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9.

peata oma naeratus
vaata Su

nahk on ärkav muld
täis närvilisi

varaõitsvaid lilli
mille kohal lendavad

liblikad
ja majavärvi lennukid

kusagil maa sygavas
on silmad ja suu
nagu tähed mis

varsti plahvatavad 
või ongi juba plahvatanud

peata oma naeratus 
ja

kõik peeglid jäävad Sind vaatama
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millega õhtu mu täidab?
hämara aia taimed
saavad vahel mu kurvax

orkestrix
ja tornikellad sulanduvad

kaasa
vaja ainult minna
mõnd surnud hiirt või

lõokest kandes
tasa endana ymiseda
teeradade aurus
kusagil           yx

nutab     lill
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11 CCRRYY,,  TTEEEENNAAGGEE  HHIIPPPPIIEE  !!

1. joonista omale roheline virsikupuu
kui igavust tunned roni tema otsa

2. kylmal talvel põleta ära oma
king ja peida see prygikasti

3. võta iga päev kell neli myrki
ära seda kellelegi ytle

4. sygisel korista puudelt lehed
jäta ennast yxi oma Jumalaga

5. mõistata selgex mis on lõpp
ja karju tema peale

6. abiellu kõigi naistega keda igatsed
neile sellest teatamata

7. tõmba kybar näkku kuulates
endast kostvat kumedat urinat –

Su sisse sajab vett
kasvad, koged, toimid sotsiaalselt
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IIFF  YYOOUU  LLOOVVEE  TTUUEESSDDAAYYSS

tuulised tänavad
on peaaegu ära lendamas
yldise kõigemõistmise puhangutes

kristliku sygise ilmad
uhuvad viimsed mõtted
kodanlase punapealt

peeglid yhtuvad
suureks enesepurustajate parteix
soovimata enam vaikides peegeldada ööd

nii äriteenijaid kui
libusid räpaseil linul
mööduvad moosised teisipäevad

maa kihutab
oma mõtted ja nutud
varjudki läbi osooniaukude ruumiavarustesse

laps jookseb paljajalu
päikest taga ajades
kylmetamata mööda lund

ja kõigi linnade
ristteile ja plankudele on
kirjutatud nende igavene seadus

kui te ei armasta
teisipäevi minge ära
ei mäleta teid keegi
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KKÅÅKK

herilane lendab ymber 
lambi

kui palju ta lambist teab
–  nagu mina autodest

–  ja autod minust
ja mida me yldse teame

endast või teistest
selle vastu leidub ainult yx vahend

–  kui mind presidendiks valitakse.
sel juhul korraldan igal aastal
erilise vaba päeva mille kestel
kõik on kohustatud yxteisele

mõtlema
pöördun rahva poole päevakohase kõnega:
“Päevakoerad! Päikeses ja udus kax neli-
nurxet tolmuse peegli taolist silma,
sinakasmust karvkate nad roomavad!
Nemad on meist rahumeelsemad ei poolda
midagi paha ärge tapke päevakoeri!

Elagu päevakoerad!”
pinisen ma nagu kauge raadio
Ja inimesed mäletavad.
Ja mina mina mäletan.
Ning me kõik rõõmustame nagu lapsed selle yle

et me teame
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MMAAIITTSSEE (luuletus-loeng)

mitut asja korraga teha ei tohi, see on
laostav nii meie vaimsele tervisele kui tujule
väga halvax toonix loetaxe londonis ja pariisis
viimasel ajal supisöömist ristatuna lehelugemisega
imestan, mix pole väljastatud edikti, mis keelax
igasuguse kombineeritud tegevuse teisalt on ka
loomulik et näitex magav inimene lamab või
terve inimene laulab ma seletan paljukirutud
uus põlvkond paistab silma erilise jultumusega
hea tooni asjus olen kuulnud juhtumist
kus joonelise soniga noormees mängis
konditsioneeritava õhuga ruumis klaverit ise
sigarit suitsetades ja raadiot
kuulates seega tegi ta nelja asja mis yletab
kaks korda ebasyndsuse alammäära kysin
kuhu kyll kaovad järglaste moraalsed veendumused
kõik (ma mõtlen enamus) tulex suunata
taastootmistsykli algusse kus neid nii-öelda 
uuendatax ja yhtlasi ka vanandatax ärge mõistke
mind valesti pole ma mingi konformist või 
kyynik kõik noored sympatiseerivad mulle
lihtsalt tuletan meelde tõika et me ei ela
kuu tagakyljel vaid maal ja peame siin
elunedes kujundama ka kohaliku ja tingimata
hea ja individuaalse maa-maitse

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:37  Page 15



DDAAYYDDRREEAAMM

! (!…) ? ;. : : [ .,.] ?
, ; . :    ? … . . !

16

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:37  Page 16



17

mida? väike kurb loom naeratas:
nad tahtsid teda lausa põletada
sest ta oskas hästi lugeda
teadis mis värvi on rohi
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kes tuleb ja silitab mu juuxeid
öösel – nagu ingel
päeval – seljatagant salaja
tuleb silitab ja
öösel – paneb hoiule mu juuxed viiulikeeltex
päeval – langetab mõned karvad saeb ja kytab oma koda
kes mu juuxeid
öösel – exleb padrikuis kuni uinub
päeval – jalutab päevavarjuga puurib pinnast

asjatult
otsides aju
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kus on see piir
kust edasi ei või ja tagasi ei tohi
see maa kus vaid juua ja joonistada võib
ja toataga oxtes õunapuud – rohelised punased

sydamed
mattes mõistust sinise, märja soojusega
nagu vihmase ilmaga tuppa toodud pydel kass
seistes kõigest hoolimata mäletades
vaid nelja aastaaega vaheldumas kysides kus
on see haud lilled nööri peal ja tahmane
orkester äralendav koos esimese tuulehooga
kus on see poriplekk ta naerval 
seelikul ilmuta neid!
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MMEEMMUUAAAARRIIDDEE  MMÄÄSSSS
Ramole

jõulud taevast langes kustuvaid
valgeid tulesid

väljusid “Edust” olles ära söönud
kax surnud viinerit+leivatyki

ei teadnud mis kell on
Sinul olid linased juuxed kybar ja kax

silma mida aeg-ajalt pihupesadel soendasid
kaubamaja ees piiras Sind korraga

summ
vaimustatud

näärivanasid
kes kiitsid kybarat ja proovisid

seda näpata
yx pikem nende seast

pakkus tuusikut näärimaale
naersid ta välja
vihjates kodukohale oma mõistusele ning

tyhjadele juttudele
terve kamp

pettus Sinus isegi
kaugenes nuttes

KUNI SOSISTASID PAROOLI  

20
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HHÄÄVVIINNGGUUVVÕÕIIMMAALLUUSS

kui talv tuleb kui talve ei tule
ei saa me ei tea
paratamatult ei Wolly
värskeid vaarikaid syya ega mina
ei mina mis tuleb
ega Wolly vaarikatest kõnelemata 

