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ritariperhosiksi
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minä taittelen itselleni lapsen
rypistynyttä ihoa

seuraavan sivun viimeisestä vokaalista

epävarmana
värähtävästä henkäyksestä

juuri ennen loppusointua
huolellisesti
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käännän kulmat kohti pohjoista
jonka säröinen puhuri, pyörteet

synnyttivät myös minut

henkiin

haluaisin uskoa ettemme ole täällä yksin
ettemme

hylkäisi pieniä jalkapohjia
ulvomaan kaskeen
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yksin säröineen minä sinua rakastan
kuten emäni, pyörteet sivelevät kasvojani

ensimmäisen sivun
ensimmäisellä

ensihenkäyksellä jo huomaat

paperiseni

ettemme kylväneet
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etten minä ymmärtänyt huolestua ajoissa
ritariperhosten tilasta
rakentaa pikkuruisia baareja puutarhani laitamille

rautalankasormissa
hiivaa mehua ja sokeria

kaskessa palaneiden siipien kärkiin
en voi huokaista
en voi

eloa

Ripustan puiden oksille vanhoja kakkuvuokia
värikkäitä lasihelmiä.
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Puhallan varpaidesi muodot talteen,
niiden jokaisen riimin.

Ettemme unohtaisi.





printtipaidoista
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e
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eikö hän olekin kaunis ?
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elo eloon nojaa, selänsivut suorina
tähän tapaan

Voisinko liimata heidät yhteen?

ritariperhosiksi
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Voisinko parsia perhosia
printtipaidoista ja niistä banaaninkuorista,
jotka typeryyksissäni heitin roskiin?

Kylvän ellipsini niitylle yksi kerrallaan
taittelemani lapset.

Eipäs tönitä jonossa!

Karanneet vokaalit vihertyvät, villiintyvät rikkaruohoiksi
vapautuvat maailmaan kunnes kaikki ovat koolla
eivätkä aio palata sivulle kahdeksan.
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Saumat langat lepattavat, lentävät
miekat viuhuen

tunnen äidillistä,
liekehtivän.
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keltainen kummitus
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Auringon paahtamat käsivarret kurottavat, huojuvat
heinänkorsina
henkeäsalpaava

naaraavat mullasta pullonkorkkeja samalla kun

keltainen kummitus muovikassissa nauraa
paikatuille tähtimerkeille.
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Orionin vyössä
riippuu särkynyt solki.
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Planeetat tietävät kertoa,
että jänikset tunsivat tulentajun

tuuleen kaadetut

paperiseni
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ja minä ymmärrän olevani vierailija
oman ihoni alla.
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Olen kylvänyt jalkapohjat palamaan,
palaamaan
palavalle viivalle

joka piirtyy lävitseni

neuvottelematta.
Korjailen kämmeneni juovia, mutten osaa tulkita nimetöntä.

Halu elää saksien terissä, keltainen kummitus ja hiiltyneet
varisevat hohtoa.

Kevyt kantaa olkapäillä.







äitienpäiväkortteja
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Minä haluan taitella origameja,
mutta läpikuultavat lapset
laulavat

henkäyksenohuina

etteivät pidä täytekakusta
ja kermavaahto on mustaa.

Ei hätää, ei ole vaaraa.
Tähtikuvioita voi leikellä kartongista
ja lupaan olla juoksematta
sakset kädessäni
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valitsen valkoisia tennareita
ja pitelen kädestä keltaista

kunnes muistan etteivät aaveet osaa kirjoittaa

äitienpäiväkortteja.
Minäkin haluaisin yhden.

Etteivät muovipussit maistu mullalta
vielä sataan vuoteen.
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Hengitän hammastahnaa, jonka rakeiset kuulat kimaltavat.
Ilma on glitteriä.
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Näen unta kaskesta. Pienestä pojasta, joka pakenee liekkejä.
Hän on hukkua savuun ja –

Meren vaahto on mustaa.

syöksyn hädissäni hänen peräänsä
kiskon ylös aallokosta
mutta liekit ja savu ja vaahto –
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Kimmellystä kielenkärjellä.
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Kulmasi kukkivat valoa
valkovuokkoina,

nimeän sinut toukokuuksi.

Kapaloin koillistuuleen kuivumaan,
keinutan kakkuvuoassa.

Ihastelen kuinka pienet sävelsormesi
sivelevät

surua mullan poskella.
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Ja huokailen äidillistä,
herkästi särkyviä hetkiä
henkäysten välissä –

Täällä asuu lapsuus,

paperinohuet unelmat.





Venetsian kanaaleissa
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Kirjat sulkevat kantensa, eikä sivuille mahdu enempää
kirjaimia

putoilee tyhjyyteen
kaukana minusta.

Fiskarsseista, oranssista palosta jossa lukee minun nimeni
hapuilevia sanoja.

Venetsian kanaaleissa virtaa kirkasta vettä,
ja miekkavalaat leikkivät
satamien poijuilla
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ristiaallokossa

hengitän

kuohuvaa

vaahtoa lavuaarin pohjalla
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Kaakeloiduilla pinnoilla tuli ei tartu hiuksiin
hienojakoisiin uurteisiin
virtoihin otsallani,

mutta kirjansivut kastuvat
valuvat mereen.

Jäljellä enää palava,
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kun Madagaskar vuotaa verta
katoaa kyyneliin
ja iloisten värien tanssia voi seurata avaruudesta.

Kun kuubalainen maantie liekehtii punaisena
taskuravuista

renkaiden alle pyyhkäistyistä lapsista
joita ne kantavat sakset pystyssä

puolustaen.
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Minä ompelen sinulle tilkkutäkin
sademetsän puista.
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Piirrän korviesi nipukat veden pintaan
niiden jokaisen tavun,

mutta kuu ei hellitä otettaan
mutta kuu ja tähdet ja planeetat –

Vuorovesi vaihtuu.

Maa putoaa jalkojeni alta suolakiteet
maistuvat ruosteelta moottorikelkkojen kyljissä, valkealta
töpöhännältä hiiltyneitä vasten.

Livut hiljalleen laineiden matkaan ja olet kauempana minusta
lähempänä minuutta
minutta

kasvat kokonaiseksi, yksin ja säröineen
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pesuhuoneessa kuolevat lapsuus
paperinohuet unelmat
palava punainen

viiva

keinuu kynnyksellä sisään ja ulos ja henkäyksen välissä
katoaa glitterpölyyn.

Mintun maku pyörähtää
harteillani pettynyttä odotusta.
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Kun nurmilinnut pesivät
palosammuttimien kahvoilla.
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Piirrän varpaidesi muodot talteen,
niiden jokaisen riimin.

Ettemme unohtaisi.

Niitylle kylvetyt kirjaimet nousevat lentoon kaskena, ja lukija
tempautuu ristiaallokon mukana hengittämään vaahtoa. Teos
pohtii, millaisen maailman jätämme lapsillemme ja millaiseksi
maailma tallautuu seuraavien sukupolvien askelten alla. Sadun
omainen ja lepatteleva kieli toimivat vastapainona painaville ky
symyksille, kun runot kasvavat kuviksi ja kuvat runoiksi.




