
VÄLIETAPPILUENTO	  01/03/12	  
Amerikkalainen	  fenomenologia	  

	  
 VIISI	  esseetä	  luettu,	  NELJÄ	  jäljellä;	  hyödyllistä	  ajatella	  tässä	  Emersonin	  METODIIKKAA	  -‐-‐	  
 Luennon	  inspiksenä	  teidän	  kommentteja	  E:n	  ”amerikkalaisuudesta”,	  tarve	  valaista	  teemaa	  
 ”tämä	  kuulostaa	  amerikkalaiselta	  …	  on	  fenomenologisia	  &	  amerikkalaisia	  hetkiä”	  
 mitä	  jos	  E:n	  fenomenologisuus	  (terävänäköisyytensä)	  onkin	  amerikkalaisuuttaan?	  
 ajatuksen	  valaisemiseksi	  hyödynnnän	  eurooppalaisia	  filosofeja	  ja	  amerikkalaisia	  runoilijoita	  
 YDINAJATUS:	  EMEN	  ”amerikkalaisuus”	  =	  kykyä	  olla	  perustavien	  kysymysten	  äärellä	  
	  
Muistan kuinka kerran kesäkuussa loikoilimme nurmikolla tällaisena 
     kirkkaana aamuna, 
laskit pään poikittain lanteilleni ja käännyit hellästi 
     ylleni, 
aukaisit rintaluitani peittävän paidan ja työnsit 
     kielen alastomaan sydämeeni, 
kurkotit kättäsi ja tunnustelit partaani, kurkotit kättäsi 
     kunnes yletit jalkaterääni. (Walt Whitmanin sanoin pientä johdattelua …) 
	  
A child said What is the grass? fetching it to me with full hands;  
How could I answer the child? I do not know what it is 
 any more than he.  
I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful 
 green stuff woven.  
Or I guess it is the handkerchief of the Lord,  
A scented gift and remembrancer designedly dropt,  
Bearing the owne’'s name someway in the corners, that we 
 may see and remark, and say Whose?  
Or I guess the grass is itself a child, the produced babe 
 of the vegetation. (Molemmat otteet runosta ”Song of Myself”) 
 
a	  m	  e	  r	  i	  k	  k	  a	  l	  a	  i	  s	  u	  u	  d	  e	  n	  	  	  a	  s	  p	  e	  k	  t	  i	  t	  -‐-‐-‐	  poimitaan	  näistä	  3	  pääpointsia…	  
	  
kritiikin	  aiheita	  …	   …	  ja	  niiden	  kääntöpuolia	  
työkaluja	  nakuttava	  tehokkuus	   pragmatismi	  
kulttuuri-‐imperialismi	   vahva	  itsetunto	  (kulttuurien	  sulatusuuni)	  
jäsentymätön	  rönsyily	   avarakatseisuus,	  ennakkoluulottomuus	  
röyhkeä	  arroganssi	   rohkeus	  ajatella	  asioita	  uusiksi	  (fenom.)	  
aristokratian	  ihannointi	   moraalinen	  perfektionismi	  
postmodernia	  henkisytytä	   uskonnon	  elävöittämistä	  
	  
1)	  Liikkeelle	  avarakatseisesta	  itsetuntemuksesta	  (ylhäällä	  kursivoiduista)	  
ESSEE:	  ranskalais-‐amerikkalaista	  ajatusten	  rönsyilyä,	  syvyys	  haastavaa	  nähdä	  
NUORI	  EMERSON,	  20–vuotiaana:	  milloin	  päivität	  Montaignea,	  missä	  esseesi?	  	  
	  
Montaignen	  essee	  ”Demokritoksesta	  ja	  Herakleitoksesta”:	  esimerkki	  lajityypistä!	  
Montaigne	  (1533–1592):	  ransk.	  valtiomies	  vetäytyi	  1572	  kirjoittamaan	  esseitään	  



	   2	  

Essee,	  essayer,	  to	  assay:	  koe,	  kokeilu,	  koettelemus	  (”Olen	  itse	  kirjani	  aihe.”)	  
essee:	  stoalaisista	  Baconiin	  ja	  Montaigneen,	  Suomessa	  esim.	  Antti	  Nylén	  
	  