21
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kuidas mu jõud on kadunud
heledate viirgudena välja reheuxest

kootide tolmust röövlikisast
kasside viinast

valguse sylle kukub kylmi teri
kuu-baleriin laulab

rõõmu maanteel
talgutest

mu eluaurud raputavad  magamast sygavkylmas aia
yha enam virgub härmas viiuleid 

surnute õunu
kui talivili laotub yle mu peadest                     
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24TTOONNYY  22  KKIIRRJJAA  VVAAIIMMUUHHAAIIGGLLAASSTT
27. jaanuar

vastik kylm on ja sellepärast pole juba
3 kuud välja mängima lastud sain eraldi palati
kuna vist teised meie toast kaebasid et ma karjun
unes ja räägin õudseid jutte eile käisime tädiga
Raagus Puudega Kohas jalutamas tema varrukast
roomasid sinised kleepuvad ussid mulle palitule tädi
haises viina järele ka kartsin usse ja hammustasin tema kätt
selle eest kiusasid need valgete kitlitega 
inimesed mind kuuma-kylma dušiga systisid midagi
rohelist palun tulge ja laske nad maha
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25 15. veebruar

teate tuba seisis lukus kui ärkasin toit seisis laual
kõrvaltoast kuulsin raadiot: täna on pyha valentine´i
päev ex igayhel ole oma valentine ustav
kirglik sensuaalne täna hoidke teda eriti ärge 
kaarti unustage otsisin voodi alt ja kapi sahtlitest
aga ei leidnud midagi mõned riided olid aga
need pole valentined öelge järgmine kord mis
tähendab sensuaalne hyydsin veidike valentinet
arst tuli mingi hele udu pea ymber lubas kui ma
tubli olen õhtul haiglakorrusele jalutama keeras uxe 
kinni läxin aknale vaatama väljas lumi sulas ja tegi 
veidrat häält prr-ššš ja prr-ššš äkki kukkus ylevalt
lompi suur kera osa voolas laiali järele jäi yx täpiline
tydruk ta vaatas mind ja ytles: hyya mind ma karjusin
ja vehkisin peaga ja keha läx põlema ja jalad ei seisnud
kukkusin põrandale ja laiutasin kätega arstid
tulid sidusid mu kinni suhu torkasid tropi ema kui te
tulete tooge mulle palju valentinesid siin on kurb
yxi või hoopis tooge annie-õeke minuga mängima
ja juttu ajama

Tony oli väixena andeks joonistaja ja laulja. 11-aastaselt
hakkasid tal esinema luulud ja hysteerilised epilepsiahood.
Ta toimetati yhte Londoni agulihaiglasse. Haigus pro-
gresseerus. Need kax kirja on pärit ajast, mil ta oli 13.
Hiljem, sama aasta 8. augustil viis Tundmatu Lendav Ese
Tony haigla hoovilt teadmatusse.

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:39  Page 25



26

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:39  Page 26



27

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:39  Page 27



28

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:39  Page 28



NNIIII

piimajalutuskäigud sygiseses metsas
vereliblede ja rabarberite metsas

on mulle palju andnud
varem jäi mulle pööninguaknast vaadates segasex
see hetk
kui maa end teistpidi pööras
kui soojax läx
kui inimesed mõtlesid hurraa või kahju
või midagi muud
ja põletasid kumerläätsedega lõhnavaid

kevadauke oma tumedale materjalile
nii. see on kõik mida vajan ja see on olemas

29
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OORREELL  MMÄÄGGEEDDEESS

põlev hirv jooxeb läbi maa
peatub hingeldades

sylitab vasxesse urni
ja kiirustab edasi
(keegi ei tea kuhu ja teadjad on kaotsis)

tuliseid vihke sõrgade alt pildudes
liikudes kõrgemale kõrgemale

kuni järsakute vahel turnides
kuuleb orelit seismas kaljualusel
märkab rahulixiniseid helinaid ymber –

kokku vajub ning põleb lõpuni

ja yxki inimhing ei välju sel päeval kodust
kuulataxe trepimademeilt kaugeid kaanoneid
vaadates uttu pyydes näha mängijat
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BBAATTTTLLEE  FFOORR  EEVVEERRMMOORREE

johhaidii nii suurex-tähtsax on kõik kasvanud
nagu puu vari päixeloojangul põhjas
yxi mina olen jäänud maadlema
lapsikute luuludega suus piparmyndi maitse

vihkama ylikondi
hindama kompvekke

ajal mil eakaaslased neelavad
rasestumisvastaseid tablette ja sydamerohtusid

mõtlevad abielule karjäärile palgale
vaatan kuidas kymned iseteadlikud võsud

kasvatavad end yle kogu keha
tolmlevad ootavad mesilasi

kukuvad hääletult rohule kasvavale
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rudjutud õhtunarmad
ja lindude kära eemal puudel

keegi ei kysi mult
kas tellin valgust

paistma õrnale mimoosimäele 
loojang äratab nahkhiired –

mustpeente sõrmedega syldised elukad
kes tantsida tahaxid postkaardil

ultraheli
hermeliintiibadega

magama sunnitud salapärased õed
jälle algab minus see paha avardumine
silmad kustuvad ja

oma               
und

ma
tean –

norsates metsas jooxen
peo avan kus

mystiline tikutops lebamas 
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andex
kõigest

päev libiseb minema oma telge mööda
vesivärav sõrestikuga teab

kevade veene
kaudu mille

veebruariparanoia voolanud

vaht ymberringi seiskub kaugelttulnu –
puuoxtest rist ehitud võililledest

vanikuga
!troll peab urgitsema seal
laskma kõik lahti

koobaltjalgrattur lendab ojja
kirjutab veepinnale
gooti tähestiku ja karjatab
ning tuul tormab kohale yhes itsitustega

juba kaiguvad sõrmelöögid
mööda vett

sela    
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34VVIIHHMMAAPPUUDDEELLIIEELLEEEEGGIIAA

klaasi-märg ilm taevata
suudmega kust loomad pistavad välja oma koonud

ja mille seinte vastu
rändlinnud end purux lendavad

paik kus pole vett
ainult piisad katkematult

kadumas pudelpõhja sompu
suits leinatuled ja märjad vanamehed

naatide vahel nõgesekarva tekid yll
raudväravad loomajäljed seintel sabin
(yhtlane vihmapudelisabin sulet systeemis
kuhu ei mahu dzinni laeva ega limonaadi
ja millest yxki pole luuletanud)

<
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kusagil kus lõpevad kuuekymnendad
on väike sinine väli
hobuga elad seal
ilusad juuxed peas
huuled klaasised kuhu vihm pitseri vajutab
iga päev käib noormehi ikoonidega
palumas endale Su keha
ajad neid ära
ja pyherdad oma hobuga

kiimalise tumeda täkuga
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KKUUII  TTAAJJUUDD  HHAAPPUULLTT

tulnud kord syya
neid erutavalt hapusid vilju!

tikreid oblikaid jänesekapsaid
rõõm

ammuunustatud maitsega
mille puutel võpatab tundmisõrnalt

me mälu
ja tungivad esile pildid
vanast perekonnaalbumist

mis on tulnud hammaste vahelt
ning katab end viljaliha

ja õndsa mälestuste ilaga
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retk psyhhedeelsesse aeda
lehtlad kus täiuslik surm

õitseb
kanda ära endas

unustus
magama vajuda pimeda hõllanduse 

keskel
sapp verevas paunas    
suunurkadest nired

purskumas
lahti teha end
ylle riputamax midagi suuremat
– tahtmatu yllatus
kesk kauneid skisofreenseid loomi

piibelehtede lõunal
te saate

yheks võrdsete hulgast seal
laiskadel teedel – valitud – kõnnite

täiesti aeda lõpuni aeda
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SSUU  MMAAGGAAVVAASS  NNÄÄOOSS

tuhanded öövahid soontes
ronivad torni õhtul
syytama nägu
unehelgex ta kammitsais elustunult
kiiresti võrsub rohi   
silmajärvede kaldal kus
hallid mustad valged

tardunud ringid
veegravyyrid

kuu paines
kuuldub põsenukkidelt tymin yx
ja tasandet hirmunud jumin
tuledehirmus kõik uuuu-jooxevad  

pimeda jalutu skarabeusena
vinnan yle end majakatest
ja kõrte vahelt
kitiinkest lõhkemas ängist 
jõuda vaid sinna kus huulte kuristik
robinal lykata alla end sealt –

langeda läbi keha
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kui õhtu nukker kii on põrnikaid löönud
nad pahinal veerevad ära
raheli poole yle hekkide

mälestades siinset –
need härmas kivid ja salmipuud

mingi suur pilt taamal
mis

erutab loomi lahkuma oma
turvalistest aedadest

uurima seda valguse jooginõud
spontaanse paistetusega kaelal
rätik ymber mis leetreid õhkab

krampis elajad lillekarikaisse vangistab
ning kurvalt lamab õhtu kii

kesk põrnikaid   
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VVAASSTTAADD

