallitsoija vaktyo 
haalitsoja haallittsija halliesija avatio hallitaijs ajllitsija vaktii fatlio haliltsijja 
hcllitsija avlti halkitsoja vaaltio valtii haallitsija hallitysija vvaltyo hallytsyja 
vvaatio hallitsihaa hallitsai haklitsja hallsiija eallisija hallirzija hallitaije valiro 
hallitijja hhsllitsija halildsija eallitdija hlliitsija afltio haalitsiija altioo aatio 
hallitsik valttiio hlalitsjia hallifsija valyuo halaidsija halotsija faltioo fallitsija 
jellitsija haalaitsija hllitsoja hlalitaija vlaito eltio vtalio haklitcija hallitij hailltsija 
veltiio haalkitsija hsllisija vvaaltio haliltsij halliitsia hallitdsija eallidsija hallitcoja 
hsllitsijja hallitziija halkitzija hallutcija hallytsijs valktio lalitsija valit veldio 
valltoo hallitsijha hallitsijae gallitsiija jallitsiha hallitsoja valyip halitaija baltip 
gallitsyja haliitsija vsltoi vvvaltio hallitsjaa hallitaija veltip hallistije halliittsija 
hallictija hallitssija hallitsijr halltysija ellitsija hallitsije vaalttio vltip hallisttija 
halltsijja hallllitsija vatltio vatiio hhalliysija altip hllitsiha hhallotsija eallitcija 
halluysija hsllitsyja hallisika vlaio hllitzija hallitcja vzltio jaallitsija vaktuo 
hallitziaj hallotsiaj eallotsija valyyo hallitspja jalliysija
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Lyhyellä matkalla ohuesti jäätyneen meren yli 

ylli yai lyhyelll lyhuell tynneen kyhyell yneen matkalka ylu mrren madkalla 
meron lyhyel merem matkalla ohesti tyueen yyneen ohuesty mmatkalla lyhyell 
oeuesti maktalla lyhywll emren tineen tyneeb tneen tyenen tynern merne 
cizvqnfcka ryneen matkalle matkall mreen matkalal meen atkalla yil ohuedti 
tyneem mere ohyesti tyeen uli ohuosti tynene lyhtell markalla mstkalla ohuseti 
ohuest matkallaa ohuuesti maykalla matjalla matkslla meeen phuesti jj tynoen yli 
ylhyell lyjyell tymeen ttneen tuneen ohusti neren meern uatkalla tynwen luhyell 
tyneenn llyhyell lyyhell tli ylii lyhyekl ohuesto meren tynee ohuestu lyhyeell 
metkalla matkallla lyyell yl mwren ohuestii amtkalla ohuesdi makalla tynren 
meten matkalaa ohuesti matcalla mtakalla lyhyelk ueren mren ohueti j mattkalla 
mereu merwn matkakla merrn oguesti lyhhyell lhyyell yly moren oheusti 
matkala lyhylel tynewn mmeren ohuecti matkella matalla ohueati ohuwsti 
merren ohuezti yki ohuesit ohuetsi lyhell lyheyll tyyneen ouhesti lyhyll ohuestti 
tyneeen ohuesyi lyi mereen matlalla ytneen lyeyell lhyell lihyell tnyeen matkaala 
ouesti oohuesti mataklla eren ayhyell dyneen natkalla matkaalla li ylo mereb 
lyhyeal tyneon matkkalla ohiesti lyhyela matklla tyneen tynen maatkalla lyhiell k 
yyli lyhyrll lthyell meeren ohursti ohuesri huesti lyhyyell merenn mern ojuesti 
lyhyoll lygyell yhyell ili lyyhyell ohueesti matkalls ohuesi tyneeu houesti tybeen 
ohuessti h matklala ohhuesti mtkalla ttyneen ihuesti yi
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Runousoppi

