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väravad pole veel vaikinud.
alles me käime sisse ja välja
kordamööda, jättes nähtavaid või tajutaguseid märke
ja mõnikord lebab kaevu äärel päiksesoe konarlik kivi
mis jääb pihku tuikama kauaks – nagu käsi
ja vahel lupiinide saarelt yles sirutub hääl
piltidest virvendav, tiivustab silmi.

väravad pole vaikinud. kui lahti oleme meie?
mis meist pääseb läbi
uitama yle kõnnumaade lastekarjana kevadekilkeis?
mis maale nad lähvad, eks,
sõltub ainult sellest, et
tean Sinust midagi ebamaist,
laienevat, teel olevat päeva ja loomise jätku
ning Sina tead sedasama palju rohkemast
sadade jaoks, ning iga soov teeb ringe,
kohtab meid kasvades,
peegeldab õndsust, õudu või leppimist,
kui tuleme oma elu ees ja lähme –
ikka komeetidest kihamas silmad,
kergelt haavatud, aga
kallistused kätes peidus,
sees liigutamas kõik, mis veel pole vaikinud
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Kui mõni Su elu piisk voolab läbi härmatise
ja soendab yles Teise Maailma tee
ja kui Sa siis yleni tulvad selle poole,
mida kardavad olenditykid siin “ilma”-s
siis sepista uueks iga kui kiud oma kirgavas silmapilus
ja kõik end uueks sepistab Sulle.

Aga pimedusetähn, ilma selleta pole elu sealgi, sest Sa veel
ei saa lahkuda siit, aken peab jääma lahti,
lõoke peab lendama läbi võililleõite parve
ja ronk vikerkaare eest sygisõhtu pisarajugade vahel.
Ära yhtigi karda –
kyll neid, kes istuvad meele tuulelohele
ja lendavad ära.
Nende minekust kääksuvad uksed tänase majas.
Aga minejate sees on sissepääsuga hinged,
mille ymber sigib järjest uusi maailmu. 
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Välgutriip yle hämara ukse
kus seisime kinnisilmi
peod tyhjuses
varju paitus yle liikmete
kuu käes
kes ta tõi mu peole tyhjuses?
Yks, kes uuendas mind,
kallas kuklasse kindlust
ja laulis lahti kolmanda silma.
Temast on kass Jämejala pargis, kes
hetkega mind omaks võttis
nagu ei keegi mu elavaist
synnipuude all
hetkeks hõbevarjudes käijad,
kelle muinasjutu lömastas sadu,
kass hallikasvalge ja noor,
kõhu all sydame lauk.
Temast on see, et lapsepõlvealleel
seisin ainsa raiutud puu kännule
ja silmsulgudes muutusin ta rännuvennaks tuules
et kogu allee oli jälle täidetud ja elav
pimeda äärel
hoidis Tema mu kätt
kiirustades sosinal mind läbi
piltide tuhatkondade
Ta peatavalt aeglases jutus
lendab jõgi.
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MMaarrgguuss  AAiinnssaalluu VI osak.
“NAEREV HETK”

läbi sygavsinise saju
astub keegi, kes
tunneb ainult olevikku,
ei mäleta minevikku,
ei näe tulevikku.
läbi hallide pilvede
märgade viljade kohal
metsa sametisel murul
kõrgel lindude teedel
pilvedes
veel särab päike ta mõtteis
lapsed tulevad
ja heidavad palli
ylaste vaikse naeratuse saatel
igavese ringmängu keskel
autode tormlemise sees
valge-mustas udus
suitsukeerises
ja naer jääb, sellele päevale –
nagu õrn kellakaja…

(Jämejala Psyhhiaatriahaigla almanahhist Kontakt, nr.20)
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Sons And Daughters Of The Gray /—-/ So, though we may not be behaving exact-
ly like the Sons Of Light, we are not Sons Of Darkness either.´/—-/ We´re just
having a good time, though I know plenty who would question that it´s good.
/—-/ We´re Gray. The in-betweens.

Philip José Farmer “Jesus On Mars”

Vaadake, Valguse Poegade
Ja Pimeduse Elukate vahel kõnnivad Halli Lapsed,
vaim täidetud kymnete rõhtsate värvikiirtega
pooltoonides, mida pluss ja miinus ei tea.
Jõudsa oana, kes ajab taga oma õie liblikatiiba,
kassitapuna, kelle hõng hõljub saunast tulija ymber,
ronivad taeva nende mõtted
ja nende jalad
kõnnivad järgi kevadisele vihmapiisale,
mis voolab mäest alla.
Eemal on mesikarged tammed,
sarapuu-sõbrad ja vankuv uks,
õrn seenering samblal.
Ja kõikidel oma viisidel
Halli Lapsed
puhtust katavad myrgiga endas
myrki puhtusega
jälle ja jälle,
sest vana haav ajab valusalt pilli neis,
lähitulevik sosistab ennatuid lootusi
ja need kaks juttu vaikivad vikerkaarel.
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Gabi Kenderesi
PYHVLI SELJAS ISTUDES

Draakonmadu, madudraakon,
istun yksinda pyhvli seljas,
vaatan yles taevasse – seal on põlemas tuled,
elu välgatab pimedas, kõik
on täna mulle ligemale tulnud,
vaataksin kuud, aga ei paista,
sest too pöörab, pöörab ära 
oma näo.

Olen vaikne, mõtteis, hääletuil tiivul lendab öökull,
arvates, et kyll ahvid mu eest hoolt kannavad, arutelles,
keda oodatakse kuu õukonda täna ööl
peaksin teadma, on see võimalik või mitte, aga
nagunii lähen seda teed,
isegi maa väriseb mu jalgade all.
Uudishimulikud ahvid vaatavad mulle järele ja pikkamisi
vajub kuu mu kohale kallakile.
Nyyd võin unustada oma nime, soo ja elu,
saan ymber syndima vees kõigil seitsmel tasandil.
Ahvid kogunevad mu ymber ja kummardavad tervituseks.
Olen aukartlik nähes, kui targad nad on, sest
nad teavad, et on täna teejuhtideks mulle.
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meie naerujuured on kasvanud
lumehäälega vaikusse
varsti
oleme mõistatused puudelegi

tulin yksinda orgu
mõne lumeliniku alt
ikka paistsid me kelguteede vooklevad jäljed
ja kilkav mälestus
kelgutas alla mu sydame mäest.
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kui olin midagi mäletamatut:
kylmavalt puult lund nokkiv ronk
silmalaugude soonestik
jõgedealune vankuv maa
kus rohu tõrvik
kirmetab ekslema õhtusse.
jäämees tuli.
tema silmapilgud
laiali laotunud laevast täheni
ahaste piiride taga
punkt ja adru vaid sõnad
nyyd neil pole mus ruumi.
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Kui ta kysib, ytled: lapsepõlv
ja õrnad lehed liiguvad Su käemaastiku rahus.
Talle on kyll, aga Sul leidub enam veel,
rattad ja pleekind veranda, marrasknahk
suu soolasel kaevul.
Linnulaul aurab, Sinu jasmiin
väraval sulab, paat painutab latvu
ja surnud sugulased astuvad lehekõdust tagasi.
See murenev aeg, Sinu ja sauruste vahel
kylmal sipelgaliual avanend tähestik.
Ei, leierkast hägusas aias, ringlev tõsi,
mille kirjutad silma, 
et hingekangasse poetunud inimkond,
nende rõõm Sinust, las
allikas jääb
ja jõe-ema seelik
sadade elude ujus
yks hõbenael, millega päike tõmbab kivisse jutte.
Lapsepõlve lehed on laiali aasal,
see, kes laulnud nad, pitsitab tolmu ja kysib.
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Lömastund tigude hinged jalgade ymber lähen,
mäda ja pori loitsivad viimseid lehti,
murravad puid,
hingeakent rebivad,
et säältki lendaks lõunasse lind
tõesti, on hajunud sõbravarjude mahe punktiir
ja nimbus,
mida suvi puistas mu nimele keset rukkilaulu.
taas kõrgeks kasvanud oht
surra sellesse piinlikku ellu
mille hooled on kohvikuklatš nuss ja kell
lahtrisse vajuda rasvunud tolmuks.

aga kellegi elupäevade leil
kiirena hoiab mu siin 
kumava betoonrägu seeski
ja pyha turbakurude kõrkjate õukonnas
kivil, pehkinud pöörise juures
kiimane rauk minus
hirmub ja põgeneb kaugesse urgu
tantsiv hapraliikmene tydruk
paotab roostunud ust mu abaluu all
ja tuleb mind vaatama
mulle ytlema mind nende tuuliste juuste varjust
valu jooma silmist
kuhu elava kohtumise põhi
pole ilmunud mitmeid tumedaid synde.

mis on siis mu tänu, myts kivil
või hiir, vedav tillukest õit…
kord kui avaraks teeksin ta toa,
minus tantsiks maailm
ja vihmapiisk, langend laubale nelja-aastaselt
samal alleel
oleks siin
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Tänane e-mail Ramolt: ”praegu…
on öö…see on kõik.”
Tõesti, sama ka Kauge tänavas.
Jämejala tuled paistavad nyyd selgemalt ja neid on rohkem,
sest oksad ei kata alumisi enam kinni.
Mul on vihmade vahel olnud mõned nägemused,
tantsimised ja rändamised kinnisilmi,
mis tõid siiski välja siia õhtusse, mitte
kuhugi nimetu õndsuse kylje alla,
kus poleks enam vaja neid sõnu siin,
kus ma räägiksin pilguga
ja nurruksin kõige oleva pilgus kui
uue tee saanud komeet,
nagu majouni kommi söönd punahall laps.