Luetaan	  kaksi	  ensimmäistä	  paragraafia	  tuosta	  esseestä,	  sillä	  valaisevat	  esseetä:	  
Arvostelukykymme	  on	  työkalu,	  jota	  voidaan	  käyttää	  kaikkiin	  aiheisiin,	  sitä	  voidaan	  käyt-
tää	  missä	  vain.	  Siksi	  tartunkin	  kaikkiin	  mahdollisiin	  tilaisuuksiin	  käyttää	  sitä	  näissä	  es-‐
seissä,	  jossa	  sitä	  kokeilen.	  Jos	  edessäni	  on	  aihe,	  jota	  en	  lainkaan	  ymmärrä,	  sitä	  suuremmal-
la	  syyllä	  koettelen	  arvostelukykyäni	  siihen:	  turvallisen	  välimatkan	  päästä	  tunnustelen	  kah-
lauspaikkaa,	  ja	  jos	  luulen	  syvyyden	  olevan	  minulle	  liiaksi,	  pysyttelen	  joen	  töyräällä.	  Oival-
lus	  ylittämisen	  mahdottomuudesta	  on	  näet	  eräs	  arvostelukykyni	  vaikutuksista,	  ja	  juuri	  
tuollaisesta	  havainnosta	  ymmärrykseni	  onkin	  erityisen	  ylpeä.	  Jos	  sen	  sijaan	  tutkailtava	  
aihe	  on	  joutava	  ja	  turhanaikainen,	  kokeilen	  josko	  ymmärrykseni	  voisi	  tavoittaa	  siitä	  mi-
tään	  perustavaa,	  mitään	  millä	  reunustaa	  ja	  tukea	  sen	  rantoja.	  Joskus	  sovellan	  ymmärrys-
täni	  johonkin	  ylevään,	  joskin	  puhki	  kulutettuun	  aiheeseen,	  josta	  ei	  ole	  löydettävissä	  ensin-
kään	  mitään	  uutta,	  onhan	  polku	  niin	  moneen	  kertaan	  kuljettu,	  että	  ymmärryksemme	  voi	  
vain	  seurailla	  toisten	  avaamia	  reittejä.	  Tuollaisessa	  tapauksessa	  arvostelukyky	  tekee	  teh-
tävänsä	  valitsemalla	  parhaalta	  näyttävän	  reitin:	  sadoista	  erilaisista	  poluista	  se	  toteaa	  
juuri	  tämän	  olevan	  paras	  valittavaksi.	  EKSPLIKOI!	  

Niin	  poimin	  aina	  ensimmäisen	  aiheen,	  jonka	  Onnetar	  eteeni	  kantaa:	  minulle	  kaikki	  
ovat	  yhtä	  hyviä.	  En	  koskaan	  suunnittele	  kehitteleväni	  aihetta	  täydellisen	  kattavasti,	  sillä	  
en	  lainkaan	  havaitse	  mitään	  asiaa	  kokonaisuudessaan,	  eivätkä	  liioin	  havaitse	  nekään,	  jot-
ka	  näin	  väittävät	  tekevänsä.	  Kaikessa	  on	  sata	  osaa,	  kaikella	  on	  sata	  kasvoa:	  otan	  niistä	  
yhden	  ja	  joskus	  vain	  hipaisen	  sitä	  kieleni	  kärjellä	  tai	  sormieni	  päillä,	  ja	  joskus	  pureudun	  
aina	  sen	  luuytimiin	  asti.	  Jauhan	  sitä	  suussani,	  en	  niin	  leveältä	  vaan	  niin	  syvältä	  kuin	  voin,	  
ja	  usein	  pyydystäisin	  sen	  mieluusti	  jostakin	  epätavallisesta	  kulmasta.	  Olisin	  saattanut	  jopa	  
laaatia	  perustavamman	  tutkielman,	  ellen	  tuntisi	  itseäni	  niin	  hyvin	  kuin	  tunnen.	  Kokoan	  
yhteen	  ympäriinsä	  heiteltyjä	  sanoja,	  yhden	  sieltä	  ja	  toisen	  täältä	  –	  esimerkkejä	  revittynä	  
irralleen	  asiayhteyksistään,	  epätavallisia	  tapauksia	  vailla	  laajempia	  lupauksia	  tai	  suunni-
telmia	  –	  minua	  ei	  sido	  mikään	  velvollisuus,	  joka	  pakottaisi	  tekemään	  aiheeni	  osalta	  hyvää	  
työtä	  tai	  edes	  pysyttelemään	  aiheessa	  sitä	  muuntelematta,	  jos	  muuntelu	  minua	  sattuu	  
kiinnostamaan.	  Voin	  kyllin	  hyvin	  antautua	  epäilyksille	  ja	  epävarmuudelle	  ja	  ennen	  muuta	  
johtoaiheelleni:	  tietämättömyydelle.	  
	  