On siis kyse ajasta ja sen järjestämisestä.
Mutta runo! Sehän luistaa helpommin!
Hieman rytmiä vain ja kaunistuskeinona
loppusoinnut paikoilleen rivien päihin!
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Heidän juurensa ovat tulevassa
ja he käyvät siellä
missä kukaan ei ole ennen käynyt
he osaavat kulkea ajatuksissaan
ja tuntevat omat taskunsa
niin kuin pimeys
jossa ei ole varjoja
ja joka löytää kaiken
niin kuin valo
ja ainoa joka pystyy molempiin on laulu
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Toinen mikä säätelee naturaa on kieli
ilta ei himmene valon vähittäisen
heikkenemisen myötä iltaan kuuluvat
värien muutokset veden heijastumien
muutokset lintujen käyttäytyminen
hyönteiset kalojen syönti kotieläinten
lepo äänten muutokset ihmisten
toimet ja ihmisten mieliala ja ilta
joka saa enemmän tilaa kuin aamu
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Niin että vasta nyt kun olen päättänyt kirjoittaa
minun täytyy lukijan vuoksi jälleen kääntyä
entiseen elämääni
viivyn tuokion lempeän taivaan alla
katselen perhosten lepattelua
ja kuuntelen tuulen vienoa henkäilyä
ja etsiessäni sen johtavaa lankaa
minä alussa haparoin
niin kuin hämärien unimuistojen seassa nukkuva
luulee unennäköä elämäksi
mutta herännyt tietää että se vaan on
jouduttanut häräämystä elämään
entä jos kieli onkin vain laumastaan karannut lammas
jolla ei ole enää paluuta
koska ei ole mitään johon palata
polttakaa vaan laivani mutta hyveeni
lempeyteni ja oikeudenmukaisuuteni minä pidän
jos kaikista tulee katsojia
mikä takaa että meillä riittää katsottavaa
onnekas sattuma
se että löytää jonkin asian etsiessään jotain muuta
vaivalla näen siellä mitään yhteyttä tai järjestystä
tuntuu kuin olisin kaiken aikaa ollut satunnaisten
sokeitten voimien heiteltävänä
jotka minuun tulivat
ja jotka minusta menivät tahdostani riippumatta
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Ja hän kiintyi siihen tapaan
jolla hänen kuvansa
lausui ajatuksensa
mitä se ajatteli
ja mitä se puhui
peiliä ei ollut
vain uteliaisuus heidän silmissään
ja parhain riemuni ymmärrys
että kaikki jotka veden nimeä kantavat
virtaavat minuun
täytyy herättää itsessään tietoinen ajatus
että rakkaus on ylin
palkita ruumistansa
pitää sitä työssä levossa
unessa vetää sitä metsiin runollisiin
päiviin ihmisten seuroihin missä oppii ja kuulee
jos näin on alku
millainen tuleekaan loppu
kuva on tosi
vaikka kohdetta ei näy
tulevaisuus ei koskaan tule
ellei rakkaus kehota kirjoittamaan
ei pitäisi mitään kirjoittaa
rakkaus rukoilee järkeä
sinä joka olet keksinyt upotusveneen
etkö voisi keksiä miten veljeys toteutuisi maan päällä
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Ja hän muisti kirjoituksen joka oli liikuttava
kuin toisesta maailmasta kantautunut laulu
tai meidänkin maailmastamme
ja koko kaupungin ja taivaan ja maan ja meidät
se vei pois eikä siitä sitten muuta
juuri siinä elämän tietty aavemaisuus
että kaikki väritön hajuton mauton
painoton ja moraaliton kuten vesi
ilma avaruus raha ja ajan kulku onkin tärkeintä
sitä voi joskus joutua aivan pakokauhun valtaan
kuin unennäössä jolloin tahto ei toimi
tolkuttoman sinne tänne huitomisen liikemyrskyyn
kuin verkon käsittämättömään mekanismiin juuttunut eläin
ihmeellinen virta oli alkanut kiiriä suusta
sisältä kumpusi sanoja joista ei voinut käsittää
kuinka ne ensinnä olivat sinne joutuneetkaan
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Polkujen tuntemus ei tee tarpeettomaksi tietoa
voimista jotka näitä polkuja vaeltavat
amerikanrautojen takaa avautuu ovi
laiturille joka on jylhän järven keskellä
missään ei näy taidetta
oven takaa kuuluu hiukan happeningien kilinää
ja kolinaa joka peittyy haikaroiden
naksutuksen ja lampaiden määkinän alle
ajatuksena runouden ja taiteen palauttaminen
pienimpään yhteiseen nimittäjään
yö kuusilaudasta ja mustaksi maalatusta kovalevystä
sarastus leppälaudasta ja pellavaöljystä
ilta kuusilaudasta ja tervapaperista
ei mitään puolia asioita vaan kaikki täydesti
ilmeisesti on kaikki tarpeellista kokonaisuudessa
jota emme näe
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Jotta voisin puhtaimmin rakastaa olisi ymmärrettävä
miten näkevä ja nähtävä voivat olla samanaikaisesti
yksi ja kaksi asiaa niin kuin silmä joka näkee itsensä
kun siitä lähtee jotakin joka ulottuu tähtiin asti tai
johonkin asti johon se yhtyy kuten jotkut väittävät
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Istua sulkeutuneena huoneeseen
valkoisen paperin äärelle 
ja katsella valon muuttumista
valkoisesta maidonvalkeaksi ja mustaksi
se oli kirjoittanut mistä he olivat yhdessä puhuneet
omenankodasta ja kukasta jossa kukan sisässä on nuppu
terälehtien keskellä vielä pieni kukan nupukka
kesä oli tullut yhtäkkiä niin kuin aina
joku laittoi aina saman levyn uudestaan
kulkijalla päivänkakkara on vain
se on muistona tästä pikku matkastain
kuulin sydämeni jyskytyksen
en tiennyt kumman se oli
erikoista oli
etten ollut ottanut selvää oliko juttu totta vai ei
kuvan täältä muistaisi vaikka ilman valokuvia
aamulla heräsin valoon
siinä keskellä kiersi aika
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Lukenut sivun ja sitten pysähtynyt
ja jäänyt tuijottamaan muistikirjan yli
valon taakse jotain meitä kevyempää
kiipesit korkealle kirsikkapuuhun
ja sinusta otettiin kuva
hymysi ja tummat hiuksesi sinistä taivasta
ja valkeita kirsikankukkia vasten
sitä minä täältä etsin
kun olin nuori kaikella oli aikansa
elämässä jotain onnen kaltaista
unen keskelle tuli valo tai ehkä ääni
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Aamulla kun linnut heräävät
unistamme ne käyvät katsomassa
millaista on kerroksellisesti kuohuva elämä
näkyväksi syntyminen ja hahmojen virta tässä ja nyt
ja linnut ilmassa ja vedet elävät ja näkyväksi syntyminen
ja hahmojen virta tässä ja nyt ja vedet elävät ja linnut ilmassa
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Ei niin pimeää,
ettei yö ehdi sitä valaista.
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Olevaa on maailmassa kaikki
     mikä laulaa kauniisti
tai omasta ilostaan
     saattaa jonkin nähtäväksi jonakin