Proovin sobitada sisemist ja välist pimedust
vihmajugade saastuvas helgis aknal
nagu kaht doominod,
kuid pole selge, mitu täppi kummalgi on…
Muidugi, meie keeles on ööl neli täppi
ja Lauril yks,
aga sõnad ei tähenda ometi midagi…

Kuskil me sobime…
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Ema tuleb töölt koju yle võssakasvanud põllu,
varasygise õhtul kell viis,
tema ja taimede saatjaks synnist hauani tuul,
praegu jäetud mängima
ämblikukeelsed kaeblikud tšellod kõrte vahele, kangekaelselt:
“Suvi on saladus! Sygis on sant!”
Kõigi liikide laulumeistrite viimsed proovid rännu või surma eel,
mõtete jälge valgumas pori,
aga köögis on kell alles neli,
istume laiali söögi taga, väljakasvanud, rikki läind lapsed,
lapsed veel ikka.
Sinu suu on moosine ja minu särk täis kypsisepudi.
Targad jutud lõppesid, nääklus jäi vaiki, sest
akna taga sõitis pyhalik pilvedeparv
kaseladva varjust välja.
Nii paljud meie ununud unistustest
lehvitasid sealt meile, nii tungivalt,
et hirm hakkas hoida silmi lahti.
Pugesime laua alla
ja värisesime käesoleval hetkel
kumbki omas heitumuses,
märgates käeulatuses
rohkem imelist kui ykski elu jõuaks kanda.
Tuul tegi lahti akna.
Suudle punast tähni mu silma all,
et ema jõuaks
ja mänguasjad leevenduks. 
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Mu kollasest valgusest täidetud nimi
pandi kuhugi kaugele teispoole Kuud
ja tema ymber tuli palju tundmatuse tiibadega inimesi.
Neid, kes lennus käivad, kes pidevat unistust jagavad.
Valgus nihkus kahvatuil rahnudel ja kui nad ukse leidsid,
naersid nad oma käeraadiotesse, joostes laiali
minu kõigisse tähtedesse. Kylalised sealpool Kuud, kes
L-i käänakul kurvitasid jalgratastega,
hyppasid i-s joonest täppi, jooksid A kolmnurgas roheliste lillede seas,
kilgates armsamate järel, sõitsid R-i vanamoodsat 
kanalikaart mööda õhtuse voolu vulinalaulus ja U kõveral
jõel triivisid pööret jälgides, isegi olles kergelt reelingu kohal krõnksus.
Ja tundes, et minus on liikumist, tundes iidsete välgujoonte
tuksatusi oma massiivides, suvised mäestikud laskusid rahusse,
kergitades Kuu poole kypseid viinamarjamytse ning tänades.

Kes olid paadis, nägid, et parda kõrvalt ingel sosistas neile
kohast, kus täna avanevad lapsepõlve väravad.
Ja tydruku pihku pudenes võti – tilluke kastepiisk.
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CCoonnrraadd  AAiikkeenn
AEG KALJUS XXII

Kui mees, see helge teadvuse ingel,
see tiivutu vaim ja Jumala unustlikkuse
põgus kokkuvõte, seab end minekule
päevavalge reetlikkusse lõksu – 
miks arvab, miks arvab see vaene togu,
et naaseb õhtul? või et naaseb samasugusena? 
Need, kes hommikul selga pannud
selle valgusmantli, õhust katte,
on end väljudes äkitselt mässinud
koidu metsikusse lainesse, saabunusse
õelalt Alfalt – mis neist on saanud?
Nad tulevad tagasi pimeduse poegadena.

Kui naine, see kurivaim teadvuse tagant,
see sulni kaose tiivuline kogum,
kes kähku reetmises ja petus kehastus
hakkab uitamisi eemalduma avanevast uksest
ja võtab ylle päevavalgest ryy –   
kes vastutab ta eest, läeb käendajaks,
kes saab õiendama tema võla, või vannub pilve nimel, 
et tema, kes nõnda läks, ka nõnda tuleb? 
Kui ta yhes võttis pimeduse, kas naaseb
siis helendava sydame ja rauge valgusega sees?
Sest too, kes läheb edasi, too naaseb muutunu või koolnuna.

Kui laps, see taeva habras peegel,
see pisut ruumi narrikale naerule või murele,
see, kes pelgalt puudutab ja maitseb välist,
valguse koondaja ja hajutaja, kui tema astub
lihtsale tänavale, et yle lugeda seal kive,
ja seinu, maju, umbrohte, rohulipli,
et loetust moodustada lõpmatut –
lapselikku kokkuvõtet kohutavalt suurest –:
kas muutund naine, muutund mees,
sel õhtul jäävad teda ootma täie teadmisega –
tervitavad väärikalt kas musiga või kättpidi,
kergelt emmates noori tiivutuid õlgu –
kas nemad, teadmatud, tundmatud, tunnevad seda Tundmatut?
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Kõik kolm ses õhtus, kui korra veel nad naasvad
hämara Oomega mustalt ookeanilt,
neist metsikuist laineist mida uhtunud tähed ja tunnid,
viimaks koju jõudnutena eikusagilt eimillegi manu –
kõik kolm siis seisatavad lihtsas valguses
ja pikkamisi räägivad yksteisega, nii kummalisel viisil,
just nagu läinud rahvas räägib tooneliiliate seas;
ei tunne teineteist, ei aru saa yksteisest;
kuid lähvad lahku tuule käes, just nagu tantsijad
ebamaise muusika poolt viidud yleloomulikku rahhu.

Siis õhtu maja, maja pilvedest, suur saal
mille seinad on seinad kõikjale,
haarab nad justkui tuul, mis tuled puhub kustu.
Ja seal nad on, nii lahus, yksi lamades,
Need kolm, kes hommikul end järsku seadsid teele
ning tulid tagasi nyyd teiseks saanult, võõraks jäänult;
on yksi kõik ja igal oma kustund lamp,
kõik nutaksid, kui nutuks oleks aega;
kuid enne pisaraid nad uni katab kaega
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Nelituhat aastat Rarotongalt teele Uue Meremaa suunas.
“Suundu veidi vasakule loojuvast päiksest novembrikuul”,
ytles merimees Kupe,
“Ja öösel vaata veest tõusvate tähtede niiti,
purjeta kaveinga´ t, “täheteed” mööda”.

Läheb, kellel on ulgtullidega suur kanuu,
jõuab, kellel on roheka meelega paat,
ehkki maha jääb tydruk,
ikka maha jääb tydruk,
kes vapustab tasa
ja vaatab musta juustemere kaldalt
Su järgi nõnda, et Sinu luud saavad

pyhaks ja kaitstuks
ning surmgi on lihtne 
ja õige käepigistus marusel minutil

ega tule sest tydrukust paremat.

Ja kui Sa nii sõidad,
avastav hing
purjena kesk hommikust lainetevahtu,
ajad korallikaladega juttu,
laulad sõudes nii, et ookean kõigub
nagu veeastja Jumala pihkudel.

Jumal, Tane tegi Sind
lapselike pihkude kirgava tagasituleku jaoks.  
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äiu välgust löödud imekaunis tydruk
ma laulan edasi magama Su pyha nägu

koos käte kauge lumega
mis uinus ja piilus
põlenud roguski ääre alt viissada aastat

äiu – et laulda oma hinge Su ilmeks
millist pole

yhelgi raha võimu kuulsuselarvisel yhelgi kellelgi yldse
minu aja Xibalbás

äiu sest Su Uxmali viidud sõbrad
kes ohverdati Päiksele või sõid maisiteri nooleotstelt

ujusid Linnutee ookeani oma verejõgesid mööda
nad on kodus ja kytivad rahus

Su sõbratarid rohekast allikasilmisest mäest
lasi templiseintele raiuda armunud preester

quetzalli kes täht-tähelt käib läbi kõik õitsva
viis ohvrilooga alt kaasa nende hinguse

ja toob selle Su ymber iga kátuni järel
äiu muuseumis pildil ja taevas

ärata mind igavese tulles
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II
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Kass proovib käpaga krabada tähti,
mida käsi teeb.
Mina proovin krabada unistust,
oma ainsat vääringut,
laeva, mis yletab hirmu mere.
Pole muud, kui õhtu, voodi ja pilt,
mille juurest ma ära ei saa.
See teeb must kohmetu lapse, kes kahutand teelehti mööda
põgeneb maja nuka taha ja piilub sealt.
Kuidas kyll paistmine syvendab saladust!
Nad ytlevad, ma olla arutu narr.
Peaks tegema muud. Liiga kaua olen korranud end, ytlevad nad.