puude norus kysimus
ihule naaldub

teerada on hurm teada  
mida mööda Sa lehtedest kingades

liigud kauni rohuna
ristatud käed avad puudele

jahtudes
näed kyynte õhedaid litreid kadudes

sulamas raagudes valgex kilex
mida ylesse tõukavad sooned

Su näppe helistavad tyved
läbi maa

tigude oimudele tilgub verd
oma kurbade silmadega

kaugened igavikku
Su kylmad mängud on läbi  
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ma tahaxin talutada mööda õitsvaid kääpaid
yhte varjulisse paika oma yxinduse
kus puud pilkavad loojangut ja on
võrku kleepunud seal suur ööliblikas         
tillukeste helkivate silmadega ta vaatab
meid ja kahekesi me vaatame vastu
männiokkakõdu ning andestav leebus
sirendub pilkudest mida saadame
või veel laulvad terassillad õitesajus
on kõik see romantiline kurjus
aga  öölase silmad need kauged mered
mida väldib mõte pyha-määratut yxindust
täis neelavad mu ja ma
olen seal kus tuled öösiti põlevad
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MMEERREEKKEERRJJUUSSEEDD

ebahetkedel unistan kuulda
Su hääle

kauget yma
mis ripendab tuules kaldal
aga aga piinelda seal tuleb
piitsanähvakutena hurdakisa

kõike matab
adrunaaskel lõhub mu jalad
sest vaatan neid – 
jälgi jätmata

graniitsete vaimudena
lohutus ja uhkus alandus

ja häbi
peidus sisimas
valged hõlstiräbalad murduvad
lahti nende ihude ymbert –
anuvrõõmsa söögipalvena
mul takerduvad juustesse
kuna veevallid uhuvad

kullakänkraid 
ja kalade sylge

silmade jalgade käsivartega
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43 silmade jalgade käsivartega
puutudes
haaran rannalt seda

tyhja krabu
heidan kõik
avatud pihkudesse
sirutuvatesse mere kohale
armastades ja alasti   
täislastitud 

kätega
põgenevad merekerjused
enne kuulda andes Su häält
mis yhendab linnud vahuga
ja  häbelike hymn

paiskub yle
kaevude vikerkaartest    

ja kalade sylge
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jooxev poeg
kaugeneb mööda sillutist
rõõmustama isa ja õde

tuues keldrist päikesesalve
lõhnavat veini
vilepilli ylemiselt riiulilt

yle õue kõnnib
lilletrompetid hyyavad teda
vaadaku teele

nahxukkade marmorist kandlega
moosekant on tulemas
ja tantsib isa

ja tantsib õde
ema on abiks naermas
lilletrompetid hyyavad
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MMÄÄRRGGPPEEAA-IINNGGEELL

kaugened lehti täis metsatiigist
ja niisked juuxed liibuvad Su 

kaelale     v
nad käharduvad                               a
otsides uusi vorme endile                r       j

lõplikus ilus         i            a
arooniakobar kukub laubale              s       l

silmile       e        u 
vaata – ohkvel näoga piilun                d        l

Sind hekkide tagant                           t
ja lõokeste kahjurõõm yhendab meid

viimsel kevadel taas      
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TTÄÄNNAANN

tänan seda sõlmit paela juuxepatsis
sest olen Su kukalt näinud

ja ta kadumist homme
sest vabad juuxed kaunimad on

veelgi
juba homme yhel pimedal põllul

mõtlen tagasi mõtlen ära
päevade määrdunud nööri käest

kõri ymber
ja tuttavad väikesed sõrmed

leevendavad mu
ja nagu mõtteid näen udulaamu

tiirlemas aga…
soojas valusas tuules

mu meelekohtadel
igastuid igatsus
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kaua magada!
kaua magada et mõte ei väsiks ulmade teel

kestvas muusikas toonejõe kaldal
kus sõbrad on siin sealpool

mu õlgade kõrval
kus sõbrad on katnud mind pungadega

me yhises unes
niiskes saviunes seal oleme

musta riietatud puud avamas
end välkude ja kevadvihmataeva alla –

õite ja riismete räga
arusaamatu veider oma tõusmises vastusex

looduse rohelistele teretustele
armsamad

hammustamas ennast jäätanud hommikutel
hyydlemas oma armastuse padrikus

kaugel ära kui riik on siin
kurvad ja avatud tulevihmas

sõbrad
kaua magada end ärkvele               
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kui mõtted on mu vastu head
näolt laugele laskuvad tydrukukäed hooles
tasa lailavad nii vastas

ja nende liit sööstub sahinal
yle põldudest

millele sygisepuhtus on tulemas
peale

kuna mullanäpud on sidunud odrapea
sõlmex kokku

nagu täitunud leppe
yle rahehoopiitsutuste

võrsuda yha kodunäppude 
vahelt

et mustajooniline suvikyndja
võix varistada teri oma kaabusse

ja jätta pooleli selle hea töö
joostes samblakabiini synnitava naise juurde
ja mu kõrre-hing võix lailata seal väljade

eluandvas kytkes    
ajatult

“paindumus ja värin”
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suur ulm märkab pajusid
suur ulm kohtab neid seisvatena

ja vaikivatena tyhja
pajud vaatavad suurt ulma

muutudes õietolmupurskkaevudex
äkki

nyyd venede kollane tuul sõnub
latvade riigis

võililled raputavad oma kaeluseid
ja lõvilõuad lykkavad lumelobjaka minema

et tõusta sirgu
muutusi taktidex jagades käib aeg

rohelussildade lõhnavas unes
surnud lumevesi puhutud ära

nagu unistav rait
kõnnib hing taamal

Sina vaid märkasid tuxatust tas
hõõgumapuhkemist tinedat vilet taamalt

veel enne
Sa panid mu kokku tykkidest

ja mis on kõige vahel
ei kumbki tea
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53 hea et pole veel öö
mil kusagilt soonte ja naha võpp 

võtab mu elujõu
lamades palakate all

vihmade keskpaiku
ammune liikumus 

on kastnud märjax me juuxed
iga hall nokahoop

sest linnumunast me vahel
ähvardab avada päevade koore

välja lastes saladusöö linnu
kes istub me juustel
laulab paljaste jalge radadest ja armust

ning naerdes teineteise värinaid
kukume une sisse – – –

karjun end ärkvele
tehnodeelses hämaras labyrindis

täis surmamõtete kujusid
läbi päeva õhtukindlusse paen tasa

ja vahepeal nutsin
masinate ning penide pärast
kes ehmatasid mind kõnnil läbi halli
valgus laguneb maal taevas
ma olen jõudnud paika
millesse kuuvee tõusul taasärkab rõõm
rudustama armide ning synnimärkide
mõistatust nahal?
kas olen homne jääsaarel-kanduja?
mõõnal vast varbad purevad liivajooni
minekul merekurku – – – ei –

elevil meel
lippan myyridel ja päevadekoore taga
kohtangi Sind maanteel ootamas tähti      
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talvise pihlaka kylmetav munk
mille ymber lumi on mängind
jättes väikesed koopad
kui keegi läheb mööda
võib ta nyydki leida marju
mida too teeline jätkab
suus krimpsus punane tomp
ning kuhu hulgub raagus munk
unistav pihlakakloostrist
õitsemas
orus  
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alt rohukõrte tantsu samblal
torkan peopesale teo

märg puude – nagu
pisike indlev ysk millesse

sygis torkab vilja täis
und ja julgust magada lumes

kävad                      tasakaal eemal
ja yx                  sõna – ajastaeg

mingi          valmiv            elu
rohesina            luitumus :.: vihvatus mäel

:.: 
tuulen murt        männi-

oxad
ymberringi
panen ära                    mõtlen vaigust

tigu                   kivipudelid põllul
läed               ja joo neilt vihmalõhn

kord                                      kas mina
mahun tagasi tumedaist juustest tuppa soojuvax

mälestusex              mille pääl
nääding                         
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56“kaadund keha”
olin unemärke täis tõmmat puu
keset valede põimuvat uhtu
kandumus vallali              kaitsetus

ning nutt
nad menniku-lailavad mu miilis

vasesegu         ilusad hiina kärbsed      öö       kontuurid
maailm sirutab oma haarmed

vaagun kustutet tänavail
haavades pask

majapankade käänakuil kesk õõva järgneb jumal
nylit käed                         rõngis vaade

alla                           alla varju kannul
kompab mind kui muutuv mõrsja

suust niriseb koola
kõrirypp võtab unuda ööitku

kole nahk-luudest piiramistorn maailmalinnusele
ilmalinnule

nyyd olen ka too keda laulan
uuuuuuuuuuuuaaaaahkhauuuuuuu võrad sõnad

kähe aiglane kohin
mu niisast saab puhuda surmapalli!!