MONIA	  KLASSISEN	  ESSEEN	  PERUSAJATUKSIA:	  vapaat	  assosiaatiot,	  itsetuntemus	  
 Eme:	  ”nuorena	  täytämme	  muistikirjamme	  merkinnöillä	  ja	  määritelmillä…”	  
 ”jotta	  parin	  vuoden	  päästä	  olisi	  ensyklopedia:	  kaikki	  maailman	  koottu	  tieto”	  
 mutta	  kaari	  jää	  epätäydelliseksi,	  siitä	  ei	  tule	  koskaan	  kattavaa	  
 niinpä	  totuuden	  puhuja	  =	  yksittäisten	  vaikutelmien	  uskollinen	  raportoija	  
	  
JA	  KUITENKIN:	  juuri	  tuossa	  uskollisuudessa	  on	  systemaattisuuden	  siemen!	  
juuri	  siksi,	  että	  E.	  ei	  ollut	  järjestelmällinen,	  hän	  onkin	  mitä	  järjestelmällisin	  
”järjen	  kykyni	  on	  suhteellisen	  heikko	  …	  ei	  järjestelmää”	  –	  MOLTO	  BENE!!!	  
	  
Esim.	  niinkin	  analyyttinen	  filosofi	  kuin	  Wittgestein	  myös	  yksityiskohtien	  raportoija:	  
 Filosofisia	  tutkimuksia:	  yritin	  koota	  kokonaisuuden	  mutten	  onnistunut	  
 ”kirja	  on	  kuin	  albumi,	  jossa	  kuljetaan	  ristiin	  rastiin,	  löydettäneen	  omaa…”	  
 Eme:	  oppilasta	  viedään	  huoneesta	  toiseen,	  jotta	  oppisi	  itse	  kulkemaan	  
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 genau:	  Emersonin	  seuraajat,	  er.	  Whitman&Nietzsche,	  EPÄEMEläisiä	  EMEläisiä	  
 ts.	  Emersonista	  vaikuttunut	  ei	  toistele	  häntä	  vaan	  ajattelee	  yhtä	  vapaasti	  
	  
TOINEN	  OSUVA	  VERTAUS	  1900–LUVUN	  FILOSOFIASTA:	  FENOMENOLOGIA:	  
=	  oppi	  ilmiöistä,	  perustajana	  Edmund	  Husserl:	  ”asioihin	  itseensä!”	  
seuraajina	  Martin	  Heidegger,	  Sartre,	  Merleau-‐Ponty,	  ”eksistentialismi”	  
fenomenologinen	  reduktio:	  sulkeistetaan	  kaikki	  tieto,	  havainnoidaan	  ilmiöitä	  
	  
HEIDEGGER:	  saada	  itsestään	  käsin	  näyttäytymään	  se,	  mikä	  näyttäytyy	  
ts.	  OLEVIEN	  asioiden	  sijaan	  huomiota	  siihen,	  että	  jotain	  on:	  O	  L	  E	  M	  I	  N	  E	  N	  
(muut	  filosofit	  usein	  olemisen	  sijaan	  puhuvat	  todellisuudesta	  tai	  tulemisesta)	  
TÄSSÄ	  ESIMERKKINÄ	  WALLACE	  STEVENSIN	  ”Notes	  Toward	  a	  Supreme	  Fiction”:	  
	  

Sinun täytyy tulla tietämättömäksi jälleen 
Ja nähdä aurinko tietämättömällä silmällä 
Ja nähdä se kirkkaasti sen ideassa 
[--] 
Auringolla on tehtävä. Auringolla 
Ei saa olla nimeä, kultakukoistaja, vain olla 
Siinä mitä on olla olemisen vaikeudessa. 

