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jäävuse seadus
ümmargune peegel

vesi on alguses külm
siis ärkab boiler

keha kannab veel märke
kunagised trennid

lihastes on juba hääbumas

alasti keha
karvadega kaetud
katmata pilgu ees

siin pole enam midagi
häbeneda
häbistada

loomulik olek
peegliesises ruumis

kattub järk-järgult uduga
kuni kaob kohmetus

võltsvagadus
ja kohustus

viimaks on aimata vaid piirjooni
viimaseid üleminekuid talvekoidikus
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mul pole veel kortse
mul on naerulohud
riietun
laps lippab vannituppa
osutab pildita peeglile
„näed?“
näen

2014
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haak
uks on seestpoolt kinni

haagis
ma ei saa sisse

rullin panipaigas lahti
vana madratsi

võtan peale kartuleid külma eest
kaitsnud tekiräbalad

enne kukke ja koitu
on ohtlikud ajad

need katsun veeta kolikambris
aga hiired rotid

ei lase magada
käratan neile peale

ent iga korraga hirm väheneb
ja julgus kasvab

varsti on nad minu asemel
lahkun vabatahtlikult

kuuma kohvi otsima

kõnnin mööda kodudest
kus olen maganud

vaatan väljastpoolt aknaid
kui vuajerist
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varahommikul pole korralikke kodanikke  
on kodutud  
igavesti rändama määratud  
määratu kandam õlul  
prügikasti on kogunenud tsivilisatsiooni pärand  
see toidab toiduahelas ka järgmisi  
hakke ja habemikke  
kohalike raha eest soetatud linnupeletid ei tööta  
on pesitsusaeg 
 
statoilis istuvad poiss ja tüdruk kõrvuti  
mõlemal pilk telefonis  
vaikus on tiine  
lahkun esimesel võimalusel  
kõnnin kesklinnast kaugemale  
tartus jõuab kahetsusväärselt kiiresti  
perifeeriasse  
edasi pole muud kui tühi lagendik  
keeran tagasi otsin asu  
valin koduse karlova 

kui päike tõuseb  
tõuseb ka tuju  
telefonis ütleb unine rusutud armastav hääl  
tule koju  
paidjom v koju  
nagu ütlevad tallinlased
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kodu ootab  
nägu tumm silmad selged  
võisin muretult ringi luusida  
ükskord uks lihtsalt pidi avanema  
vahet pole mis kell  
 
kolikamber vaikib  
keeran varumadratsi uuesti kokku  
sedapuhku peremehena  
nüüd krabistavad hiired  
seina taga lae peal 
väljaspool kodu 
nagu varem  
nagu alati  
rändlinnud säutsuvad luhal
 
päev nagu iga teine  
ainult hoolikamalt haagis
harjumuse jõud

2014
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in medias res
seisan rõdul
siit ülevalt paistavad
inimesed nii tähtsatena
igaüks on kellegi tütar
          või poeg
igaüht on armastavalt vaadeldud - 
kasvõi silmapilguks

näen maailma nüüd lapsesilmadega
tänu ei küsinud
vaatas vaid pilvi

ükskord vajutab mu laud
        kinni
võtab lohutavalt väikesest käest

seisab rõdul
ja armastab

2011
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kaks talve minu ja magala vahel
vaikus

talvepäiksest lekib valgust
voolab üle naabermajade
põrkab õnarustesse kogunenud
jäätunud vee peal

siin ei ole neid hääli
mida oli rebases
summutatud inimesi
summutatult kolistamas
kõrged helid maha keeratud
kedagi teise peale karjumas
kedagi kastruliga askeldamas
olin omal ajal veidralt kadegi
et minu naabrid ei seksinud häälekalt

mitte kunagi
ei kostnud soklist seksihääli
alumistel korrustel ei naksunud voodid
sõbra paneelikas olid elujõulised venelased
ikka oli ventilatsioonišahti kaudu kuulda
kuidas naisel oli hea
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minu naabrid olid enamasti vaesed
ja mornid

nende seksimised olid seksitud
aparaaditehase aegadel

kogu trepikoja peale oli lapsi vähe
ju siis tapsid aparaadid kire
abielluti konveierkolleegiga

lao tänaval ei kuule samal korrusel midagi
korterite vahel on meeter tellist

alumiste vahel on õhuke puit
aga sealgi ilmselt seksivad vaikselt

otse ei taha naabrilt ka küsida

igal hommikul tänan mõttes päeva
kui mu aknad pöördusid põhjast itta

vaade oli vanasti parem
aga päike paistis kalbemalt

inimesed surusid viiendale korrusele
kössitasin nurgas nagu vihakobar

vaatasin kuidas sünged sipelgad
valgusid ostlema

müts silmil ja nuttev laps
lörtsis kaasa lohisemas
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see talv tuleb teisiti
teist korda tuleb teisiti
valget maad püsib vähem kui võiks
aga enam ei lörtsi mu hinge
enam ei kuule ma kastruleid
trepikoda on alati tühi

ainus mida igatsen
on tihased mu akna taga

2008
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vastu tahtmist ja taevasina
kuu on nihkunud silmapiirilt kõrgustesse
tähendab
päev läks korda

sööstad läbi elu
põikad vahepeal mälestustesse

seda mis oli
pole kunagi tulnud

jäänud on veel kaks kriipsu talveloojangut
vastu tahtmist ja taevasina
ainult sina
ja paakunud lumega tänav