–   palun sigaret – –
vaikus   – – –         köhatus  –
arm on igavesem kui keegi

iiristes kustub tulesid röga kaob öhe
möödun endast          tulikahi           hais

nõrk inimhelk
selle yle ei naerda

pilv kellele lind roojand kaela
tolle yli naerdaxe kohe

ta nutab nyyd
ta nutab alla                  nii:   
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kui särav koolnu 
ihas satub Su kulmele

olen paox ning pelux
ta myrgist

sada kohkund häält
kohtuvad mu kuklal

neist saab ta lendutõus
Sinust

– –   nukker vaha ja kedagi
raamistamas pole Su lauyxildust

– –   ainult venna haige vari 
kerkiv kätest rist toob õhtusse

marduse
olen see võõbat puunukk

mängi ma ymisen
ja hulun

puu najale varisen kui lahkud vaid
heidan põrguaugule laiali juuxed

põhjast
too

siisap las naerab aga
tulle kabuhäädus

Su silmadest
alla ärgu tulgu

pilk las laulab mu kõrbemist       
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hoia mu käest kui sylgan
vastutuult

ja iiling toob koola mu näole
sel päeval kui sylgan

punast
teod ja mägestik lootusi

varisevad iseenesile
rudux

“surmapööriste ilgel päeval”
kui mesilase hääl kustub põllul

lill väljub lovest
ja tuul paneb mu juustes õitsma

kibuvitsa vääte verest
põlev tolm sydame ymber

ja ma ainult karjun Su veepilvede poole
tean Sa´i  suuda armastada mind

vaid hoia käsi ymber
mu kõduva sydame

kardan näha taandumas teda 
õhux

sel päeval          
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60.Hiljem koolulinas naaldun Su ysale
kattex sel ikka indleval lõvel

et kunagi – meeleheidust läja olen ega lammu aastaisse
maaduda ehk võin kuume alahuulte 

vastu värisedes heldusen kasvatab
verest piibelehti välja mu´st must

ja sisse muid lubamast keeldunu –
säältpoolt koolu kuhu tytar jäi ootuspunktix

yxki et vaevik ei pääsex
loilutama elu ymber jumala

hingeõhust sammaste kaudu selle värava

“itk Sulle sigitamata lapse yle”
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kylvaja jäta vakk lebama pervele
homme ei tule kunagi
põgene kitsal rajal vahel osmikute

ja nurmede
põgene lehvivi hõlmu mustas

ja koola nirinal yyrgavast suust
aja laiali oma kitsed
sest hommikux surevad linnud võrades

põlev märk maandub Su majale
ära oota ära kedagi

kolkund haisvad paberilehed laota ihule
olgugi eeriku raamat

kõik kirjutetu saladusist
on vale

– – –        kägista naine enne
ta lamamist noa

purpurse lina all               ööotsas
viska puulatva kepp ja sandalid

unusta luuletus naisest
pilasta linga                     ta lunax

lõmavas kriiskavas udus
tulnus asjade ette

ja taha
rottide magav kohus rapib talaare
kao! page! kyndja 
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MA SUREN PEA
ja Piretitihkavad luud tukuvad mullas

oh kui kiirelt            kukkunult ulma
kaob päixeviiruk õlult

rebeneb nahasõba õhenend näolt
ning sinihelkjate myhavate raisamardikate

tee
roiskund kerre                 suiste helinal

on rõõmus
korra nyyd saab pidu ka minusse

ehkki varisend tullitand elulehv
tõstet kord suu ja silme

soojuse ette
muudele olen nullix

aga lunastust ihaldav muld
paneb raplema liikmeid Valgex Laevax

ka kõduristil
tasa linga                                     tasa pää

rahu kisklevad sõrmed
tähed pagege mu nimest
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Su suu täis valmivat vilja
mu suu       varisend vilja

elu kestab läbi vaikimiste
tormipildid tulevad tagasi

iga uus agu kägistab
kaugemal yxteisest 
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2266  

hõbelubaduse roostetab aeg.
olen näind oma soovide linde tulemas
kauaselt lennult surema rohu sisse mu
jalge ette aga hiljem ymbritsesid nende
laibad Sind.
ma ei taha teha Su´st kalmistuvahti
kelle jalge ees on laiali suled või pisarad.
pigem oleksin ise see, oma yxinduse
käänakul, käekõrval Suurim Igatsus Sinust.
ometi näevad linnud ise oma sulgi
roostetamas aastais. hõllaus tuigub Õlimäele
ja hõbelubaduse roostetab aeg. 
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kiletiivad õrnal kingitusel
mida naerad lõunatuule hääli

algusex pajuladvad naalduvad Sinu
juuste ymber kui punase kui musta

tähe               ma kord veerin ta
oota kauget varahommikut         meri tuleb

Sa lykkad pihlakad avali
vaox mis sulgub nagu kõrverdub putukajalg

sinna jäävad motoriseerit kirstud tuul viib maskid
kuhugi me tulpadelt võibolla jumal võtab vaevax teha nägusid    

me enam mitte              kypsed juuxed –         niisked
salguti langevad maakehale –         piisati

korrax olles kõdu
ehk uhtveega alla libisend ulmataarnasse – –

ma pole sinisem Sinust
unelind tonxab õlgu

valjemalt undab helkiv tari
kord ärkame helides ning teame

kõiki asju mida rääkisime teineteisele
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66yx keda usun helahtab
tuulesõrmede oxa-harffi

õhtuni
õhu-uneni lauge ja päikese pöördudes

käed – nende esiletung jalaastete edenedes –
silivad jäigalt mu jooxvaid päid

nende villseemne rasva ja õli
ja enamalt laabub mu mäng

hoopis
…või too kinaver-sõber mu maxas

kelle pehmusse koos taevapiimase naeruga
unistab tuua igagi samm

ulmata vastu
talle

liibunult taevasse
oma pilgus

ja pilvede sagamad tyyrivad   
silmi ära

kaugex pilgux
selle näol

kes ei kysi vaid ymbritseb  
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näen Su silmi suurtena
kui meremaod

pimedas taga ajavad yxteist Su näol
ja koit toob nad kustuma päevax

juustepiiri rannal kohtab
nukrus

ja tantsude areng öös
tahan seda päevax

tahan Miikaeli tarkusepasunat
tahan malnidust yhtede huulte välialtarilt

halle silmi lootevee tuule
suuri uudiseid 
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Sa astud savist kaevule
joonistad rakmeile märgi

tuulepao päivix
rahulik nägu täis sinist vaha elektrit

riided tuhased ning viherjaist koobastest
viravad silmad

laulad väikese märgi
ja joonistad hurjatu laulu

mis katab teeraja hurtsikud puu ja pilve
saades heljuvax sõbax

tasasest tyynusest vees
eeriku punaste laevade sulast yhtseix

nutvast kaotajast kyynlakandjast yxikute mängus
kustuvast tahist ees silme                 
rohesoe Sus helgib tagasi
sest olid kuu ilusat nägu
surija pruut

viska alla ta sydame kytked
veri ja astja täis

kevadepisara lillat ning hõbedat  
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ema
öösiti hyyab ja lõhnab mets
tuulemurrus
ragisevad Su kingad sest lähed
minema hilise kohvitassi juurest

vastu lapsele
jalgrada peatub sillal

Sind pyyavad väikese käed
ja võtad ta sylle

liblikad te särginööpidel
tee tagasi yksainus laul

ning uni ta peatsis 
kus

pole surma      
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mu laps
võixin osta Sulle kax nukku
yhe mustade juustega sinisilmse      
teise roosas kleidis

