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Tuul vihiseb tänavanurgal, 
kus me vaarudes vaevu seisime nagu äkki moonduvad tõugud, 
iga raku otsides igavesti õiget kohta looduvas kehas. 
Tuhandeid läinud me jälgede yle, 
tuhandeid seisnud ja seisab ehk veel aimates midagi rõõmsat, 
midagi tulevat 
enne selle linna otsa. 
Aga meie? Aga meie halvatud hääled, tardunud pilgud 
meie võimetus kuidagi pysida jalul oma õndsuses 
esimese suudluse pärast, 
oma igavesti teadmises, mida iial ei leia endast yles 
naeratada teisele ja taevale 
sosistada tähtedele, mis mitte pole võõrad ega kauged, 
mis peab saama veel meist? 
Igavesti lahkuvad, ikka surevad, 
kui mitu elu meis möödunud hämarrõskest õhtust saadik 
suudluse pärast, 
kui mitut armastust mäletanud, korranud yhelainsal päeval, 
yhes paituses, yhes palede silituses, 
kui mitut kordama meelest läinud eluaegadest meie veel peame 
enne seda mida tegime siis, 
mida mõistame ehk. 
Oh meid võimetuid õndsaid, kes meile vastata oskab nõnda, 
et me taipame viimati, 
meie nii väikesed, armetud kuulama, kohmetud võtma! 
Mina armastan väga Sinu suud, sest temal on lunastuse sõnad! 
Kysi, oh kysi Temalt, kes lubas meid olla ja mõelda, 
kysime jõuluõhtul, kui taevas on rõõmus ja lahti 
häämeelest inimeste yle, kes tulevad ometi välja 
oma muldsest majast, oma putukate juurest 
oma päritud tõbede seest 
ja näevad tähti. 
Sest nemad on ja mõistus on ja Jumala halastus on, 
meie käime teineteise meeles nagu kevademetsas 
teades kõike 
teades seda, mida ykski keel selles maailmas pole öelnud veel 
ega öelda saa enne, kui mõistab, et ta pole roomaja suus 
pisikesel maal. 
Tule minuga otsima Andromeeda linnutee kuma 
kolme miljoni aasta eest, 
Sina näed, mu hing, Sina näed teda tõesti, 



mina pole seletanud iialgi, 
tundnud ainult, et ta oli, teanud, et teada ei saa, 
mis ta on täna. 
Kus me oleme kolme miljoni aasta pärast? 
Mina armastan väga Sinu suud, sest temal on lunastuse sõnad! 
Mis on jäänud sellest roomavast rahvast, 
kes teab kyll suurt, aga teada ei taha 
ega uskuda. 
Mis on saanud meie imetlevaist silmist ja tänavaist sõrmist? 
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Kes vikerkaart näpuga näitas, kes osatas kuud, 
mis saab neist, kes võiavad kinni oma mõistuse silmad 
imede eest pugedes laipade sisse kärbunud tarkuste poriga 
põlvest põlve irvitades taevast 
jõutud jäsemed pysti. 
Mis saab meist, Ninanna? Tähti julgeme näha, 
mõista julgeme karta ja uskuda Jumala halastust. 
Kelle pääle? 
Sest meid ei ole nii nagu näevad kõik ja näeme meie ise, 
meie armastus, meie mõistus ei ole nende aitadest kaabitud, 
nende laipadest kasvanud, 
kes keelduvad mõistmast ja inimeseks saamisest, 
ainult yks tarbetu kordus, yks vastne võltsing 
kadunud pildist. 
Midagi muud, pisut või palju, midagi ähmas ärkavat, 
kaugel syndivat, olematus algavat 
Mis saab meist, Ninanna, tulevaks talveks, 
kolme miljoni aasta pärast? 
 