Sina vaikid, põse hägusas varjus
kõrvarõnga rohekas naast.
Synnimärgid on minu omade tuikavad õed.
Rinnal täht,
T ja F sellel kirjas. Kas Terra Firma Su sydame saar?
Kas mul seal oma põld, mõni joobnud õis valguse kaevul,
millelt liblikaid Sinu ripsmetes magab?
Ehk nad õigesse tuulde lähevad lendu,
kui hommikul kordan Su nime
ja päev nagu ilmatu kaev pyyab K. tasase kaja
õhtuni kandes seda.

sisu.qxd  03.04.04  17:24  Page 27



millestki lehed on kohama löönud
ja kuukiiri neilt peegeldub

kõikjale Sulle –
keha on vakka ja erk

juuste must aas embamas esimest lille,
kui avaneb silm.

jah. Sinul on naeruriiulil oma smaragd.
jah, ta käib väikesi kurde mööda,

hoiab end tagasi
veel

igale raskusele kui tänaööl hingad, see kaob
lahustub vaikuste ristteel kus kohtudes 

rahunend jooned
ja kummalist mängu teeb tuul:

ta mõõnavalt merelt
toob Sulle liivateradest kee
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Su häbedust piiravad väikesed loomad
on jooksnud laiali
tagumikul
puhkeb sydamest tuleloom
(odav tätoveering, mida kuu viirastab varjudes)
ykshaaval syytan
hammustused ja suudlused Su seljal
rahulikult põletavad
valan lapsehellitusi
kõikjale
Su häälde tilgub emapiima päiksesära ja tuhka
juba siis
kui ma alles mängin õlanukkidel
ja luuran esimest kõrvanibu
hiljem
kutsun sõrmede vahele
kassikangaks Su hinge.
Taas kusagilt ronivad puusadele jooma
loomad need väikesed tuttavad
teiste seas tundmatu valge.
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Sind ja mind on korraga palju.
Tuleviku anum saab meist triiki,
yks piisk
aitab sadama homsed vihmad
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hämar märkab –
Su syda on seekord nii vakka,
et kuuleb, kuidas
õhuvõnkest rebeneb härmavõrk
ja kuidas ämblik hiljukesi ta paikab,
ymisedes loitsu kärbeste pyyuks
ja meie silmade selguseks,
kes oleme aegamisi põgenenud
läbi kiimauduse linna,
jättes kahed juuksekarvad
kõrvuti lebama pleekunud-leigele padjale
ja kahinal paitama yksteisi
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Vahuste vete peal on
need lähedased, kes
vaid unes siin elus
ise mind emmanud
kes kuidagi ehmatund minust
ja jooksnud põdrasamblase kynka taha peitu
ja tulnud välja, rutates sinises udus
palmikud lahti
Shaktolikist Unalakleeti
mööda jääpankade puistunud võimu.
Ärkveloleku valdjatarid on toond mulle näha
tykke mu kunagi purunend minast
ja rääkinud näitlikke muinasjutte sellest
kuidas nad selle ja tolle kivikuju
avastasid samblast
juba lapsepõlves Lossimägedes käies
nägid ära kurepesas
lapsepõlves puude latvade poole vaadates
leidsid tundmatu kylatee nõlvalt
kevadel jalgratast soendades
sellist mind nad teadsid ja kysisid endale
siin 
aga see huvitas mind teisiti kui neid
kelle vaim pole joonlaud minu mõõtmiseks 
kaubamärke ei ole
mu vahel tiibadeks muutuvail kätel 
leidub siiski
siin unustatut ja teisel pool unustamatut,
sest Unalakleeti
lumepimestuses
yksikud põldpyyd, harvad sulised abid
toitmas silmi ränklagedail väljadel
läksin minagi.
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ÖÖ lumisel väljal,
selles imelikus rahvamassis
Sa ei leia teed, Su
käevõrud kõlisevad odavalt
vastu neid, kes võtsid rasked sihid,
vastu oh neid, kes yksteist tõmbavad, tõmbaksid
rattale.
Ei, viimaste vahel Sa pääseks edasi, 
nemad on esinduslikud
ja kindlustavad Su tuleviku
normeeritud osakeste kaupa. 
Pyya nyyd võimalust! Mine!
aga väga väiksesse marraskil naisepõlve,
lapsega loomapõlve yhe tehingu sõlmudes,
mis see korralik kaua oodatud abi,
õelalt öelduna elu.

Veel ja enam ei näe, kuidas läksid,
mul on kibuvits silmades,
syda lööb vastu kivist ust,
ta pole iseenese võti
ja iga hoobiga
haavale
variseb uue kaotuse lund.
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…JA PABER ON KURB, KUI KANNAB NEID SÕNU…

Su sinivere hallitus
päeval kui tuled kahe lapsega poest,
korvis kyllus ja valu
tuled yle punase mäe oma sydames,
päikeses lyhikses kleidis
ja leiad ahervarred oma maja asemelt.
Su abikaas, Su seaduslik köidik,
kes silub Sind rahaga
ja toob koju toimetustekoormaid nagu kiskijaid,
kes uisutavad naerdes Su kinnikylmanud tiigil,
aga hing luurab kõrkjais, on vait.
Su…hallitus, kahekordne ja rõve.
Päikeses lyhikses kleidis…rahamusklitega.
Su abi, Su yhis…pilk teispool neid fraase,
kui lõid oma moeka ja lakitud kingaga
seksika augu mu ellu.
Popi haava, mis läks  moodi 
ja tuli Teisest Maailmast,
värisev, tilkuv ja õrnades riideis.
Kymneid kordi ta minestas valust
lihkudes liivaks
ja ta päris
luikmehe nukrus, metsadeks kasvav.
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Kallis, Su suu on riista täis
ja Sina ei saa muga kõnelda.
Tulivalusalt kahju on sellest,
sest vaakumivaikuses
kypseb läbistamatuks mu hukk.
Teisel ööl hyydsid mind õrnemalt kõigist
aga mu keel oli uppund Su häbeme limasse,
purjus sõdurina solberdas seal
unustanult kõik sõnad
ja Su kaela sai pisaraist kee.
Reedel tulid inglid nädalalõpuga me päitsisse
et viia meid lauluga läbi Setomaa,
vaatama Härmä myyri,
seal nutma end puhtaks kui oskame,
Ristikäiguga Petserist Pihkvasse
minema oma kooluses hingi itkedes.
Reedesed inglid päästjalivreedes,
kuid meie laulsime neile lorilaulu
syrrpapakesest (Jolly Old Sigmund Freud)
ja luule uhkusest
piiramatus konstruimisvabaduses
ning tõmbasime teki
yle pea ja kleepuvate kiimaste kehade.
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heletumm on see laul meist, 
ta lööb pea vastu ust ja kutsub,

kui Sa ka piparmyndi järele lõhnad,
kui karjud yle yksildase ranna,

ikka rebin ja kriimustan kõiki kohti Su naha lipul
ning see on nagu kõik mis lehvib

kui Sa mulle näkku sylitad
kui puristad mu munni niiet valus on

kui tulise oksa haarad lõkkest ja kõrvetad mind
ainus põlev viibe öös on me armastus

kui kohtume puuladvas
ja kummalgi on ainult yks king

kui kogun Su kokku sõja ja nälja käest
igalt häbilt laulude rajal surevalt tilgalt käsikiimluses

lapse nutult pimeda koletise syles, kes
tulistab mind muulavankrist kõrbeteel

kui selle hapuka raipe sisse vangi pandi mu syda
kes pliiatsit liigutab siin

siis too ta ära, päästa oma täht sodist
lõhu mind minust lahti lakkamatult
ava kaevud joo kuuanumast

ja synnita mind uuesti
joonista mõõn ja synnita mind jälle et

Tangata Manu järel
kivilatvade kaljujoonised tulevad ellu

ö kaks täppi on jälle koos ja on Nägevad Silmad
on paprika kujuga kell ja tantsupiltides õu

on varju suudlev jalgratas nurga taga
on liig vähe sõnu

ja palju minestust
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III
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Midagi tabas mind.
Ei tea, kas Su silmade selgus
uhtmas rada ju nyyd
kolm ja yheksa aeooni enne kohtumist kadumatus
või kirikukellad jõudsate puude yle
päikese hoitud hommikul
just enne kannatusrongi, talve karusel väraval.

Keski hoiab mind –
ei tea ega ytle,
ainult aimuse äärest pean kinni
ja äärel on härm segi samblaga.
Aga mu Hoidja on haarav, kõmav,
käevarred minestust täis!

Midagi lõpetab mind,
aga enne on sammud päikses,
on kurbusest ryy, millest ainult Jumal
näeb läbi, ja Tema gamelanimäng sydametuksetel,
vaimu laul hõredas õhus.
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INTERNETIYKSINDUS

On´s see kiretute aastate valgusest
et naguali maja taga on kevad,
ta silmades variseb, ragiseb syndmuste jääkamakaid
ja kaob allavoolu lõpmatust kiites. Metsas
käies jõud kohab ta ymber
kergelt kui puud
ja ta kammil, särgil
ja huugaval kivil
on kritseldused INI nahkpaeltega maailmast
mis juba on asunud rännule
interneti yksildasi pyhakodasid pidi
kus elektronid värvivad oma plasmat
ja parvlevad ilmudes ekraanidel piltidena
sisselylitatud varjualuses,
kus palve nimi on “reply”,
usutunnistuse nimi “subject”
ja eluloo nimi “attachment”,
kus juba päring “seks” NETI serverist
näitab kui palju myygil on loomi.
Lehekylje “Suur pauk” naisenägusid on nagual näinud
ja leidnud spermastest silmadest hirmu ja allasurutust
mis varjunud lõbusa ilme lagunud kleidi alla.
vanakstehtust ja kraave läbi neitsiylaste
juba enne kui veri on avanud tee.
Leidnud koolides, vanakrõõpides kustunud bussis,
leidnud kohvikus moetydruku moodi
tänavapäeval ja alati leidnud
vaikse ja tagasihoidliku ilu kusagil käevangus,
rõõmsa koduse teetassi ja pehmed juuksed,
nutu vihmasel synnipäeval,
värinad tuleku järel ja muid
pärle ilusast inimesest.
Ja leidmisse avanes kaev,
hiigelNNYYYYDD
rasketest mustadest palkidest suudmega
mis on yksainus tähn unenäo pinnal,
parred kosmose kulmul
millel kykitavad roheka tähe tolmuga imbunud aastalinnud.
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“PELLO NÕIDMINE”