(kes aia teeb
kui õrnalt sõrmitsed ta lokke)

ja pelargooniumeid me kasvataxime
aknalaual marmorist pottides         

mille tagant paistax pimedus
hirm panexki nad õitsema
tore siis kujutleda
meid nende kohkunud lilledena

kartuses paitamas yxteist lehtedega
aga tõelises saame

kahex rongix
mis põlema syytavad raudtee

endi järel
kohtudes

suudlevad yxteist sinavas meeleheas  
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magades tahad Sa peita oma nägu
sest sel käib raevund kääbus

ja teeb Su ööks koledamaks veel kui
hoorad – hirmud kohtuvad nahal

aga kui Sind silitaksin
tuleks tagasi see valkjas õis
mis on Su nägu päevavalguses

ja unenäod säraksid hetkeks
läbi selge kristalse vee
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LLAAHHKKUUMMIISSKKUUNNSSTT

Ma pesin end.
Silmadest nirises liiva ja verd
kui pragunes nahk justkui savi
all juuste koltuva talvise rohu.
Seistes akna all
vastu õhtu leekivat kaljut
seistes
vastu hommikut
mil hall sulab takjavarte ja varblaste ymbert
seistes kui pidulik surnu
ilmavaikuse sees
kuni klaas lasi minuni tasase sõna
sellest
et kunagi janune vool
tõukab ära kõik kivid
silmades syttib pyhadekyynal
ja punane värisev vaha saab täitma mu sooni
myhama naerma ka minus kuid – –
Ronk ja kääbus on rääkima tulnud.
Ennegi tean milleks end valmistan ette:
kui nad on lugemas vaikuse tumedat lauset
mu silmade hyydvad kajakad
vaatavad viimast õhtut
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tõlkeid 1991-2001
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JAWDAT FAKHR AL-DINE
PPeeoottääiiss  llõõuunnaattuuuulltt

Me rännak lihtsalt ei lõpegi
ja nisu – me silme ees – selle väljad on lõputud
kõik kujad ja käänukad mäed on tuttavad meiega
ja me pisarad teavad vaid yht rada
ja päike ootab ikka Aitarouni
et saata seda reisil vere suunas
mis hirmutab hõime
leekides yhes tubaka ja nisupäädega
peatus õhtu äkitselt kyla väravate ees
sellal kui lähenes meri.
Mine edasi, Sa tydimatu hävitaja
ja kingi talumeestele peotäis lõunatuult
siis lahku põrmu sygavasse punasse
ehkki ymbritsedes me vaeva, kasvamist
jätkavad puud.
Oh Sina kaunis hävitaja, kas näed,
kui ilus surm on kyla väravate juures? 
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MURIEL RUKEYSER
AAkkiibbaa

11..  PPäääässeetteeee
Öö on ennetega kaetud. Inimese keha ja pale,

ennetega ja ta reisidega. Kus kalju on lõhenend
ja räägib vette; leek räägib pilvega;
verev pritse, hajakuju, lävel
räägib inglile ja tähtkujudele.

Merepõhja liivaterad kõnelevad lõpuks lõunale.
Ja maa vali ryma tagapool
tunnistab, kõmades yles me reieluid pidi,kabjad
yle meremyha kuuleme kapju.

Kogu öö, sajandeid juba oleme kuulnud möödumise muusikat.

Yhe kõrbesse viidud lapse muusikat;
esmasyndinu, kes pyramiidi määrusega keelatud.

Veetud veest läbi yhes veeliisu rahvaga
vett taandava mehe poolt viidud suitsumäele.

Kõneleva maailma hääl, ennetest varjatud maailma
põlev,armastav,kõnelev,avanev.

Võimas helikraater suitsevalt mäelt.
Tasane leek, lapsemaimu kõneviis.
Minekumõte, mis on laul.

Nende muusika, kes orjusest läinud.
Selleks rännuks, kus kõik asjad tunnistavad kõigile asjadele

neetusest keeldudes ja jälgides
endeid, kõikide asjade endeid, maailm, ihu,
mis on hinge osaks ja  kõneleb maailmale,
kogu ilmamaa loodusest yhel kujul, loominguna.

See pole tulevikku kõndiv minevik,
kõnd on valus, olevikku, tants
mis tantsuna jääb kauaks nähtamatuks.
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Need tantsijad on Jumala ilmutajad.
Me teadsime, et oleme kõik yle tulnud, kui laulu kuulsime.

Ära puudust puudusele ehitavast elust:
orjad, keeldund orjusest, ustavusse pääsedes:
suur hulk, kes ookeani juurde jõudis: rändurid,
kes vastanditest tulid läbi, Minust Sinu, avatuni,
linna ja lahkneva mereni. Need lõõmava Nauvoo juures,
jää suurel jõel: pagevad Neegrid,
soo ja metsik linn; Pariisi lõdisevad lapsed
ja mustad klaasist surnuvankrid; noodsamad Pikal Käigul:
kõik kokku piirjoon, inimese laup.

Kuhu kõnnumaa tungib, maailm, maailma laul.

Akiba päästetud, salaja, kirstus,
õpilaste poolt kantud Jeruusalemmast ära
pimedas rändab, et leida oma  rändu
kõigeni, millel oma eluga ta oli õrn.

Kõnnumaaränd, millest liigume läbi
tõe tuulispea all uude,
ainumasse õigesse. Tuledekobar öös:
näod tulesamba ees. Laps vaatab
kuis meri lööb valla. See öö. Tee sisemusse.

Metsik muusika, uus laul.

Tunnistades avavett, võimalust
naisena avatut sellele tähenduskyllusele.

Tähtedest kujude ehitamise ajal,
hinnates teatud poolmetsikuid oskusi
sellal kui jahe ja määratu kõnnumaa
laotab oma yhevärvilisi tiibu me yle kuni tunneme
kaljut, vett, leeki, pilve või merepõhja,
maailm on enne, kõnelemisviis. Et leida.

Mida peame leidma? Väed, rytmid, rännu.

Viisid, mida ilmutada. Sisetee laulu. 
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WILLIAM BURROUGHS
**  **  **

Yage on ränd ruumistunud ajas. Ruum tundub võnku-
vat ja vibreerides liikuvat. Paljude rasside veri ja sisu,
neegri, polyneesia, mägimongoli, kõrbenomaadi.
Mitmekeelse lähis-ida, indiaani ja uute rasside, mis
alles eostamata ja syndimata, veel ilmsiks saamata
yhenduste, liigub läbi su keha. Sa rändad ja teed usku-
matuid reise läbi dzunglite ja kõrbede ja mägede (seisak
ja surm suletud mäekurudes kus taimed võrsuvad su
tyrast välja, kus tohutud vähilised kooruvad su sees ja
kasvavad ja murravad su keha kooriku).

Ulgtullidega kanuul yle Vaikse ookeani Lihavõtte-
saarele. Liitlinn, lähis-ida, mongoli, lõuna-okeaania,
lõuna-ameerika, kus kõik inimvõimalused on laiali lao-
tunud ääretul vaiksel Turul. 

Minaretid, palmid, mäed, dzungel. Yks loid jõgi,
milles hyppab tigedaid kalu, ääretud metsistunud
pargid, kus poisid lamavad rohul või mängivad krypti-
lisi mänge. Ei ainustki suletud ust kogu linnas. Igayks
tuleb su tuppa ykskõik kuna. Politseiylem on hiinlane,
kes torgib hambaid ja kuulab kuutõbise pealekaebusi.
Aeg-ajalt võtab hiinlane hambaorgi suust ja uurib selle
otsa. Kavalpead siledate, vasekarva nägudega logelevad
ukseavadel, põimides kuldkette pisenend peadele,
silmad ilmetud putukate mittemidaginägevas rahus.

Nende taga, läbi lahtise ukse lauad ja kioskid ja
baarid ja toad ja köögid, oopiumisuitsetajad, hašiš,
inimesed söömas, vestlemas, vanni võtmas, situmas,
kadudes tagapool suitsu ja auru hägusse. Ja mängu-
lauad, kus mängitakse pööraste panuste peale. Ei iialgi
rahale. Aeg-ajalt kargab mõni mängija ebainimlike

<

<
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meeleheitlike karjetega pysti, olles kaotanud oma
nooruse vanale mehele või saanud oma vastase
latah’iks. (Latah on seisund, mida esineb Kagu-Aasias.
Olles muidu tavaline, ei saa latah jätta tegemata seda,
mida käsib keegi, kes on ta tähelepanu äratanud teda
nimepidi kutsudes või puudutades.)

