
ilmapallo 

Tehdas 

 

Solmin kengännauhat ja nousen 

takana ovi sulkee tuulella 

kadussa on kaivoksista karanneita jääkiteitä 

ja maailman katto on hyytävän sininen 

 

Vastaan kävelee joku toiselta puolelta maailmaa 

kaakaonvärisille kiharoille on satanut tuntematonta lunta 

hän tahtoo nostaa suupielensä 

mutta minä käännän katseeni lapsiin lumikinoksissa 

 

Harmaa levittäytyy sisälle ja vie huoneita hapelta 

pakkashengen haukkominen lievittää kylmää (itsestään huolimatta) 

maisemat vaihtuvat nopeammin enkä kuitenkaan katso niitä 

jos pysähdyn sormet jähmettyvät 

 

Edestakaisin vihaaminen tekee huonovointiseksi 

päässä on pyörremyrsky ja lakastuneet lehdet, varpaat ovat takertuneet sukkiin 

ehkä kyse on keskittämisestä 

katoaako kokonaan jos painaa kätensä tarpeeksi nyrkkiin? 

 

Jalat lopettavat hetkeksi ja etsivät oikean suunnan 

risteyksessä olen olemassa yksin 

kengät kääntyvät jonnekin vaikken näekään mitään 

heijastin painaisi liikaa 



 

Tieltä jolla ajetaan pikkukaupunkien ohi lujaa minä poikkean pihaan 

metsän reunat ovat karanneet kauas suurten rekkojen parkkipaikoista 

puhallan käsiini mutta sininen ei juokse pois 

painovoima on irronnut hiuksistani ja jättänyt jälkeensä jääpuikkoja 

 

Pihassa kahdella talolla on liikaa tilaa (ne ovat paksuja) 

tiivistän kaiken huudon korvieni väliin 

silmissä sumenee mutta minä tarkennan uudelleen 

taskussa on yhden suhde kolmeen puhtaita tulitikkuja 

 

Tyhjyyksistä toisen ovi on auki 

en minä tahdo satuttaa ketään 

joku on jättänyt kahvihuoneeseen vuosituhannen ensimmäiset kanelikorput 

tässä näyttää ala-asteen retkeltä luokkakaverin äidin työpaikalle 

 

Laitan silmät kiinni ja lasken tahdin 

hiukset irtoavat jo vähän helpommin (silti kipeä) 

kynsien rata käsivarressa saa miettimään isää ja kesäaamuja 

mutta kirjeet on kirjoitettu ja minä raapaisen rasian kylkeä 

 

Lämmin leviää kaikkiin onkaloihin ja hyvästelee kylmän hiutale kerrallaan 

vaihto on liian nopea 

hekin tuoksu tuo kyyneleitä itsenäisyyspäivien ja jouluaattojen takaa 

kädessä palaa edelleen eikä pöydänreuna pääse karkuun 

 

Havahdun kun peukalon kynnessä on tuhkaa 



talossa savu nousee lattianrajasta 

minä hengitän syvään ja juoksen viimeisestä lähtöruudusta kauimmaiseen huoneeseen 

laulan rakkainta virttä, minun jalkani ovat vielä terveet 

 

Käperryn paksuun utuun parketin ja pudonneiden sohvatyynyjen syliin 

väsymys on liuennut ja vienyt raskaan mennessään 

musta kuumuus sulkee silmät 

ja vesi niiden alla tummissa lätäköissä alkaa huurtua. 