niinpä rikkaammin kuin koskaan
     on lintu joka lentää puulta puulle
ei vain haikeutemme kuva
     suruvoittoinen vaan suru itse

lintu ja linnun lento ja linnun ääni
     kaikki runoon kuuluvat
mutta mikä on se metsä jossa linnut laulavat
     tai entä jos metsä onkin osa puuta
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Tässä valossa alkaa olla sama tuleeko
lyijystä kultaa vai maailmasta sanoja
päätyykö nukkumaan ikiunta
Michelangelon marmoriin vai Rafaelin freskoihin

tässä valossa musiikki kuulostaa lapsen keksinnöltä
väreiltä joita voi katsella silmät kiinni
eikä kukaan ole keksinyt pelkoa taikka vihaa

mutta eihän se niin ole
aika suunnittelee jo uutta sesonkia
uusia unia uusia värejä uutta musiikkia
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Vastaus haasteeseen

Tehtävä on selvittää sielun tila. Uskallanko? En tiedä. Mutta mitään pelättävää ei 
ole. On ihmisiä joita ei koskaan olla näkevinään. Joskus eli tyyppi nimeltään 
Sokrates. Sen sijaan, että kirjoittaisin, pyydänkin siis muita kirjoittamaan. Haa, 
mitähän tästä tulee? Apina söi banaanin sekä semanttisesti että syntaktisesti 
oikein. Mutta päätä ei voi pitää veden alla. Eläimiä alkoi tunkea sisään 
ikkunoista ja ovista, takastakin tuli kaneja. Huuuuu, spooky. Toisinaan se suo 
kirjoittajalle iloisen, vapautuneen hetken. Sanatarkkuudessa ei pääse pätemään, 
mutta siltikin. Toisinaan periaatteista kannattaa tinkiä. Omituista punaliivistä 
liikehdintää. Haikon kartanossa, joka oli Edelfeltin koti, hän oli usein nähty 
vieras. Miten edes saatoinkaan miettiä muuta kirjoitusaihetta tänään. Nooh 
kastelen ensin itseni päälaelta alkaen. On se ymmärrettävää. Loistavasti 
edistynyt porkkanan imitointini keskeytyi puhelinsoittoon. Sen sijaan on 
punottava lujaa merkitysverkkoa, jotta voi taas punoa enemmän, yhdessä toisten 
kanssa. Vesisadetta voi verrata unohtuviin muistiinpanoihin. Tulet palavat 
kojujen luona, jossa hyvällä tuurilla löytää jotain syötävää. On niin paljon 
tuntemattomia sanoja. Lava pakkaa ja väre on hidas. Kemia on helppoa. 
Kosketus on helppoa. Liimasin Bartin päähän ylioppilaslakin. Olisi nukuttava, 
kirjoitinko sen jo. Täytyy seurata ja ihmetellä. Auringosta ei tässä vaiheessa enää 
tiedä, mistä suunnasta oikein. Meillä on välillä kummallista huumoria. 
Ongelmana on, että haluaisin pysyä vielä jollain tavalla sen kirjoittajana. Mitähän 
harrastuksia mulla oli ennen? Ja, ennen kaikkea, sitä kahvista puhumisen 
määrää! Tuskinpa koskaan on kioskilta haettu jäätelö maistunut yhtä 
ylimaalliselta kuin illalla. Olenpa jo kysynyt itseltäni: onko tämä totta! Olen 
palannut Suomen pimeään yöhön aloittaakseni huomenna arjen, miten muuten 
kuin kirjoittamalla. Ajoa ei erota ihailija jatkuva vailla silmälläpitoa. 
Lummelautalla olin onnellinen. Luen lähtemättömiä merkkejä sinusta. Nyt en 
tiiä enää missä päi on ovi.
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Viitteitä