Kuid leidub noorusest ja latahist veel kõrgemaid
panuseid. Mänge, kus ainult kaks mängijat maailmas
teavad, mis kaalul on.

Linna kõik majad on yhendatud. Mätastest majad
kõrgmägede mongolitega, kes suitsevail ukseavadel
silmi pilgutavad; bambusest ja tekapuust majad;
plonnidest ja kivist ja punatellistest majad; lõunamere
maooride majad. Saja jala pikkused majad, kuhu mahu-
vad terved suguharud; rookatustega majad ja vanadest
kastidest ja laineplekist majad, kus pehkinud närudes
vanamehed istuvad omaette rääkides ja denaturaati
keetes. Ei kroomi, ei punast nahka ega klaasist telliseid.
Meil on skandinaavlaste jaoks teatav kvoot. Nad peavad
läbima range katseaja linna räpaseimas kvartalis ja
hoiduma pesemisest yhe aasta jooksul.

Ekspeditsioonid lähevad teadmata eesmärgiga
tundmatuisse kohtadesse. Võõrad saabuvad vanadest
laudadest parvedel, mis on määndunud köiega kokku
seotud; nad tuiguvad dzunglist välja, näod putuka-
hammustustest paistes; nad laskuvad mägirada pidi
katkiste veritsevate jalgadega läbi tolmuste, tuuliste
äärelinnade kus inimesed situvad reas plonnseina ääres
ja raisakullid kisklevad kalapeade pärast; nad kukuvad
paigatud langevarjudega parki. Purjus võmm viib nad
arvele võtmiseks tohutusse avalikku käimlasse.
Kirjapandud andmed lähevad seejärel toalettpaberina
kasutusse.

<
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Kõigi maade keedulõhnad hõljuvad linna kohal,
oopiumi hägu, hašiš ja keeva yage´i vaigukas punane
suits, dzungli, soolase vee ja roiskuva jõe ja kuivanud
väljaheite ja higi ja suguelundite lõhn. Kõrgmägede
flöödid ja jazz ja bepop ja yhe keelega mongoli pillid ja
mustlaste ksylofonid ja araabia torupillid. Linna
kylastab vägivallaepideemia ja tänavail vedelevaid sur-
nuid söövad raisakullid. Matused ja kalmistud on
keelatud.

Albiinod vilguvad päikse käes, loiult pihku panevad
poisid istuvad puude otsas, tundmatuist haigustest
puretud inimesed sylitavad möödakäijate pihta ja
hammustavad neid ja viskavad nende pihta täisid ning
teisi satikaid, lootes kedagi nakatada. Iga kord kui jääd
pilditult purju, ärkad omaenese voodis koos yhega neist
tõbistest, näota kodanikest, kes on veetnud öö
nuputades välja erinevaid viise su nakatamiseks. Kuid
keegi ei tea, kuidas haigused yle kanduvad või kas nad
yldse on nakkavad.

Jah, yage on karm värk, tõeline tou ja selle võtmise
järel pole sa enam endine.

Bill Burroughs 10. Juulil 1953 Lima linnas.

<

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:41  Page 82



83

WILLIAM BURROUGHS
katkendeid raamatust TThhee  WWeesstteerrnn  LLaannddss (1985)

Lk. 111
Ainujumal võib oodata. Ainujumal on aeg. Ja Ajas

närtsib ja sureb iga elav ja spontaanne olend justkui
vana nali. Ja mis suretab ja vanutab selle vana nalja?
Pidev ylekordamine. Kes siis lõi kõik kaunid olendid,
kassid ja leemurid ja naaritsad, väikesed haprad
antiloobid, myrksinise karait-mao, puud ja järved,
mered ja mäed? Need, kes suudavad luua. Selleni ei
kyyni ykski teadlane. Nad on loodule selja pööranud.

/—-/
Loomulikult eeldavad lääne õpetlased, et egiptuse

loomjumalad on nende primitiivsete ja mahajäänud
inimeste fantaasia, kel pole kasutada Tööstus-
revolutsiooni hiilgavaid eeliseid, milles standardi-
seeritud inimtoode enese kummutab ning asendab oma
soo masinatega (need on palju suurema töövõimega).
Siiski on kogu fantaasia lähteks faktid. Julgen väita, et
mingis ajas ja kohas olid loomjumalad päriselt olemas
ja nende eksistents põhjustas neisse uskumise.
Siinkohal asus monoliitne kujutlus Ainujumalast
ryndama bioloogilist revolutsiooni, mis kaotanuks
liikide-vahelised piirid, vallandades nõnda kujutelda-
matu kaose, rõõmu ja õuduse, senitundmata hirmud ja
ekstaasid, äärmiste kogemuste metsikud pea-
pööritused, mõõtmatud võidud ning kaotused, jäledad
ummikud. Need, kes pole end syndides sedasorti miila-
misega sidunud, mis on neil asja meiega?

Pistriku-kultused, sinisilmad karmid ja halastuseta
nagu päike; kaku-kultused suurte kollaste öösilmade
ja kõverate nõelteravate kyynistega; lendnirgid ja
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roomajad….
Kuid Ainujumalal on aeg ja kaal. Olles pyramiidide

raskune ja tohutult tihke, suudab Ainujumal oodata.
Paljudel Jumalatel pole ehk rohkem aega kui liblikal, kes
on habras ja kurb nagu paaditäis surnud lehti või need
läbipaistvad nahkhiired, kes ilmuvad korra seitsme
aasta tagant ning täidavad õhu võimatu lõhnade-
mölluga.

Kujutlege Ainujumala Universumit: AJU. AJU on
eelnevalt jäädvustatud universum, mille jäädvustajaks
oli Tema. See on elutu termodynaamiline universum,
sest hõõrdumist seal õigupoolest ei esine. Niisiis leiutab
Tema hõõrumise ja tyli, valu, haiguse, nälja, vanaduse
ning Surma. Ta AJU käib maha nagu vana kell. Aina
enam vaeva kulutatakse sellele, et toota yha väiksemaid
Seki energiayhikuid, nagu me neid äris kutsume.

Maagiline Universum, MU on paljude, sageli tyli-
tsevate jumalate universum.Seega ei kerki esile
kõiksvõimsa, kõike teadva ning kannatustele, kurjale ja
surmale voli andva Jumala paradoksi.

“Mis lahti, Osiris? Meil on siin nälg.”
“Noh, kõiki vigu juba ei paranda.

Mul on muud tegemist.”
“Kas sa ei võiks meid surematuks teha?”
“Võib-olla saan ma teile lisanduse luua. Viia teid

kuni Duat´ini. Sealt edasi peate ise toime tulema.
Enamik neist seda ei suuda. Võid arvestada umbes
yhega miljoni kohta. Ja bioloogilises mõttes on see väga
hea tulemus.”

Meid huvitavad noad, taassynd ja laulmine. Kogu
inimmõte on mandunud kuivaks kestaks yldise kirju-
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tamise kõrval. See liigub kribides ning lamestab
inimese ja looduse kiviks ning papyyroseks, kaotades
sygavuse mõõtme kõikjal peale kivi ja pronksi.
Perspektiiv polnud meile tundmatu. Me eirasime seda
sihilikult. Meie maailm oli lame ja iga viimne kui asi
kandis seal nime ja kõik nimed olid kunagi meie omad.
Perspektiivi kehtides põgenevad nimed paberilt ning
hajuvad inimeste mõistustes nii, et neid ei saa enam
kunagi kätte. Enesetapukavatsused ohustavad nende
positsiooni. Meile pole vastumeelt see kuningas, kellel
oli nimi ja kellel olid kivikujud, millest saab kindlasti
saladus tavalises mõttes ja pronksist kaugvaade… ellu
ärganud, koerana uriseva tolmu raev… mustast
kristallselgest graniidist hauked ja lõrinad vestlevad
päikesepaistes… ela paatides taas läbi see mylgas kuni
taevani, mis on täis parvede täppe, kypsetuslõkke
suitsu koiduudus. Kogu inimmõte on seal nyydisajal
mandunud… syytuse vilksatused… synd ja laulmine
soodes.