Tänavanurgal vihiseb tuul täis surnute oigeid 
sadu aastaid, 
meie õndsuseuim, meie laotus, oh milleks ta lailab 
päikeses põldude palves, tärkava tähtheina tänus, 
kuhu ta kannab meie tyhised tujud ja pagedad piinad, 
tema, see elav, see õuduses uskuv, 
et on mõte kohutavsuures, 
et on mõte meil, nii armetuväikseil 
Jumala valguse vaikuses. 



nende oiged, kes meist ei midagi aima, mõelda ei teaks, 
kui neile lausuks meie nimed yks põgenev leht 
kollasel õhtul 
 
Meie käime teineteise meeles nagu eksides kevade metsas 
sumedast suigust virguvas elus, 
oh, mida võin ma olla tänuks, et mõistjaks ometi sain, 
mida Sinule öelda, et heledaks jääks aegade otsatus öös yks täpp 
taevaäärel. 
Sest ma tean, et Jeesus ei andnud Sinu pilku mulle riisuda hauda, 
Sinu armastust ainsa varana kaasa võtta 
laibaryyks. 
Tema tahtis mind tänama, Tema lootis, et ometi suudame 
öelda seda, mida maailmas pole viitsinud kellegi keel, 
öelda Tema armastust kõikide vastu, kes tõrguvad võtma 
lunastust inimesekssaamiseks, 
Jumalat inimesekssaamiseks 
 
Kas ma leian need sõnad, mu hing? Kas ma poetan kopitanud kesi? 
Ons nad väetud, vastsed võltsingud ikka ja homme? 
Võlg kasvab päevast päeva, jõud kustub tunnist tundi 
tänada nõnda, et Jumal meid kuuleb ja naerab 
rõõmust, et ometi inimese hääle sumin 
kiirgab Ta loomata metsade tyhjusest, 
selle hääl, keda Ta armastas tehes, 
kes ei hoolinud Temast 
andes ta loodust, et antaks palgaks, andes oma tõtt ja õigustust 
keeldudes võtmast ja tänamast 
aina tahtes olla ise ja midagi väärt tema kõrval. 
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Lase minna. Suured tähed istuvad kuuseoskastel 
ja laulavad läänetuult läbi ununud suve, 
yle roheliste lehtede, mida päike pole jootnud 
ega söötnud äikesepilved juuliõhtute hämaras 
enne udude magamaminekut. 
Nyyd ei ole rootsude kokkupanejaid kaste poole, 
sest laibad tukuvad mullaks 
näinud sygise pruuni tuld, 
tukuvad mullaks ega mäleta taeva sina, 
vihm ehk teab kui mitu aastat nad ootama peavad. 
Kas see siis on nendele uus nagu kaseoksade myhin 
edelatuult ahmavale näole? 
Või nad mäletavad muutudes mustaks, 
mäletavad. Aga, kes ytleb, 
ja ometi seda teada, kas palju enam ma tahaksin. 
 
Lase olla. Iga päeva järele ärkab öökull vahtraile 
ja kesse mõistab talle seletada kuidas võib lailata 
inimese silmi päikese päälelõunane helk, 
läbi paksenevate lehtede ja putukate sumina. 
Ons siis kedagi, kes minuga suudab rääkida selles keeles, 
mida mõistab mu veri jäädava haua äärel 
kolm silmapilku. –  
Ta ju ehk pyyab, siunab ja sajatab praegu 
unetuid öid, mis ma syteks ta sylle kogund 
oma arutu halinaga tumedate tubade lävel 
aastaist aastaisse, 
et mulle keegi ei vasta kivide alt ega samblast, 
millele liblikas puhkama pani kord tiivad. 
Vahest ta räägib, kymneid ja tuhandeid kordi 
on juba mõelnud, et aru saan, 
aga mu kõrvad undavad maailma rumalust 
ja mu mõistus harutab inimeste prygihunnikuilt kaltse, 
pyydes leida säält midagi uut ja ilusat, mitte enese jaoks. 
Kui ma vaid mõistaksin, mida on taibanud lehed 
kelleni tuli halla pihudelt kaotav tuul. 
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