On mai, elu rohekast kulust äärisega
ja noored räpakad nõiad tanzivad pello pääl
end ringliikudes kõigutades
laiutades käsi nii, et neist tõusevad
valkavad kiired kaskede kohale
ja laulavad:
“Sinnä’ks kõsõ miiq külbi külh vil’ kallis’kasõ kaara…”
ja kevadeudude kiitus laskub maagilise elu mäelt
taas õnnistab syndi, kasvu ja saaki
ja uhub laulude
urbadest neemedega liblikamerega
Jumala tihenend, läbivat nägu,
oh, sedasama,
mis vilksas tanziva tydruku
ilme tähesarnases peeglis
kui ta õhku hypates sosistas diktofoni
“Mu Jumal, ta kysib minu käest Sind
ja lindistab oma sydamesse.
Ma lasen talle kõiki Sinu sämpleid, mis mul on.”
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kes metsa eksib, näeb, mis nägid endised.
kes kobamisi otsib, kaotab nime yhes elulooga
ja käib uued,
kus iga täht on tunnis–,
on paik kõrgete puudega pohlameres
või saduperse madalas vilus,
paik, mille tundmatus sulatab vastsesse nimesse
mis on samapikk, kui rändaja rännak. 
ja mida ta teeb
selle endasse ilmunud kohava sõnaga –
kas eksleb surmal ja kaob, õhku joonistand märgi,
kas näeb Metsaneidu, astunult kahe kõvera puu
vahelt Teise Maailma,
kas kardab või võtab ta käe,
millel kasvab uue kodu sammal,
kas ronib puulatva ja suitseb sealt taevaseks leiliks
või tondina sirtsude sirinast kogub hirmu igaks tulevaks ööks,
kas läheb linna ja nihutab tänavad paigast
või laulab laule, mis kirjeldustesse ei sobi,
mis umbes tuhande aasta eest läksid valgesse pilve
ja mustikalt nyyd kargavad tema suhu,
kes kestab hiiena inimeste kõrves
eluvalge santsavina Jumala allikas
ja palub varju neile, kes teda ei tunne,
kuid tykati ulmavad kohavat laant.
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ta räägib mobiiliga yksikult soosaarelt
männityvede udusest kallistusest
ja puhub torusse sumerohekat suitsu.
see ringleb juhtmeid pidi
ta lemmiku tuppa,
laotub laiali yle õhtuse teleka,
ähmastab seinad
ja tuba muutub piirituks
punktiks täheväljade nurgas Betelgeusest paremal
kus võimatu korraks kallistab inimesi
ja läbi tulpide kahlab ta poole
udust tihenend mees
kes suitsu tahtel ja omaenese rahust
nii rääkis
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Kahju ja imetluse risteele seisatab mõte
tormiööl.
Jah, mõnda ei päästa – 
pajupudud on eksinud laste kombel mänguasjade kombel
laiali ojakalda pikal põrandal
kus marudaim pime ja tuul
avab iilinguil silmad kiikama tuppa
akna paisates kliraki valla
puhudes hinge tuikava tundmatu sõõmu
mis sirutub unne.
Kui ma hommikul pean nägema kurjasti puistatud õisi
vana kaariku kõrval
siis esimest korda ei kurda
sest tuule kingitud unenäos
peos hoidsin neid
heitlike piiskade vahel.
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LUMES KÄIMINE ON VAATEMÄNG

Minnes vaatama
sõbra sinkavonkalisi radasid päikselisel väljal
silopallide vahel mida kutsusime
näärivana mahaunustatud kohukesteks
tundsin et yks sälguse kõrvaga jänes
käib vahest naljapärast, hobi korras mu jälgedes
rägastikke mööda ja puutyve pidi yle Valuoja,
linnaöös kivihiiglaste vahel
uuel sillal tuiskavas neoonis kus
mu jäljed on karamelli värvi
ja mõnest vaiksemast tõuseb paekividest torn
kus armunud tormivaht
vaatab kiikriga oma igatsust –
emahirve kepslemismustreid
neitsilikul lumel
mida tuuleiilid sõbrustavad
taimekujude ja linnutiibade
trykikunstiga.
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Tihased siutsuvad klaverihelide vahele,
keeltes on see rammetu võbelus
mida kytavad pehmed haamrid
kahvatud sõrmed jooksevad yle lume
õhk vangutab ja all kylateel
möödub onu Pauli “Pobeda”,
mille ma välja mängisin, õnneks
ei mänginud edasi ta vähisurma, õnneks
pole aega mõtelda tyhistele asjadele,
kiimale ja sellele, kellel läheb paremini.
Tihased lendavad mu õlgadele ja klaverile,
siutsuvad: “Tahame kontserti!”
Huh, on aeg mängida kõik nende lood,
pea pööritamas nende pulmas
peidetud uksest siseneda laulu.
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Kill-kolaki. Sumaki. Sulps.
Kala ujub mullistunud õhuvahes,
vaatab puuokste varje
mida päike heidab yle õhukese ekraani.
On ringitähendamise aeg.
Ta sirutab suu välja
ja nyhib ennast vastu jääd
ja mullid loksuvad aeglase õukonnana ta ymber
aga jääkirmesse tardunud mullid puhutakse
veega segi:
see on vilets intriig, aga tyhja sest.
Põhjast tõuseb roidunud kalmuseid
ja voolab käänaku taha.
Saabas virutab vastu eesriiet,
oja hääl vahetab raginal sakilisi tämbreid –
see on Väikese Jääteatri etendus
“Kuidas kaks jäätykk-venda läksid õnne otsima
ja jäid kinni.”
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töö juures
lendavad kõik lepatriinud
juba minutiõitel
aga puhkusel
on aeg alles võitlev ja kylmunud
metsavälude
jäljed ryselevad lumes
ravim: võiks teha lõkke
põlluhiirte maja juurde.
Nemad on OK: tööl,
tunnevad lepatriinusid
ja nende beebid
sõidavad põrandal neoonjalgratastega ringi
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Päikesest purjus vareseparved
jauramas vana pargi puulatvades on enne.
Kui ka Su nähes ei midagi parane,
midagi järgi ei anta maailma rusuvaist piiranguist,
äraolevasse sydamesse saabuvad hõiskamispäevad
nagu võõrad, kes varem elasid selles majas,
kus ikka leidub nendele kuuluvaid asju:
suu, mis puistab laulu jahenend õhtusse
väga kaugele purjetavate pilvede all,
koduselt astuvad jalad,
mõni lohutav puhang silmade õuel.
Midagi märkamatult Jumal on andnud
ja mõtled, kuidas tänama peaks.
Meele käänakul see laheneb,
tundes, et miski pole “midagi”, pole “veel”,
kõik on kohal ja ära,
käies sisse ja välja taju ustest,
mille lävelt ylased pyhivad tolmu,
mille hinged joovastas liikuma päike niiet
nad on hõiskamispäevadeks kutsuvalt valla.
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päikese käes
ei kaalu keegi midagi
igayks hõljub
olles viimaks õhku näinud
isegi äge kuu
on heitnud selili vastu paokil vahtrapuust ust
kustaga öö tähed
käivad ykshaaval koputamas
täpid õieli
nad täidavad maja kolju
ega julge välja kylma kätte jääda
sest mäel
krõbiseb tammeleht uudiseid
Su elust pärast Sind
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maastik jõuab suure tyki õitsemist
vaksa kolletamist edasi
ennekui Tartust koju käima saan
ja mu silmad – palverändur ja tema koer
on vaesemad
selle ilu võrra, mis pungub, heiskub ja pudeneb
Valuoja kaldal
turbakurudes kaskede vahel
aknaaluses sirelis, mille Ema kord istutas
mu silmad ei ole neil uidand
ja proovinud magada ööajal
lehtmajas lehtede varjus
see kord
võib-olla just nõnda on suurimaid kaotusi mu päevade sees
mitte uhketest inimestest kes lähevad siit sinna
Pyha Tähtsuse tuhandes suunas
– ma ei õpi neid kunagi tundma –
vaid kuristik meeles et elu lendas
väät viratas
õis värises kastes
ja mind polnud siin
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WWuu  CCaaiilluuaann  (9(?). sajandi hiina taotydruk)