Kauakestva Juhuse Jumal, löögist joobnud võitleja,
kes end põrandalt pysti ajab, et nokaudiga võita, pime
Simson, kes templit maatasa teeb, traavel, kes tõuseb
viimaselt kohalt, et spurdiga võita. Ohtlike reiside
Jumal, Aitaja rännul surmast uuestisynnini, rajal
Läänepoolsetele Maadele. Juba pelk uuesti syndimise
fakt teeb su olukorra peaaegu lootusetuks. Tema on
Peaaegu-Jumal, Kui-Vaid-Jumal, Imede Jumal ja ta nõuab
oma sulastelt rohkem kui kyski teine jumal. Ärge mana-
ge teda esile, kui te pole valmis teostama võimatut,
suurimat tõenäosust. Võimalus nõuab täielikku julgust
ja pyhendumist.Tal pole petiste, argpykside ja kõhkle-
jate jaoks aega. Tema on Teise ja Viimase võimaluse
Jumal, ainsa lahingu jumal, noavõitleja, mõõgavõitleja,
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pyssimehe, avastaja Jumal, esimese rändaja Jumal, kes
käib tundmatuid radu, selle katsetamata riuka või relva
esmakasutaja, et astuda pimesi pimeduses, et seista
yksi seal, kus ainuski inimene enne seisnud ei ole...
Muundumise ja Muutuse Jumal, Lootuse Jumal lootuse-
tutes olukordades, tema toob mere ja ääretuavarate
paikade lõhna, sydiduse ja sihikindluse hõngu…
vaikuse lõhna, mis seisab tagajärjega silmitsi.

Lk. 164
Vaata nende Läänepoolseid Maid. Millised need on?

Rikka mehe majad ja aiad. On see tõesti kõik, mida
Jumalad pakkuda suudavad? Noh, siis on minu arust
aeg leida uued Jumalad, kes sellist närust altkäemaksu
ei paku. Isegi neile asjadele mõtlemine on ohtlik. Elada
on väga ohtlik, mu sõber ja eluga pääsevad ainult vähe-
sed. Ja pääsemine ei tähenda ohu vältimist, kui võita on
kogu universum ja kaotada mitte midagi. See on juba
ette kaotatud võimalus. Meieteada seal halastust ei
tunta. Pidage meeles, et nende jaoks oleme me luu-
painaja. Kas saab uskuda sind pimedas uuriva vaenlase
rahupakkumisi, läbirääkimisi ja lepinguid? Muidugi
mitte. Me suudame teha oma Läänepoolsed Maad. Me
teame, et Läänepoolsed Maad teeb tugevaks fellah´ite
veri ja vägi, mis on vampiirmuumiate poolt neist välja
imetud, nagu imetakse vett selleks, et luua oaas. Sihuke
oaas kestab ainult senikaua, kuni jätkub vett ja leidub
tehnikat selle hankimiseks. Kuid iseseisev oaas, mida
taasloovad selle asukad, ei vaja sellist häbistavat
vampiirilikku eluviisi.

Me võime luua unistuste maa. “Aga kuidas me selle
materiaalseks teeme?”
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“Ega ei teegi. Selles seisnebki muumiate eksitus.
Nad materialiseerisid vaimu. Kui sa nii teed, lakkab ta
olemast vaim. Me hoopis muudame ennast vähem
materiaalseks.” Selles ongi kogu kunsti mõte, kas pole?
Õieti kogu loomingu mõte. Soov saada surematuks. Seni
kui kestavad sentimentaalsed, rumalad niinimetatud
demokraatiad, kõnnivad erinevate minu vaateid eira-
vate tyytute tegelaste varjud endiselt ringi kogu
segaduse keskel, mis nad kokku keeranud on.

Meie, poeedid ja kirjanikud oleme puhtamad,
hääbume vaikselt jaanimardikaõhtutel, jalgrada ja
rongi kauge huik, me elame neius, kes koorib keedu-
muna ammuparanenu jaoks, me elame lumes Miikaeli
haual, mis langeb nii pehmelt nagu on synnis kõigile
elavaile ja surnutele nende lõppude lõpus, me elame
rohelises tules Daisy doki lõpus, viimases ja suurimas
inimlikest unistustest.

Ma sylitan Kristliku Jumala peale. Kui Kahvanäoline
Jumal hispaanlastega pärale jõudis, tõid indiaanlased
alandlikult puuvilju, maisikooke ja šokolaadi. Kristlik
Kahvanäoline Jumal asus neil käsi otsast raiuma. Ta pol-
nud vastutav kristlike konkistadooride eest? Oli kyll.
Iga Jumal on oma sulaste eest vastutav.

Lk. 241
Need maagilised nägemused on inimese tava-

tunnetest ja -kogemusest täiesti lahus. Neis pole
sõprust, armastust, vaenulikkust, hirmu ega vihkamist.
Pole reegleid ega mingeid samme, mille läbi jõuda
nägemiseks vajalikku seisundisse. Järelikult on sellised
nägemused iga dogmaatilise systeemi vastased. Iga
dogma peab paika panema oma tee, kindlad astmed,

rrpoiss_sisu.qxd  03.04.04 17:41  Page 87



88

mis viivad tema poolt lubatud lunastuseni. Laulvate
inglite ja pärlikarva väravatega Kristlik Taevas,
Moslemite paradiis, kus on igavesed hoorad ja kylluses
vett, kommunistide taevane töölisriik. Muidu kaotaks
mõtte see hierarhiline struktuur, mis on vahetalitajaks
dogma ja inimese vahel ning näeb tolle jaoks ette
kindla tee. Ajas pysima jäämiseks peab iga struktuur
pakkuma ettearvatavaid kordusi. Nägemused, Lääne-
poolsete Maade välgatused elavad ruumis, mitte ajas,
teises keskkonnas ja teises valguses ilma ajalike koordi-
naatide ja kordusteta. Sel keskkonnal on mingi seos
hologrammidega. Mäletan, et kylastasin kord vanade
hologrammide näitust, seal olid põhiliselt väikestes
klaaskarpides malendid. Neis objektides oli midagi
kummaliselt ängistavat, aimus millestki, mis siia ilma
ei kuulu. Nägemuse keskkonda võib järgi teha.
Hologramm suudab seda. Kuid võltsinguna muutub see
ysna ebameeldivaks ning segadusseajavaks.
Hologramm on maagia illusioon ilma maagiata.
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ALLEN GINSBERG
KKaaddddiisshh (lõik algusest)

Naomi Ginsbergi (1894-1956) mälestusele

Veider on mõelda nyyd Sinust, läinust ilma korsettide ja
silmadeta, kuna mina jalutan 

Greenwich Village´i  päiksepaistelisel kõnniteel. 
Manhattani sydalinn, selge talvine keskpäev,

ja kogu öö olen olnud yleval lausudes, lausudes,
lugedes valjusti Kaddishit kuulates
Ray Charlesi röökimas grammerist meeletut bluusi,

rytm, rytm – ning mu mälestus Sinust kolm 
aastat hiljem – ja ma loen valjusti

Adonai viimaseid võidukaid salme,
– nuttes, mõistes, kuidas me kannatame –

Ja kuis surm on see ravim, millest kõik laulikud unistavad
meenuta, laula ja ennusta nagu Heebrea Hymnis või

budistlikus Vastuste Raamatus – ja mu enese ulmas
närtsinud lehest – koidikul –

Unistades tagasi läbi elu, Sinu aega ja minu, kihutamas
Apokalypsise poole,

lõpuhetk –
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90.lõpuhetk – kohtupäeval põlev lill ja see 
mis tuleb hiljem,

vaadates tagasi meele enda peale, mis näeb suurt
ameerika linna

välgatuse kaugusel ja ylevat unistust Minust või Hiinast 
või Sinust ja tontlikust Venemaast 

või sassis voodist, mida pole iialgi olnud –
justnagu luuletust pimeduses – põgenedes tagasi Unustusse –
Midagi pole enam öelda ega millegi pärast nutta, vaid

Olendite pärast Unistusest, 
kes on lõksus oma ilmumatuses,

ohates, karjudes selle pärast, ostes ja myyes tykke viirastusest
kummardades yksteist,

kummardades Jumalat, keda leidub kõikjal
– igatsusest või paratamatult? –

kuni kestab Nägemus – või miskit enamat?