 [--] 
[--] keksiminen ei ole 
Havaitsemista. Että löytäisi järjestyksen kuten 
Vuodenajan, löytäisi kesän ja tuntisi sen, 
 
Havaitsisi talven ja tuntisi sen hyvin, löytäisi, 
Ei keksisi, ettei olisi järkeillyt lainkaan, 
Että olisi tullut tyhjyydestä kirkkaaseen ilmaan, 
 
Se on mahdollista, mahdollista, mahdollista. Sen täytyy 
Olla mahdollista. [--] 

	  
2)	  EMERSON	  AMER.	  FENOMENOLOGI,	  koska	  hän	  uskaltaa	  luoda	  uutta:	  
tässä	  hänen	  amerikkalainen	  radikaaliutensa:	  rohkeutta	  nähdä	  kirkkaasti	  
näyttäytyy	  joskus	  peräti	  arroganssina,	  mutta	  on	  kriittistä	  tieteellisyyttä	  
	  
tai	  niinkin	  TIETEELLINEN	  FILOSOFI	  kuin	  Charles	  S.	  Peirce:	  ”Mistä	  sellainenkaan	  
idea,	  kuten	  Jumalan	  idea,	  olisi	  peräisin	  ellei	  kokemuksesta?	  Mitä	  tulee	  Jumalaan,	  
avaa	  silmäsi	  –	  ja	  sydämesi,	  joka	  myös	  on	  havaintoelin	  –	  niin	  näet	  hänet.”	  
	  
EMERSONIN	  ”tieteellisyys”	  ilmenee	  kumouksellisuutena,	  ”revisionismina”:	  
>>	  häivähdys	  arroganssia,	  jolla	  kuitenkin	  myös	  leikillinen	  ulottuvuutensa:	  
	  

”YMPYRÖITÄ”	  (1841):	  salli	  minun	  muistuttaa	  lukijaani	  että	  olen	  vain	  koettelija.	  Älä	  
aseta	  pienintäkään	  arvoa	  sille	  mitä	  teen,	  tai	  pidä	  arvottomana	  sitä	  mitä	  en	  tee,	  niin	  
kuin	  väittäisin	  lyöväni	  mitään	  lukkoon	  totena	  tai	  epätotena.	  Minä	  saatan	  kaikki	  asiat	  
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liikkeeseen.	  Mitkään	  faktat	  eivät	  ole	  minulle	  pyhiä;	  mitkään	  eivät	  ole	  epäpyhiä;	  minä	  
vain	  koettelen,	  loputon	  etsijä,	  ilman	  Menneisyyttä	  selkäni	  takana…	  

	  
tarvitaan	  amerikkalaista	  ”radikalismia”,	  pistämätöntä	  uskoa	  nykykulttuurin	  
voimaan,	  jotta	  uskalletaan	  ajatella	  uusiksi,	  puhtaalta	  pöydältä,	  asioita:	  
[SEUR.	  KATKELMA	  muuten	  Nietzschen	  ja	  Robert	  Musilin	  lempikatkelmia]	  
	  

TAAS	  ESSEESSÄ	  ”YMPYRÖITÄ”:	  Olkaa	  varuillamme,	  kun	  suuri	  Jumala	  päästää	  ajatteli-
jan	  tälle	  planeetalle.	  Silloin	  on	  kaikki	  vaarassa,	  kun	  tulipalo	  on	  alkanut	  raivota	  isossa	  
kaupungissa	  eikä	  kukaan	  tiedä	  mikä	  on	  turvassa	  ja	  miten	  onnettomuus	  päättyy	  …	  Ta-
vallisina	  hetkinä	  yleisö	  istuu	  kylmänä	  ja	  kuvapatsasmaisena.	  Me	  kaikki	  seisomme	  odot-
tamassa,	  tyhjinä	  –	  kenties	  tietäen	  että	  voimme	  saada	  täyden	  sisällyksen	  –	  ympärilläm-
me	  mahtavat	  symbolit,	  jotka	  eivät	  ole	  meille	  symboleja	  ja	  proosaa	  vaan	  joutavia	  leluja.	  
Sitten	  tulee	  jumala	  ja	  muutta	  kuvapatsaat	  tulisiksi	  ihmisiksi,	  ja	  hänen	  leimahtava	  kat-
seensa	  polttaa	  kaikkea	  olevaista	  verhonneen	  harson;	  ja	  nyt	  on	  jopa	  kaluston,	  kupin	  ja	  
vadin,	  tuolin	  ja	  kellon	  ja	  pylvässängynkin	  merkitys	  ilmeinen.	  Ne	  seikat,	  jotka	  kuumotti-
vat	  suurina	  eilisen	  päivän	  sumussa	  –	  omaisuus,	  ilmanala,	  kasvatus,	  persoonallinen	  
kauneus	  ja	  muu	  sellainen	  –	  ovat	  omituisesti	  vaihtaneet	  mittasuhteitaan.	  Kaikki,	  mitä	  
olemme	  pitäneet	  varmana,	  huojuu	  nyt	  ja	  ratisee;	  ja	  kirjallisuudet,	  suuret	  kaupungit,	  il-
manalat,	  uskonnot	  nousevat	  perustuksiltaan	  ja	  tanssivat	  silmiemme	  edessä…	  