Mu keha elab linnas,
kuid vaim viibib mägedes.
Nukunäidendi sekeldusi
ei tasu liiga tõsiselt võtta.
Kui ilmamägi mahub sinepiivasse,
võib kõiksuse kõik sõnad 
sama hästi ka minema pyhkida.
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Jõuda välja iga asjani mida Sa näed
mida mõtled kiikudes hommikupuu oksal
neljandat tundi
nähes 
mitte öeldes
sest sõnade igavhilised märgid
ei kriimustagi vanade asjade pindu
kuna nende sydametes
on helile juurdepääsmatu
vaikusetihnik
mida metsluikede tiivakaared lahustavad taevasse
ja mis inimestele
tuleb väikeste smaragdsete putukate näol
kes vibavad unise pere silme all yle hommikuse
söögilaua, kaovad sahtlisse
ja muudavad nii kogu päeva.
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väratan,
tahan saata Põhjanaela poole teele oma palve
ka siis kui tean, et suren kymneid kordi enne ta päralejõudmist
et sinna läheb mu elu aegu vaid ennustus,
mille saajad kujutluse virvendavais metsaservades 
kah põlv-põlvelt koolevad sõmeraks
pajude alla,
sarnased nii et nutaksin kui neid näeksin,
taipavad valusalt sama mu suunas,
me mõtted kohtuvad poolel teel – liiga kaugel, et seda meelega mõelda
ja lemmespinn sööstab sadu aastaid valguskiirusel
ainsa allesjäänd kybemena praegusest elust
ikkagi kiirata
seda mis ilmub siin nagu hingeaur kristalses ja konnade laulu täis õhus,
hetkelilleks vilksab,
tuhandete läinud hingede lohutuseks, kes praegu on liibund mu ligi.
kollases valguses pahinal auravad järved
puude varjud tantsivad hajusaiks pikkade peadega kujudeks
ja libisevad mu ymber lindude hämara trilleri väel, selle keerdude kohaselt
yks neist pistab pika sõrme läbi mu silmade
ja kingib muinasjuttudest vöö
mille mustri iga punane käänd
on päev siin suves
taagitud võrsuva ja surevaga. teele!:
unistused, astuge uduriigist yles 
nii lähedal – kõikjal kus tiheneb aur, kuhu sirutub hing
ja tõuseb  –  
kure tiivalöögid yle hämara soo
jätavad tuhmilt kyytleva raja.
pöördun ymber: mustad ja ryhikad puud, mis teie taga,
mida ma palusin?
mis udu peegelduses läks Põhjanaela põhjatusse?
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Ingel vehib oma mõõgaga, mis
teeb mulle kiireid ja jõulisi paisid
ja selle tuul paneb ta hoosuled hõljuma.
Viimane löök ja me läheme aeda,
kuhu ta ehitas läbipaistvaist koltsidest torni
mu jaoks.
Meie riided on vahast ja putukaid täis,
oleme kärjed, kus kibedat mõõlaõlut ja mett
ja päikesejoad pihkudel segavad meid rääkimast.
Vähem kui pisut on seda, mis loeb.
Mida loen ammuli sui,
on Jumal jäädvustand vaikusse.
Nyyd käib see lyymes kriginas,
ingli tiivasirutuses ja silmades,
kus see pilkude leib,
kus mu hingele tervis.
Jumala pärast nyyd jälitab kass hiirt,
kes põgeneb kõrgele sekvoiapuu tyve mööda
ja hyppab ladvaokstelt kuule,
teeb seal lõkke keset selguse merd, va viipav plekk
ja kuulab, kuidas me ingli ja kassiga
laulame maa peale tõusvast veest. 
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Murran Sinuga leiba
aastate tagant.
On asjata pyyda rääkida sõnades,
mida tundnud 
mõnel Su lähisolekuhetkel.
Saab käe, pilgu ja mõttega
kylvata teistesse –
selleks olen ju siin,
selleks Sinagi kestad
Magellani pilve valgusest köetuna
ja tõukad leidmistele neid
kel pole orja ega jyngri tegu,
kes haljad, alles kuid loiud, vajavad raputust,
palasid mujalt, et äkitselt ärgata.
Kas synnid korra jälle ja selgemana 
närusemasse maailma, karmima tee kiskuda?
Jumala silmis leevendub kõik siis, nyyd, tulevas. 
Nii kindel kui pehme ja säbruline leib
me pihkudel
on, et need soovid kord täide lähevad.
Ykskõik paljude aastate pärast,
puhta ootuse ees laguneb aeg
paradiisi värvi mõtete lõime
kootakse sedagi, millest Sa unistada ei osanud,
olles tuleviku toiduks,
maitsesid vägev ja tummine.
Selgena hoia end ja tule taas.
Siit lähen teele.
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IV
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Vastus: vastust ei olegi.
Vähemalt kymmekond aastat
on mu mõtted end ära löönd
sarnase kirjaga myyride vastu.
Oh käijad, teie teeääred
täis tapjaid ja kavalaid,
kiusakaid sydameid surutakse teie põuede vastu.
Vali: ilusaga elada on rist.
Oskamatuga ohakas.
Himuraga rympade kamber.
Tigedaga väävlipõrgu.
Totraga näitemäng, milles pähe
juhitakse pissi ja pussu.
Sealt teed ei vii yhele ega teisele.
Olen kerge armuja ja olen vist pime.
Valmis kannatama, aga asja eest.
Seni veel mina pole see, nemad need, kes…
Koidutäht mulle pole säranud inimeste seast.
Enesepettuse kõrvetavas valus
näha tahtsin teda viljatul pinnal.
Olin närune piiratute vastu, aga
veel kõlgun teisel pool
vildakal sillatoel arusaamatu jõe kaldal.
Päike sfinksi rinnapäädel
helki lahutab mullegi
tuleb
kuldse aja nakkus
aga ta tähendab hoopis
nõidade käepigistusi (“Jõudu!”)
kes oma eludega
kooletand maailma ylbust.
Tundmatuse jaoks mulle silmad on antud.
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Armasta mind, ytleb Su silmade põhjatuul,
paluvalt sirutub meri.
Mu härmas kivimyyril
valgub tõmmu nire
ja see on siiani kõik.
Veri on laevatatav veel
kuid ei leidu ainustki lootsi
ja Sina oled laps suurel uksel,
värisevas käes
aegadest järatud õunasyda.
Pakud seda mu lauale, ehkki tead.
Vaatan Sind – nii ammu
kui viimati võlunes pilk täis magusust,
et Sa usuks.
Neis alatuis laadatrikkides
räägib petis, räägib filantroop
ja häbelik nurka pugenud laps,
veel yks laps, kes on hirm
teise pärast.
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Head lumesadu, häid helveste laiali mänge.
Võib-olla yks pööris
läheb ja ytleb Sulle uuesti mu nime
keerutab selle kristallide sahmakana
uinunud laugude taha
mitte selleks, et midagi võita Sinult,
mitte mälestusena nagunii olematust
vaid pilguna unes
ärkveloleku uhkuseseadusest
õnnetusmustritest vabana,
et syytult
veeriksime ainsa muinasjutu
teineteise silmapõhjadelt
ja teadvuse ristteel
sõlmiks lahti karmasideme õhedad paelad
laseks nad marraskil lennule
ennete tuisus.
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vaid siis kui nõustun Su tulematusega
kõigis aegades,kujudes
igas igatsetud pisiasjas
võtan puhtama ilmaoleku ja iidse 
värinaist täidet kristallnõu
millel on Sinu vajatud kuju
peidan riiulile
koltunud kirjarullide vahele
tiibeti usalduskoopas kus mungatar
oli 7 aastat yksi
lähen mõistuse teise otsa
jättes mõtete 
teenimise,
kujutlused,mälestused,ihad
saades
yleni täidetud teest
vaid siis
mu yksindus saab yhenduseks teistele
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Kahe maailma vahel on alati tuul,
ilmamuutus on härmatand risti piirikivil.
Huikavad surnud, äri ajavad elavad, käin kindla ja kohkunu tundega
seal puu varjus, mille latv viskleb
yhest tõelusest teise iga iiliga.
Ametnikud hyyavad mind oma laudade äärest
aga ma ei suuda ära elada ega nõutada yhtegi hinge,
ma nagu põgenenuksin vanadelt fotodelt
astudes maha kakskord valesse aega,
kus valgest myrast koorub laul, millele järgneda,
samblikud sadamas juustesse
ja nendega paik tamme jalamil,
kägin on sõnum korraga mõlemalt poolt.

Tuul puhub ammuli suhu, sinna tulevad sõnad,
värisevad siksakid saevad valusalt läbi oimude.
Kui räägin, saan vaenlased eluks ajaks.
Kui vaikin, liivakuhjana lendan laiali,

sest ainult sõnadetagune saab hoida mind koos
sisima paikade, verikallite omaste võtmise tulekul.

Öötaeval tyvi ja lumehelvestest joonistund nägu.
Okste varjud taaruvad tuhandeid valguse aastaid.
See on vaevalt veel kõik.

sisu.qxd  03.04.04  17:24  Page 63



Valusa hingetoruga ööl
saab kahest saledast
valgustriibust seinal
paar pikkade peadega
Olendeid Teisest Maailmast
kes noogutavad mulle saladusi
kardinate liikumise taktis.
Väljas vihmapiisad laulavad samast.
Olendeist paremal valmistab öö
mulle uusi mõtteid
hämaras tiirutavatest
molekulipiltidest.
Vahel on tunne,
nagu enese teadmata 
aitaks ma kedagi,
seistes teise valgustriibuna
Jumala kõrval
kellegi jalutsis
Sarawaki videvas
või Aldebaranil,
Elvas või
Tuukani tähtkujus
ja kõikudes pilte 
ta aja alla paindunud unne
peaaegu kõigi
oma lootuste jagu..
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palveta öösel
punase katusega maja kõrval
mille korstnal magab toonekurg
yhel jalal, pea tiiva all
kollase altarilaterna valguses
lausu õige sõna ja sydamelt  langeb tolmu
s. on veel nukralt nohistav rauk,
kes pole ammu oma lemmikkommi söönud,
ta on merepõhja vajutet majakas,
mille kiired sunnitud valgustama
uppunud laevade rusu
ja mille kõrval on inuidi syvaveekaunitar
Nuliajuki maja.
N. ujub sealt välja
ja Sinu hääle ja sõnadega
ytleb vigiiliat öölindude
koguduse hyyete vahele.
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Kes nemad peaksid olema,
kes vaatavad mu rumalat karglemist unetänaval
teispoolt jõge? Neid on vaja, et veel elada.
Yle jõe on silmad, mida piiskades värisevad õiekellukad
kastavad vara. Raudpead, kes kyngaste taha lendasid,       
merikotkad, kelle kyynte vahel vaikusest pall,
sammaldund tammed: tuules nookavad oksad
vibutavad kõrgele ja ylejõe.
Juba härmatis räägib minuga. Ylasest saab mu isa.
Varem nägi kurbus kõikjal vaid enese moondeid.
Kui aeglaselt roomame välja sest koopast!
Kruusane väljatee täis kangestund laipu, nahkhiired kõrvades.
Õudus läheb sõlme mõistusega
ja viimane surija neelab nad koopalävel.
Suure kaarega tulime, haavasid lugedes, silmad verel,
nyyd meile jääb midagi muud.
Liivast riided sahisemas ymber puusade,
kuivatame suurte puulehtedega oma hirmuhigi
ja läheme tantsima alla kylla.
Seesmine Nõid lubab täna laulda väga kaua,
nuiadena nurme peal,
lõkkeväljakul kesk tydrukujuuste lõõma, valgust ja pimedust,
visates päiksele järele pisikse söe,
puistates varju laiali allika põhja
ja kiikudes toonekase ladvas nagu paadis
kuni viimane tõmme heidab mind tagasi.
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Nakasuk
NÄHTAMATUD INIMESED

On yks nähtamatute inimeste suguharu
kes liiguvad ringi varjude kombel – kas olete neid aimanud?
Neil on kehad nagu meilgi ja nad elavad meie taoliselt
kasutades samasuguseid relvi ja tööriistu.
Vahel võite lumel nende jälgi näha
ja isegi nende iglusid
aga mitte kunagi nähtamatuid inimesi endid.
Neid ei näe muidu kui surma puhul,
sest siis saavad nad nähtavaks.