Kokoelman tekstit ovat ilmestyneet alun perin tekijän Muistikirja-nimisessä 
blogissa 1. kesäkuuta 2004 ja 1. kesäkuuta 2006 välisenä aikana. Tekstien 
järjestystä on jonkin verran muutettu ja niihin on tehty pienimuotoisia, milloin 
taiteen milloin tekniikan edellyttämiä korjauksia.    

Motot: Runoilijan ja kielen suhdetta kuvaava motto on Muistikirjan ensimmäinen 
merkintä ja päivätty 1. kesäkuuta 2004. Sittemmin olen joutunut toteamaan, että 
myös kieli on saattanut viedä runoilijaa.

Sivut 1–2: Runoista ensimmäinen, jonka otsikko on peräisin Göran Sonnevilta, on 
koostettu Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla heinäkuussa 2004 ilmestyneen 
kirjoitussarjan (”Runo läheltä”) pohjalta. Jälkimmäisessä on tehty syrjähyppy 
samaan lähteeseen, tällä kertaa kuvat mielessä.

Sivu 3: Lähteenä Kaarola Avellanin Kaunolukemisen opas, 1901.

Sivu 6: Lähteenä mm. Arvid Järnefelt.

Sivu 7: Runon parittomat rivit ovat Jouni Inkalan kokoelmasta Sarveisaikoja 
(2005), sen avausrunosta ”Sukutiedosto”. Parilliset rivit ovat Anni Sumarin, 
säkeistö runosta ”Kielojen tuoksu” kokoelmassa Vuodet vetten päällä (2003). 
Tekstit valikoituivat tähän siksi, että kummassakin sattui olemaan 
yhdeksäntoista riviä. 

Sivu 8: Sanat ovat peräisin kahdelta nuorelta debytantilta, heidän kokoelmiensa 
ensimmäisiltä sivuilta. Parittomista riveistä vastaa Cantorin pölyä (2005) 
pyyhkinyt Juhana Vähänen, parillisista Turistina täällä (2004) vieraillut Teemu 
Manninen.

Sivu 9: Leo Tolstoin Mitä on taide? (1898)  kohtaa sisäministeriön uudet 
passikuvaohjeet (2005).

Sivu 11: Kaksi Aaro Hellaakosken runoa limittäin sommiteltuna.

Sivu 12: Cut-up-versio Paavo Haavikon ja Pentti Saarikosken runojen otsikoista. 
Mukaan on otettu vain sellaisia otsikoita, joissa esiintyy kuusi sanaa.

Sivu 14: Kollaasin aineksina säkeitä Jarkko Tontilta ja Helvi Juvoselta.

Sivu 15: Kollaasin lähteinä Jussi Parviainen, Harry Forsblom, Umberto Eco ja 
Jack Kerouac.

Sivu 16: Sattumalta valittuja irtolauseita Olli Jalosen romaanista Kenen kuvasta 
kerrot, 1996. Komposition suunta alhaalta ylös.
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Sivu 17: Pilkkeitä Shakespearen Julius Caesarista, suom. Lauri Sipari (2006).

Sivu 18: Tavutettu cut-up Joel Lehtosen runosta ”On tullut viimeinkin lämmin” 
kokoelmassa Hyvästijättö Lintukodolle, 1934.

Sivu 19: Lähteenä Harry Streng: Suomenkielen alkeet I, 1943.