Apokalypsise poole,
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CONRAD AIKEN
TTeettéélleessttaaii!!  IIIIII

Mina, pysimatu, ringide ringutaja;
tähtede karjus ja lassoga kyttija, kes taibada ei suuda
“mina” saladust; ma, kes olin nõrgukeste kiusaja,
laste peksja, naiste hävitaja; syyta ulmlejate
ja ilust pärit naeru ryvetaja; mina
keda muusika liig kergelt pani nutma, pani nõrkema
hämmeldet ja murtud armastusest, abitu pealtvaataja
iha ja iha sõjale, armu ja vaenu,
hirmu ja nälja võitlusele oma sydames; mina,
kes naersin naeru põhjust teadmata, kes edenesin
edeneda tahtmata, yks ori omaenda kehale;
põhjuseta armastasin naise keha ja naeru,
taludes sääraseid piinu ta leidmiseks! Mina, kes
siis lõpuks väsis, jõuetumalt rabeles, sihi minetas, 
valisin kergema lõpu oma võidurõõmule, vaatan tagasi
eelmiste võitude peale; või võrku pyytult kisendan
äkilises ja tyhjas meeleheites, “Tetélestai!”
Oh, heida armu nyyd! Mina, kord nii ylbe, anun Sind.
Kui alistun, siis sõna mulle, et olin julge.
Puhu võidupasunaid nyyd, kui tuigun ja olen võidetud,
Vapusta taevast trompetitega mu haua kohal.
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LLXXXXXXII

Endakindlus võib looduda eimillestki, või peaaegu eimiskist;
tyhiasjade märkamatu kokkusattumus;
kõneviperus, meelepette võidulepääs
teadlikult või mitte, see võib tulla
senimärkamatu nägemisest:
uus teadmus iidsest ajaloost, uus pilk
tuntud näole, teada alale; yks rada
paljukäidud, aga yllatusi täis,
marraskil sulg, vihmast viidud, lompi uppund
sarlakleht, yks vahtraoks, mis silib käist
või muudki juhuslikku. See tulla võib
koos ilmamuutusega, kui päikse jalgu jäänud udu
õrnalt paisutab puu varju, lumi
muudab maja palet, nii et aimad,
ega täpselt tea, kuid jagad siiski võidukalt.Võib tulla ka
– ja see on parim – tuntud, kaua armastatud asja
elavnenud vaatlemisest; miski pisikene,
miski väike, aga armas. Yks varsapõlv
peidus, tolmuste kroonlehtedega kõrges rohus
varjatud, kuid ikka meeles, klaar
ja õrn; kuid miskit juhmi ka,
töntsi ning tillutillukest – see on yks
liik head armastust ja taipamist, mis
teisipäeva kolmapäevaks muudab.

Miks mitte või mispärast
võtta teisipäeva puhul kolmapäev? See on kysimus,
millele ei suuda vastata kalender ega syda.
Ent kui endakindlus muutusest saab toitu,

eks muutu ja saa kinnitust.
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RICHARD BRAUTIGAN
KKaass  kkiiiirrtteeee  mmooooddii  nnõõiiaaõõiiss

Kas kiirtee moodi nõiaõis
on kunagi olnud Su suul? ja muutnud Su hingamise 
oma poolehoiuks? Nagu pisike auto siniste esituledega
mis unes möödub ilmlõpmata?

MMee  ppeeaattuussiimmee  ttääiiuusslliikkeess  ppääeevvaaddeess

Me peatusime täiuslikes päevades
ja tulime autost välja.
Tuul helkis ta juustes.
Nii lihtne see oligi.
Ma pöördusin midagi ytlema –

SSõõssaarrlliinnnnaadd  LLooss  AAllaammooss  UUuuss-MMeehhhhiikkooss  jjaa  HHiirroosshhiimmaa  JJaaaappaanniiss

Kui me Los Alamosse sisse sõitsime,
sadas kõvasti lund. Linnas valitses kliiniline fiiling
justkui iga mees, naine ja laps
oleksid arstid. Safeway juures käisime poes
ja võtsime paki kypsiseid. Yks põnn
oli ajukirurgi moodi. Ta vaatas
me poeskäiku hoolikalt
täpselt seal, kus ta teeb 
esimese sisselõike.
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““HHeeaa  ttöööö””,,yyttlleess  ttaa  jjaa

”Hea töö,” ytles ta ja
läks uksest välja. Mis
töö? Me ei olnud teda kunagi
näinud. Ust polnud ollagi.

PPeeaabb  oolleemmaa  ssaallaadduuss,,  eett  tteeaaddaa  ““ssaallaadduusstt””

Peab olema saladus, et teada “saladust”.
Siis on Sul kaks saladust, mis tunnevad
teineteist. Täpselt nii, nagu 
ikka oled tahtnud seisavad
nad seal, vaadates teineteist
pidzaamad seljas.

KKaabbaattššookkkk

Aeg on käes segada lauseid 
mulda ja päikest
kirjavahemärkidesse ja vihma
verbidesse ja vakladel on aeg
roomata kysimärkidest läbi ja
tähtedel paista alla
võrsuvate nimisõnade peale ja
kastel kujuneda sõnumiteks.

<
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Istun siin (kohvikus) mõeldes
luuletuse kirjutamisele. Millest ma peaksin
kirjutama? Ei tea. Mul on lihtsalt sihuke tunne
kui äkki tuleb noor mees 
rutuga minu juurde ja ytleb:” Kas ma võiksin teilt 
pliiatsit laenata?” Ta võtab mu pliiatsi
ja adresseerib ymbriku. Talle on 
see tähtis. Tema kasutab pliiatsit
tõeliselt.

MMuu  nniinnaa  jjääääbb  vvaannaakkss

Mnjah.
Pikk loid septembripilk
peeglisse
ytleb et nii on:
Olen 31
ja mu nina jääb vanaks.
See algab umbes
½ tolli ninajuurest allpool
ja libiseb geriaatriliselt 
umbes tolli jagu edasi:
peatudes.
Õnneks on nina ylejäänud osa
suhteliselt noor.
Ei tea, kas tydrukud
mind vana ninaga tahavadki.
Kuulen praegu neid
sydametuid  litse!
“Ta on armas,
aga ta nina
on vana.”
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PPiidduu  jjaa  ppiilllleerrkkaaaarr  jjäättkkuuss  kkaauuaa  sseelllleell  ööööll

Pidu ja pillerkaar jätkus kaua sellel ööl
aga lõpuks läksime kõik koju et ennast lohutada
mis tundub olevat see, kuhu suunduvad nii paljud asjad
nagu puu oksad pärast
tuule vaikimist.

KKõõrrvviittssaahhoooovvuuss

Läinud ööl nägin tuhandeid kõrvitsaid
tõusuveega siia ujumas
myksimas kaljusid ja
rullumas randadel;
merel oli vist Halloween.

HHiilljjaa  aallggaavv  kkooiitt

See hilja algav koit, mis hingab mu nägemust,
tõmbab sisse ja laseb välja virguvate lindude häält
ja lajatab kymme miili kylmhalli taevast hirve turjale,

kes yksi aasal seisab.
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IInniimmeesseedd  tteeeevvaadd  aaiinnaa  ssiisssseeppäääässee

Inimesed teevad aina sissepääse
sissepääsudesse, sisenedes endasse  läbi
majade, keegliradade ja planetaariumide, 
restoranide, kinoteatrite, kabinettide, vabrikute,
mägede ja selvepesulate jne. sissepääsud 
sissepääsudesse jne., eneste saatel.

Kapten Martin vaatab 
mööduvaid laineid. 

See on ta sissekäik
endasse.
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V I L J A N D I
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