Kord juhtus nii, et inimnaine
abiellus yhega nähtamatutest.
Too oli talle igati heaks meheks:
läks välja jahile ja tõi naisele toitu,
Ja nad said isekeskis juttu ajada nagu iga teinegi paar.
Aga naine ei suutnud taluda mõtet,
et ta ei tea, mis jumet on temaga abiellunud mees.
Yhel päeval kui mõlemad kodus olid
uhkas mehe nägemise soov nii yle tema 
et ta virutas noaga sinna, kus teadis tolle istuvat
ja naise uudishimu sai rahuldatud:
tema silme all vajus põrandale ilus noormees.
Aga too oli kylm ja surnud ja naine
taipas liiga hilja, millega oli hakkama saanud
ja nuttis lohutamatult.

Kui nähtamatu rahvas sellest mõrvast kuulis
väljusid nad oma igludest, et kätte maksta.
Nende vibusid nähti läbi õhu liikuvat
ja vibunööre pingulduvat kui nad nooli sihtisid.
Inimesed seisid abitult
kuna ei teadnud, mida teha või kuidas võidelda
sest nad ei näinud oma ryndajaid.
Aga nähtamatul rahval oli aureegel,
mis keelas kaitsetute vastaste ryndamise,
niiet nad ei lasknud oma nooli lendu
ja miskit ei juhtunud; lahingut ei tulnudki
ja kõik läksid tagasi oma harjunud elude juurde.

sisu.qxd  03.04.04  17:24  Page 67



Mu aitajad, kes ilma minuta
siin ajas mõnd tegu ei teeks,
endised vägevad, tugevad tulevad,
kellega usklike hinged
peavad vahetust lendavas vaimus,
palun teilt uusi laule
ja siksakke
mis sirgendavad mu tee
läbi ahnuse laane,
ylbuse kõrve,
vihakiima jäleda järve
andke no hingetäis põrmõrna armu
sellele
kes peab veritsema vanade
mänguautomaatide ja telekapultide kõrval
kaema kymneid kisklevaid
täispuhutud väljamõeldisi
mis hammustavad ja reostavad
kogu nendega kohtuva elu
andke lollile kes peab masinailt raha kerjama
et õhukest kaitsevalligi
muusikast, kirjast ja joonest
teetõkkeks nendele teha
andke kybemik põrmõrna armu
kurbuse kauna, narruse noota,
hulava haugi hammaste vahele
et seda saaks kiirata vaesusse
kilgata kalmistuvaikusse ne sees
kus ylbus joob viina
kartuse kruusist
sest kui kymned on avanud silmad,
näind määndunud julki mida nad näideldes ahmind,
on neilegi sammal,
on härmaniitidel kõikuvad okkad
ja linnu kuugatus puhtusetalu katuselt
kymnete põlvede ekslemislaane tagant

sisu.qxd  03.04.04  17:24  Page 68



Kui setod on kul´atanud
ja leelo lahkub läände viherja pilvesalgana
siis on mu häälel vaid yks tähendus –
kasteheina jaoks öös,
kus ikka särab Su yleeilne jälg,
hinge agu aga videva kallis.

Kui mu jalg seda jälge kordab,
ma tulen tagasi
sellesse õnne mida mul jälgida lubati
yhes tervikus.
Sõnajalgade alla Sa viisid minu
ja vaatasin,
kuidas Su silmad
neelasid taeva tykke.

Ma aina ärkasin ja minestasin
nende valguste vahel
ja vaimusilmas siis nägin
kõigi laastatud rändurite selgadel
õnne tiivanukke, mõnedel juba laiuvaid tiibu.

Mõni neid märkas, mõni läks õnnetult kibedaks.
Kutsumus jagunes nende peade kohal.
Tiivukad rändurid tiivasulgede salajas ilus,
ma tulen yheks teist, minu teine pool
on siin juba ammu.
Ma ei tea, mitu aastat lõhkusin teed oma silmadesse.
Mitu korda ägasin unustades,
mitu korda haav läks lahti
ja jõi mädase suuga mu elust.

Mul oli vilets vanker
hiirhalli hobusega
mis vedas mälestusi yle Valuoja.
Mulle anti algusest sassis elu.
Ja ei tea vastata,
kelle jaoks ma olen homme.
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rongi kauge huik...ta on sõber mulle,
kes ise kolisen Laurila kitsarööpmelisel
ent võõraile myymata raudteel
ja mõtlen, kelles kyll on järgmine jaam,
kes lehvitab punase punktiga märki lepiku taga
kes tuleb peale, yhes kohvris saladussõlmega seotud lapsepõlv,
teises mõrase naisemaa kaart
pisarais koltunud raamatu vahel.
ja mõlema lõhn siis täidab kupee
elusa toa loojangusse sõitvas majas, mis öösel ei peatu,
vaid loksub kasteste väljade vahel
öökullide silme alt läbi
rytmis, millele pudeneb ootusesõnu, paranemist,
lauseid õhtulahkuse uksest, yllatuskylade väravailt.
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AALLBBAA

Veel pole uudiseid Melduva kyläst
kus kookus sõrmed
piipu koguvad neli ilmakaart, taeva ja maa,
veel pole uudiseid Rälbyst
kuhu rannale mu arm tuleb laulma.
Toomingas hoolitseb ta eest:
armulaud samblasel paadil.
Kui ta põlvitab, avaneb syda,
hiline mooniõis vajub kaardu yle metsa.
Veel sõnad on saadikud,
tundmatuis kaartes otsimas tunda tahetut.
5 kuud pole toonud ainustki vastust,
vaaruvad heinamail, vajuvad sohu,
nende tahe saab läbi,
teemoonaks antud räsitud lootus
liigutustesse lõpeb
aga uudistetagi toomingas hoolib
temast ja minustki sest
need valguskiired
ei rauge enne õhtut. 
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Ööaja lootused, nende jagu on põgeneda
ja karta, et ma neist räägin
Lootuste Veristajale
aga yks võlumärk neil on silmade vahel
tera teistsugust olemist, ainus, mis tulevik andnud praegu,
mida laiendamas ja kylvamas oleme
kui ometi armastame.

See, kelle nägu peegeldub langevalt lehelt,
tema häälde tõuseb läinud elude tuul,
õhtu-õhtult mu asjatu sagina juurde
heitunud uhkus toob tagasi seda kõla ja jälge,
suu argleb, siiski
joodab mind temast ega ytle,
kas praegusest õigemat joon, või omale hukku.

Ta on veevirvendus lehel ja temagi on ainult
ekslev piirjoon, mille tagune laotus
on liiga selge ja silmisyydistav iga vaataja jaoks.
Võilille lendureid takerdub ta seelikusse,
pilk unistab viiuli poognal
kus vaikse loo ajal istub nähtamatu liblikas –
see poolehoid. Temalt on sipelgas
kes eksles mu käeseljal, kylastas piipu
ja viis kybeme rohelist kaasa oma vendade peole.
Kuldvihm pudeneb. Lootused jooksevad laiali,
aga on sosistand siiski.
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Paraku mina, kes proovin armastada,
vaesem veel tema, mu loodetu.
Häbi selliste mõtete puutest
vist talle silmi tõuseb,
kui näeb seda nusarat nukruse jõge,
mida temast joonud, näeb neid
õhku ehitud hõiskamistorne
nisupäise vilaja tydruku elust,
õide läind oi millises lauludesalus,
iga lingikest, piita ja kartlikku nikerdust väravavõres
mu suuga teht suurlinnas
ja kysib: ”Miks Sa sest vaikisid?
Argus armastuse vend ei ole,
käsikiimleja salamõtteid täitma
minu elu ei paindu. Kes sõnu teeb
ja selgelt ei räägi, see pole nõid.
Ja vähemast pole mul abi.”
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Vaatan alla: kaevupõhjas on nukruse kirme.
Kellel on pääsu kuu ja päikese tõmbest,
keda tydruk või poiss
kristallideks, kibedateks ei lõhu,
see seisab kõrbes, väga pisukese varju all,
vahib jäätunud kaevu, tõstab õigemaks silmad
ja tuuleiilinguis päevalill pureb,
lõhki kraabib ta näo.