Sivu 23 ja sivut 25–26: Lähteenä Iso suomen kielioppi. 2004.

Sivu 25: Ketjuruno Mark Youngin kehittämän mallin mukaan.

Sivu 30: Homofoninen tulkinta Paavo Haavikon runosta ”Sillat voitetaan 
kulkemalla niitten ylitse”.

Sivu 31: Tekijä simuloi konetta ja kone tekijää.

Sivu 32: Runo sisältää kaikki kahden sanan repliikit David Cronenbergin 
elokuvasta A History of Violence (2005) sattumanvaraiseen järjestykseen 
aseteltuna. Teknisestä toteutuksesta kiitokset Marko Niemelle.

Sivut 33–35 ja 37: Leevi Lehdon kehittämän runokoneen (Get A Google Poem) 
avulla tuotettuja runoja.

Sivu 36: Kooste kahdesta hakukoneen löytämästä tekstistä.

Sivut 38–46: Salasanoja tuottavan ohjelman läpi ajettuja tekstejä. ”Runo runosta” 
on koneen näkemys Hellaakosken samannimisestä runosta kokoelmassa Uusi 
runo, 1943. ”Iloitseva sanapari” varioi kahta sanaa Väinö Kirstinän 
matriisirunosta ”Iloitsevia sanapareja” kokoelmassa Luonnollinen tanssi, 1965. 
”Lyhyellä matkalla ohuesti jäätyneen meren yli” on Janne Nummelan 2006 
ilmestyneen esikoiskokoelman nimi. (Poikkeuksena säännöstä ”Iloitseva 
sanapari” on kokoelman ainut teksti, joka ei ole aiemmin ilmestynyt 
Muistikirjassa.)

Sivut 47–60: Kollaasitekniikalla eri lähteistä tuotettuja runoja. 

Sivu 61: Muistikirjan 2-vuotispäivänä 1. kesäkuuta 2006 tehty runo oli vastaus 
seuraavaan haasteeseen:  ”Kokoa pieni tarina vähintään kolmesta seuraamastasi 
blogista, ottamalla virke kustakin vähintään ja yksi haastajan blogista ja haasta 
jokainen lainaamasi blogaaja, paitsi haastajasi.” Mukaan mahtui virkkeitä 40 eri 
kirjoittajalta. Virkkeet valikoituivat runoon poimimisjärjestyksessä. No, täytyy 
tunnustaa, kahdessa tai kolmessa tapauksessa otin vapauksia.

Muistikirjan osoite: http://karrikokko.blogspot.com

64



Sisällys

Det skrivna är partitur 1
Klik! Klik! Klong! Phsihh! 2
Kaunolukemisen opas 3
Paon viivoja 6
19 plus 19 7
Vähänen ja Manninen 8
Tiukemmat vaatimukset 9
Hellaakoski tarjoaa kielikukkasta Saarimaalle 11
Pavea ja Penaa Billin tapaan 12
Kaksi uutuutta 14
Toisistaan tietämättä 15
Kenen kuvasta kerrot 16
Näytelmä näytelmästä 17
On tul lut vii mein kin läm min 18
Otteita suomenkielen alkeista 19
Kysymyksiä 21
Sanoja 22
Iso suomen kielioppi 23
Väliteksti 25
Päivitys 30
Kielemä ja muita sanaleikkejä 31
Small talk 32
Mistä voi tietää 33
Täytyy kirjoittaa 34
Naisenkuvia 35
Ihan käytännön neuvoja 36
Ajattelin kirjoittaa runon koneella 37
Runo runosta 38
Iloitseva sanapari 41
Lyhyellä matkalla ohuesti jäätyneen meren yli 46
Runousoppi 47
Kevätyössä 48
Toinen mikä säätelee naturaa on kieli 49
Niin että vasta nyt kun olen päättänyt kirjoittaa 50
Ja hän kiintyi siihen tapaan 51
Ja hän muisti kirjoituksen joka oli liikuttava 52
Polkujen tuntemus ei tee tarpeettomaksi tietoa 53
Jotta voisin puhtaimmin rakastaa 54
Istua sulkeutuneena huoneeseen 55
Lukenut sivun ja sitten pysähtynyt 56
Aamulla kun linnut heräävät 57
Rilke-muunnelma 58
Olevaa on maailmassa kaikki 59
Maailmasta 60
Vastaus haasteeseen 61
Viitteitä 63

65



Karri Kokko

Uno Boy, WSOY 1982
Varjofinlandia, poEsia 2005
Beeasily, xPress(ed) 2005 (yhdessä harry k stammerin kanssa)

66