	  
TS.	  FILOSOFIA	  PERUSTUU	  KOKEMUKSEEN	  MUT	  HAVAINNOI	  LAINALAISUUKSIA	  
>>	  EMERSONIN	  fenomenologinen	  ELÄMÄNFILOSOFINEN	  REDUKTIO:	  
>>	  kirkkaalla	  katseella	  keritään	  auki	  elämän	  pinta	  &	  muuntumisen	  mahkut	  
>>	  esim.	  E:n	  essee	  ”Käytös”	  havainnoi	  pintaa,	  josta	  päädytään	  yleistyksiin:	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
katse	  ≠	  sanat	   	   	   	   	   	   katse	  ≠	  mieliala	  
	  
	   ilme	  ≠	  tarkoitus	   	   sävy	  ≠	  merkitys	  
	  

	  
	  
	   	   IHMISEN	   	   	   IHMISEN	  
	   	   KUORI	  	   	  	  	  	  	  	  ≠	   	   LUONNE	  
	  
	  
	  
	   	   	  
	   	   ILMIÖT	   	  	  	  	  	  	  ≠	   	   OLEMINEN	  
	   	   	   	   	   	   (life	  of	  life)	  
	  
Ylhäälle	  on	  merkitty	  ikään	  kuin	  elämän	  pintailmiöistä	  tehtävät	  havainnot,	  
joista	  edelleen	  päätellään	  alaspäin	  tultaessa	  yksittäisiä	  havaintoja	  yhdistä-
viin	  rakentisiin	  ja	  lainalaisuuksien	  (=	  emersonilaista	  fenomenologiaa).	  
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3)	  ARISTOKRATIAN	  IHANNOINTI?	  ONKO	  EMERSON	  ELITISTI?	  
myönsin	  sen	  verran,	  että	  E.	  kiinnittää	  huomion	  siihen,	  mitä	  hänellä	  ei	  ole	  
>>	  toisaalta,	  koska	  hän	  on	  kiinnostunut	  kaikesta,	  on	  myös	  aristokratiasta	  -‐-‐	  
>>	  ja	  samalla	  kiinnostus	  kaikesta	  asettaa	  KAIKEN	  SAMALLE	  VIIVALLE:	  a	  +	  b	  

	  
a)	  LUOTTAMUS	  ITSEEN	  <	  >	  Emersonilainen	  perfektinoismi	  
”moraalinen	  perfektionismi”,	  standardimerkitys:	  
maksimoidaan	  inhimillisen	  erinomaisuuden	  määrä	  kulttuurissa	  
Stanley	  Cavell	  (1926–):	  EMERSONILAINEN	  MORAALINEN	  PERFKTIONISMI:	  
ei	  teleologinen	  teoria,	  ts.	  ei	  päämääränä	  (telos)	  maksimoida	  erinomaisuus,	  
vaan	  pyrkiä	  elämään	  niin,	  että	  jokainen	  hetki	  ja	  kokemus	  olisi	  täydellinen	  
>>	  EMERSON:	  ”voisi	  syntyä	  ihminen,	  jossa	  ei	  olisi	  itsekkyyttä,	  joka	  ei	  olisi	  mitään,	  
vaan	  kaikkien	  asioiden	  täyttämä,	  joku	  syväsydäminen	  lapsi.”	  (Journals)	  
	  
MONTAIGNE:	  Jos	  olet	  elänyt	  yhden	  päivän,	  olet	  nähnyt	  kaiken.	  Yksi	  päivä	  on	  
kaikki	  päivät.	  Ei	  ole	  muuta	  valoa,	  ei	  muuta	  yötä.	  	  
	  