Mu tolm rändab Su manu,
Sa ei luba tal tõusta unenäo suudmelt,
kus meid riivasid minevikuliste varjud.
Sind nad sugesid heldelt – seepärast tuikad.
Minuga kõhklesid.
Mõni sealt läkitas hallaväe liikmeisse,
rakendas teenima ennast nõidade naeruks,
mõni, justkui mu moodi, 
valas silmisse peotäie tarkust,
mida ta kurnatud käsi
enam enese suuni tõsta ei jõudnud (sinna sai muld).
Mõni vaatas nii vägevalt,
et taipasin, mis tuleb teha:
ronida kaevu põhja,
lahti raiuda jäätunud soon,
ulatuv läbi aardeleiuse keltsa,
hingeldades, valusail liikmeil,
lõhkuda eest kylmunud myndid ja härmatand luud
ja paepraost, allika sydamest juua.
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pliiats kriipseldab jooni sydame äärde
helveste tasa langev muster
käeseljal, sulatab tähti,
kaarjoontest saavad jõelooked,
õuekask sirutub a avausest
korra käest pudenend sõmer
saab viljakaks sellest, et olen yksi just nii
ja lumesaju missal kõigega koos.
see lillakas tuule käes luitunud muld
lösutab põllul, jäljerada mattumas seljal,
kivi ja toomingas ilmuvad ja kaovad vihurite vahel,
tuisk lõhub ära mu pimestuse,
ajab hirmu kaugele, sest laulan
ja viisikeerdudes selle nägu, kes kannatab.
eelmise jäämineku ajal
yhe vaimustuse mulle ta jättis,
seda on viie metsa jagu,
see sööstab tihaseparvena yle Laurioru
ja laseb mul kõnelda
vastu tontide tahtmist.
voolan allikalt sinna ununud randa,
kus ta käest pudeneb
päikest peegeldav rohekas kamm,
laamilauda laenõtõssõ
ja tähiseks ta laulab kalade silmad.
meie hell läkitaja
laseb teineteist taga ajades
keksida läbi maailmade
kus iga kohtumine on hindamatu kink
kus tänu tõuseb lumesajuks
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Lugeja unustab, kus ta on,
tõusu kiirgavad silmad
äkki…ja tuhande kilomeetri taga
ma kirjutan seda valkjashallika sulega
ta juustesse, vaimusilma alla:
“omasteni…pääseda…on elu.”
Pikk igatsusohe pääseb valla ta une kohale
kui kadakasuits…ma võpatan,
lähen tunnelisse oma silmade taga,
leegin tuhat kilomeetrit kuni leegini,
jõuan, sest viis silkab minu eest:
“omasteni…pääseda…on elu,
esimesest hapniku aatomist
tõusis Sinu laulev nägu
ja on jäänud alla laskuva
ja lendu hajuva noolena teele,
ilmudes sadadel palgetel
kelles helises pyha.”
Mina, samast aatomist
teisele poole tõusnu
järgnesin läbi tuhande mehe meele
otsides teda,
kuni uinusin yhel kontserdil laudas,
kus mobiil laulis kaasa
regilaulu viit esimest rida.
Seal nägin…olin leidnud…ja kajasin vastu.
Tunneli otsas on kinnine uks.
Aga kaks tuld põletab teda
kummaltki poolt.
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mõlemad oleme ju haiged
tõvevoodisse kiindunud, ärakibeluses
siin ja eikusagil.

mina pole lohutus
aga must läbi võib paista
kiir, mis parandab haava,
lahustab välise kuju.

Sina pole uks
aga hingedel liigud,
sees 
miski selline laulust tehtud –
yks ots
ulatub vallu
teine
yllatub ellu

need kes me olla võiksime
sirutavad käed
tuleviku paremast nurgast
samm mille peame astuma
on nii väike, täringuline
ja lähemal kui me ise.
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Conrad Aiken
KOHTUMINE RANNAKALJUL 

Saime kokku õhtukaarest kulunud järsakul,
kus kadal rohituuldus mereäärsel kaljuveerel koos
hulga merikannidega
ja kanarbikuga, võõratena seisime temaga silmitsi
ning vaatasime. Mis on see näos või silmas,
mis enda saladuse pillab siis, kui hetk on käes,
eimillegi või vähemagi eest? Meie aga vaatasime,
vaatasime korra, vaatasime visalt, vaatasime sisimasse;
meretuul vaibus ta hinge sinavvaiksete vete kohal; kaugel all
ma nägin varju, mis sai armsaks. Kas nägi temagi
sygavust ja ujuvat vaimu mu kahkjais silmis?
Nii lummunuina kaljuveerel seisime ja vaatasime; siis naersime;
siis vilu päikse valgel istusime yhes, kaedes
neid liikvel vahusõõnu neeme tagant tulemas
ja valkjatena sööstmas kaljudele.

Ta rohus leband kätt –
(merikann längus pöidla ja näpu vahel)
ma puutusin ja kergitasin: temal naerule läks nägu. Ta käsivart
kriipisin ma väikse kanarbikuraoga, tõmmates
kaks kriimu, teravat ja valget 
kyynarnukist randmeni; ta esteks naeratas, siis pani pahaks.
Ta suud, mis ei poetand sõna ega nimetanud,
ma suudlesin; ja avasilmi suudeldes
ma nägin (pöidla ja näpu vahel hoitud) merikanni
hoolimatult puruks muljutuna.                Siis päike loojus
kahe laine vahel; ja loojangul 
ta tõusis, kleiti raputades. Homme (nii ta ytles)
siin kaljuserval kohtuda me võiks.Mis on see näos või silmas,
mis enda saladuse pillabnii kergelt siis, kui hetk on käes? Ta nägi
tydimust mu sees ja armu päiksena läind looja,
vilgast vaimu kadunud; kui märkas, vajus norgu.
Ilu lahtus temas; valgus taandus
ta silmist sygavaist; ta tundus hale; teda 
vahtides ma olin hämmelduses, ja vihane,
et olin arvanud end teda armastavat. Nii alla pimedusse 
ta siis läks: vilets, väike, ennast haletsev.
Tal vaatsin järgi, pannes imeks, et just tema  –
kõhetu ja sarmita – mind oli kytkestanud.
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Ja päeval pärast seda, kui ta ei tulnud,
sealt kaldaservalt ma leidsin kinnitatud kirja
salalise, selgusetu, kus napid sõnad,
mis ytlesid – (ja see oli kummaline, ja nagu uni,
sest, kui ma lugesin, siis näisid sõnad
vaid linnukyynte märkidena liival – ) 
et ta läks ära
alla kylla, pimedusse, läks igaveseks;
kuid jättis selle linnu mulle, et võiksin teada seda,
mida teadma peaksin. Ja lyhikeses rohus lebas
koos merikannidega lootusetu kormoran,
valged laud suletud ja suremas. Ta tõstsin
käte vahele ja kaissu võtsin,
pyydes soendada ta sydant. Lind oli nälgind;
silmad paotusid ja kahkjas nokk
vajus veidi valla; ja andsin talle
toiduks oma käed, muud söödavat mul polnud;
pistes näpu nokka, et ta
mu ihu syya võiks ja ellu jääda. Kuid tema oli surmal,
ei suutnud liigutada purpurpunast nokka, vajus
jõuetuna najale mu käe; siis mõtlesin,
et teda sööma õhutades vaid kiirendasin
tema surma. Sest hetke pärast, siis ta surigi.

Ma mööda kaljut hulkusin, lind yhes,
hoides teda oma kätel… Mida oli naine mõelnud,
kui jättis mulle selle lootusetu kormorani?
Kas ta ei tule? Kõikjalt otsisin;
puu juurest, kivilt; kanarbikunõlvul; veelgi
all, kus liikvel vahusõõnad randusid.
Ei kusagil – ei kuskil. Kahe laine vahel
päike loojus läände. Käes oli lahkumise tund. Kas
sellekski ta nyyd ei tule?

Hämar laskus.
Tuhmus merikannide värv. Ja ma läksin
piki kaljuserva, minetades kogu mõtlemise väe,
võttes kormorani endaga pimedusse kaasa.
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Verepiiskhaaval sisselangevas õhtus
taastub mu side reaalsusega.
“Jälle valesti moondasin maailma” –
peas hoian teadmist ja pea ragiseb,
karusselli vari öises pargis
on toeks mulle, orjale oravarattas.
Vesivõsudes raiskun. Ei päeva käes õitseda tohi.
Kivi alla ma jään, kui jälgin,
kuidas vähemaks keeran unistuslambi tahti,
kuidas suurendan puudusi, murendan imet
selle sees, keda armastan,
hirmust, et mu pisuke nõidus
sureva ulma selgust
ei talu.

Kes jääb tundmata, on
paljus liigagi mu moodi,
oma meeletust tulvil, sõdijatar ja pyhendunu,
kes läks oma valusalt hoietud mäele
ja leidis päikese halli ilma.
Jumal jootku ta nõidusi,
võtku yhekaupa ära ta pimestused,
lasku elada kõrget ja kummalist, punasekleidilist elu
paigas, mis on tema nägu.
Mulle jääb teemoonaks see,
mida ta näitas näidata tahtmata,
tõrksa peeglina tagasi saatis –
kiir, mis hetkeks valgustas pimesikku
kes pyyab iseend leidmatuse aasal.
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vastasrõdul kirikus istus mu arm
ja meie vahel oli Rondelluse muusika
kus inglitiib laotus yle musta sabatipäeva.
aastasadade taga oli alles see äng,
hingede yksinduskaebed kõikidel varemetel
ja pyha õigus jätta endasse alale
parim osa igast täitumata armastusest,
oli alles meie keskaeg
kes konutasime nikerdatud sammaste najal
silmad kinni
ja lasime mõtetel ähmaselt kõnelda võimatust
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Minagi võin olla tulkude soost
yle piiri kylla kihutand säde
või Sinu peegeldus sugude peeglis
mis ongi vist sama, kui ytlesid:
“Mina nimetan selliseid inimesi hingesugulasteks.”
Jah, rahvas kes kasvab sarnasemaks,
nende sisemus toitub äratundmisest,
mis tuleb oodatud sädemena 
ja syytab kyynla nälgurite pidevpimendusega toas,
kus rahvas vaatab 
esimest korda tõeliselt yle laua
ja leiab elude varanduse
hingamas oma kõhnadele kylmetand kätele.

Lahus mõlemad vaid halapajud
kui koos mõne võimaluse varjus, siis
igas silmapilgutuses hõljub
nende ymber eksperimendi hõng.
Võib leida nii oigavaid haavu
kui taevaskäijate toitu.
Kaksainsus on muutuste kiirtee.
Tulev kombib hingepõhja
ja osadus ilmutab
teispool päiksekiirtest ja lumihelvestest peeglit 
yin-yangi meelteembuse
tunnete õrnsinist positiivi yhes,
tumeverevat negatiivi teises.

Ning mina, tulku kes teise tulku järele tulnud
manan esile teisiku, tulpa,
veel yhe enda, kes elab seal, kus liigud Sina
ja istub päeva puu otsas,
konutab linnatänava veeres,
et näha Sind möödumas
särava, kõhevil või katkisena – varjundites
pyyda see pilt ja minna
mere äärde või kõrgete puude alla istuma
ja ööd läbi vaadata kaugusse
sammalduda kohava vaikuse keskel
mis uhub uut kiirgust teadvuse avarustele
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Kahekordselt toidad mu kauguseigatsust – 
eemalolekuga, tulles vaid 
sadades peegeldustes mida Sinust mulle pakub maailm,
unes vana tuttavana
ja silmavaatega, (kuhu ma minestan ja aastaid kukun pisaraist kirstus),
mille põhjas on galaktika teine äär,
kust mu tõeline elu mind kutsub,
kus keegi ei räägi, sest 
sõnad ei jõua, sõnad ei jõua,
Su nägu eredam ja vilkam neist nagu mõte,
Su kurb nägu, mu elu põhjus, ainus yhenduslyli siin maailmas,
kelleni iial ei jõua, kelleni poolel teel poen peitu ja kõhklen ja nutan,
kes oma nisupäises rõõmus oled täpselt mu kilgete moodi,
kinnisilmi uudishimus kummardumas
hiiukandle nagu lapse kohale.
Näen kaugelt eemalt neid kohti, kuhu suunduvad Su õrnuse jooned,
kuidas nõiud: sõrmede vahel ja hääles
pehmelt paindub maailm,
kuidas inimesed Su ymber liiguvad, peatuvad ja kaovad
igal oma soovid, viletsused ja särad,
siiski puulehtede moodi, kas nad Sinustki
teevad sygisest halapaju tuimuva ja vilavalt kummargil tyvega,
kas minu pihud võluksid tõusma aina hapramaid õisi?
Ikkagi ei julge nii öelda. Lubada igavest on vale,
igavene saab ainult olla
väljaspool kõiki võimalikkusi
kohiseb sõnajalamets mu sydames
neil hetkil kui Sulle mõtlen
midagi lendab pehmetes varjudes.
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seljad vastakuti istuda
pead yksteise õlal,
silmad kinni,
kasvamas jõukeerises,
koos ehitamas hiiglama pilte
kuigi räägin Sinuga
alles neljandat-viiendat korda
olen parimaid sõpru kes Sul kunagi olnud
keegi neist ei mõtle Sulle nii palju
keegi ei laula allikana öö otsa
ega vaiki nii tulvilt, täitunult Sinust.
Aga ses pole tähtsust või nõudmist –
ma teisiti ei saanud,
oli aina yks tuul,
mis ajas mõtete valgeid kireääriseid pilvi
Sinu nagu loojaku päikse poole
kumama, punastudes viimse valguse käes
et minna inimsygavustes läbima sihituid öid
kinnisilmi selle allika pärast
mille põhjast Sa aina peegeldud vastu
mis hulga laule on tõstnud yles,
pind virvendamas poolöeldud
tänusõnade kurbuses.
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keset laata tahan pugeda Su juuste varju,
minu on ostnud tuul
aga need kes trygivad lihahimu putkas
syydistusleti ymber
arvavad, et mu nägu on kipras terasest, rasv raske,
pea lödist ja ma pole Sind väärt
yheski mõttes
ja need mõtted tuul puhubki ära mu kyljest.
ta on mu ostnud Jumala, laadavanema loal,
et näidata kogu oma igavest kodu,
ostnud vabaks Su silmade vastas,
et suvinisu korra voolaks yle mu näo
ja ma ei vangistaks enam kedagi ega ennast,
nooleputkas pilluksin kergelt märki,
kallistaksin hobuseid, tantsiksin torupilli järgi
ja jookseksin läbi kiljuva tydrukuhulga
nõudmata endale midagi kogu myygipäeva jooksul.
et paneksin Jumala pihule oma mälestused Sinust
ei teotaks neid kahtluste ja kibedaks väänatud ootustega
vaid vabaneksin selles, mis nad on: iga tera elusad
valguses homse okste vahelt Jumalariigi julges metsas.
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kusagilt maailma radadelt
pakitsevad mu suunas
emapoolse suguvõsa kaotsis nõiasõnad,
milled Taar´a jõudis surres anda Annale,
aga Anna Patsile enam mitte,
kuigi lõpuni sonis kutsuda teda,
yha enam praeguses elus tundub, vidusa valgusena paistab,
et neid sõnu, heitlikku kuid kasvavat nõidust
immitseb Sinust…
need pole asjad, millega mängida luules,
nende taga on kauged panused,
häving või tõelised tiivad
ja elude tagant käib seos,
kellega tahes ja kuidas oleme,
kuhu pillutatud, millise unustuskoorma all,
praeguse kuju viimne otsus langeb yhiselt meile,
sest minust on osa Su sõnad ja hääl,
Sinust mu mõtted,
mida taipab alles eksija rohelises videvikus
kellesse voolavad me synnid.
Yhtegi jämedat nähtavat sõlme sellesse kangasse ei koota
teiste silme all meid ei köideta kokku,
teineteisesse ei klammerdu ega ummista yksteist
isegi siis, kui luhtume ja lendame tykkideks,
ja veedame aastaid samas asyylumi osakonnas,
jalutame kõrvuti värdjate käest päästetud pargis
vaikime kägaras hallikas päikses,
siiski ja iganes –  isegi aastate põhjas ei tarvitse otsida
yksteise huuli,
sest hingesugulus ei ela nähtava märkide armust,
väliviletsus ei kyyni selle ryyni, mida kandes läheme läbi maailma,
käralistel ymbrustel lastes vaikida oma sammudes,
palged peegeldumas lumehelveste miljonilt tahult,
kõnnime, hinged kastetud sõnatusse.
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tolm võngub, mu sõbrad on kasvamas teel,
mänguasju katmas päike ja vaikus
laskub läbi lehekardina erkrohelise.
Sa ei oodand, et varjude vahelt
veel armastus tuleb
õeke, haavast tõusnult lubad endale
yhe naeratuse teise järel
neist koguneb pyhapaiste
kastanilöövide all,
kassid tulevad, lakuvad piima
Su peopesade õnaraist
nemadki armastavad selgust
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taevas läbi metsamyyri
ja läbi Sinu
paistab samamoodi –
tuulega avanev, päiksega välja joonistuv.
see, mis sealt ulatub silma
on rännuviit
mitte ainult sisenduste ja viirastuste kaudu
mitte hirmumõrades soovidepeeglis
vaid jäädaval pyydmata maal
pealpool igat luhtumist
kus me kõik oleme suursugused ja tundmatud
yletavad ja leidvad,
lykkame eest selle, mis meid lahutab
ja päev võtab võimust.
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öö veereb ja päev tuleb
vahepeal
nägin teda, kellele anti laul
laulu järel, midagi hinge igasse soppi.

kanarbik õitseb ja unistustel on ladvad lillad,
sõnajalad tasa lähevad augusti lõppu…

sammalt mööda sydamesse
sirutub päikesejutte
hele hääl laane tagant
kostab mu magadeski.
mida tema suu läkitas,
on Jumala nutt ja naer,
ammu mu sees,
nyyd tõusnud silmi.
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kord mu keha teed on nõgestesse kasvand
yks veel jäänud:
tulla Su unenäkku, et
kohtuda läbipaistvatena, väljaspool arvestusi
“kunagi” allikalises põhjas
tahan korra tunda tervikut,
sest osad olid lähedased
lihtsalt teada, kes
käib selle taga, mida Sa teed, kuidas paistad, mida peidad jne.,
et ärkvel rahuneks seosed.
nagunii on Jumala kingitus
iga võimalus vaadata sygavamalt teise inimese
elu sisse, hellitada ja kannatada, myymata end, ostmata teda.
palun, ära seleta midagi selles nägemuses,
Sina ei tea, kes Sa oled siin,
myyrid kukkunud minugi ymbert,
vaata ainult otsa: rändav pilk, kui istume kõrges rohus.
las tuul ytleb, las murenevad Teise Maailma sekundid
näitavad oma tuumi ja toidavad me surematust.
palun, tee lahti oma juuksed ja luba neid puutuda.
oleme sydamesõbrad kõrges yyrikeses lapsepõlves eiteakus.
pajupuuokste pikkade varjudega paitab õhtupäike meid,
nagu Sa alati ytlesid oma kirjade lõpus, nii on.
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kui ma kord vaikin Sinust,
siis mitte seepärast, et tydiksin, et surm tuleks
või et sõnad lõpeks.
suudaksin rääkida ja laulda veel kymmekond järgnevat eluaega,
nagunii teengi seda,
minnes aastaid kinnisilmi lemme juusõhedal sillal.
aga siis, sellel tuulehebeme-hetkel, tahaksin kuulatada
eelnend ja järgnevat Sinust täidetud helinat
kinnisilmi kuulajate peades, Su näo ajapeeglis,
tytardes punasekleidilisest tulevikust ja vahedais uuestisyndides
mitte enam kiites kõrgeks või igatsedes
vaid imestades: kuidas oled Sa ilmunud igas elus,
esmalt vilksatanud ja siis kummund mu meele yle nagu taevas,
kust sain õiguse tunda Sind ja veidigi kasvada Sulle järgi.
kust avarus anti? 
kui teada saan, koidan
peidust tulnud silmadega
ja räägin Sust uuesti.
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