WHITMAN:	  There	  was	  never	  any	  more	  inception	  than	  there	  is	  now,/Nor	  any	  more	  youth	  or	  age	  than	  there	  is	  
now,/And	  will	  never	  be	  any	  more	  perfection	  than	  there	  is	  now,/Nor	  any	  more	  heaven	  or	  hell	  than	  there	  is	  now.	  
	  
b)	  LUOTTAMUS	  ITSEEN	  <	  >	  DEMOKRATIA	  
>>	  John	  Dewey:	  demokratia	  näkemys	  ihmisen	  kokemuksen	  suhteesta	  luontoon	  
>>	  TS.	  kaikki	  kokemukset	  ja	  kaikki	  ihmiset	  lähtökohtaisesti	  samalla	  viivalla	  
MONTAIGNE:	  minulle	  kaikki	  aiheet	  ovat	  yhtä	  hyviä.	  MUUT:	  kaikki	  päivät	  pyhiä	  
vain	  vaalimalla	  suhdetta	  itseen	  voi	  kantaa	  ääretöntä	  vastuuta	  toisista	  
jopa	  Levinasille	  vastuu	  Toista	  ihmistä	  kohtaan	  edellyttää	  suhdetta	  itseen:	  
	  
Onko	  Emerson	  siis	  elitisti?	  Evääkö	  itseluottamus	  toisista	  huolehtimisen?	  
emersonilainen	  vastaus	  Walt	  Whitmanin	  runon	  ”Laulu	  itsestäni”	  
(Song	  of	  Myself)	  tärkeän,	  keskivaiheille	  sijoittuvan	  oson	  24.	  sanoin:	  
	  
Walt Whitman, maailmankaikkeus, Manhattanin poika, 
rauhaton, lihallinen, himokas, kova syömään, juomaan ja naimaan, 
ei mikään haaveilija, ei miesten eikä naisten yläpuolella, 
 heistä syrjään asettuva, 
ei vaatimaton eikä röyhkeäkään. 
 
Ruuvatkaa lukot irti ovista! 
Nostakaa ovetkin saranoiltaan! 
Hän joka halveeraa ketä tahansa, halveeraa minua, 
ja kaikki mitä tehdään tai sanotaan palaa lopulta minuun. 
 
Lävitseni kuohahtelee inspiraation virta, 
sen vuokset ja luoteet. 
 
Lausun maailmanalun tunnussanan, näytän demokratian merkin. 
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Jumalan tähden! En hyväksy mitään mistä kaikki eivät saa 
 nauttia samoin ehdoin. 
Minun kauttani monet mykät viipyilevät äänet, 
loputtomien sukupolvien vankien 
 ja orjien äänet, 
sairaiden, epätoivoisten, varkaiden 
 ja kitukasvuisten äänet, 
valmistautumisen ja kasvunaikojen äänet, 
tähtiä yhdistävien lankojen, kohdun 
 ja sperman, 
päähänpotkittujen ihmisten oikeuksien, 
epämuodostuneiden, mitättömien, tylsien, typerien, halveksittujen, 
ilman usvan, lantapalloja pyörittävien kovakuoriaisten. 
 
Minun kauttani kielletyt äänet, 
seksin ja himon äänet: 
peiteltyjen äänien päältä riisun peitteen, 
saastaiset äänet muutan puhtaiksi. 
 
En paina sormia huulilleni, 
pidän sisälmyksiä yhtä salonkikelpoisina kuin aivoja 
 ja sydäntä, 
parittelu ei ole minusta sen rivompaa kuin kuolema. 
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
JA	  LOPUKSI	  VIELÄ	  TYYNEMMIN:	  
	  
Karannut orja eksyi pihaani, 
kuulin oksien rasahtelevan halkopinon luona, 
kurkistin keittönoven raosta, mies näytti 
     lopen uupuneelta, 
istui pöllin päällä, 
kävin hakemassa hänet sisään, 
     vakuutin ettei vaaraa ole, 
noudin vettä ja täytin soikon, hän pesi hikisen vartalonsa, 
     kolhitut jalat, 
annoin hänen käyttöönsä huoneen josta pääsee vain omaani 
     ja annoin joitakin puhtaita, vaatimattomia vaatteita, 
muistan kuinka hänen silmänsä pyörivät päässä, kuinka 
     hämillään hän oli 
ja kuinka sidoin hänen kaulansa ja nilkkojensa 
     haavat, 
hän asui luonani viikon kunnes toipui ja 
     jatkoi pohjoiseen, 
hän istui vierelläni ruokapöydässä, piilukkoni nojasi 
     nurkkaan. 