2013
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brasiillastele jalgpalli õpetamas
jah ma mõistan

miks need mõtted
kust see tuleb
kui su ümber

misantroobid
misanstseenid

penetreerid
konsumeerid

raporteerid
kui su elu pole muud

kui seks ja sambad (pensioni)

vanaemal peas vaid pensihüpped
isa kinnismõtteks kinnisvara

sõbrad eiravad su elujaatust
väikest ökopaatost

jah ma mõistan
miks sa tahad

teise ellu
üle mere

nurga taha
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aitad lapsi
mängid jalkat
hoiad kokku

ja su elu pole muud
kui mahesööst

putkad peegli eest kui laulik
kellel keelati üle õla vaadata
kuni tuled ühel hetkel tagasi

oled tõmmu
oled rahul
oled teadlik

ostad maja
leiad kaasa
annad panuse

tabad vilksamisi peeglist
et tegelikult
pole kusagil käinudki

2009
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elektrivaba päev
märtsivihm paneb taevale ette

halli filtri
ja läheb veel hämaramaks

lugeda saab nüüd
vaid õige natuke

enne kui varakevad tule kustutab
ja minu maailm mattub küünaldesse

täna on elektrivaba päev
lihtsalt seepärast et on

ükski lamp ei sütti
ükski arvuti ei helenda

minusse sigineb ürgne hirm pimeduse ees
nii palju oli plaanis lugeda

aga aeg saab otsa

hall vihm sulatab lume
seni laitmatult töötanud valguspeegeldaja

täna läheb kottpimedaks
aega on aina vähem
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ja kui on liiga pime
et lugeda
ei jää üle muud
kui suhelda
nii on
nii on

2010
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vohav dodekadents
igas ühiskonnas on
esimesest hetkest peale
vohav dodekadents
täpne nagu kellavärk

inimkond tiksub oma lõpu poole
ettearvatult trotsi täis

alles viimasel tunnil
lepib vektori teise punktiga

ei saa üle ega ümber
ettemääratud tsüklist
vanadus saab tulla alles
pärast noorust

kunagi oli seier tõesti
õigluse poolel
aga seierid ei keera kella
seier ainult osutab

sina oled see kes tiksub

2013
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ood keskpärale
esimesed on enne müüril

heidetakse kuulsusesse
tagumised tulevad järelväena

tapetakse kangelastena

keskmised tulevad kodu jee
rehmavad käega

ei taha sõjast rääkida
panevad mundripluusi kappi

joovad vaikides
et halinat vaigistada

röögatavad abikaasa peale
vähkrevad patuses unes

igal kuradima aastal
lohistatakse võidupühaks välja

pannakse tatiste õpilaste ette
kästakse lastele vastata

et kuidas oli
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siluvad käega üle hõrenevate juuste
medalitega nõelutud munder pakitsemas
köhatavad diplomaatiliselt
ütlevad et
oli nagu oli

kodanik paisub vaimustusest
särab käsi kangelase ümber
kurat kus meie omad on ikka vägevad
oleks ma sama kõva kui teie

õhtul vaatab keskmine vaikides aknast välja
päike loojub üle räämas koduõue
pooliku kõrval siugleb koniviirg
mundripluus undab kapipõhjas

päike loojub üle kauge maa
kalmukünkad haljendamas ükskõikselt
kade keskmine valab uue pitsi
ja muigab kibedalt
          vedas teil sittadel
          pääsesite eluta

2010
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elus asi
taas/kord ma sünnin uuesti

paplilõhnaste kirikukellade löökides
siinsamas tartu toomemäel

pastelsed puud mööduvad vaikides
pungad plahvatamas poolel teel

kogu linn on täis inimesi
pingestatud elukartvaid

naistekliinikus ei sünni enam midagi
nabanöör viib majast välja prahti

kord ärkab kliinik uuele elule
läbi ehitaja nurisünnituse

kiht kihi kaupa ladestub
toomemäele maiseid jäänuseid

kliiniku varjus on neid sadadelt rahvastelt
üks sünd viib sadade surmadeni
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ometi ei tasu seda karta
ringkäik on halastamatu
ringkäik ei kuule hala
iga sünd viib sadade surmadeni

asi pole selles
et asi poleks sünnis
asi on elus

2010



28

iga loojanguga sureb minus midagi
iga loojanguga sureb minus midagi
verev silmapiir viib tasa kaasa tee
merevete peegelpillerkaar laob alati
silmist silmini kui kiiskavkuldse kee

iga loojanguga sureb minus midagi
langev päike annab viimast korda suud
sellepärast tahtsin öelda veel vaid sedagi:

mõni surm on lihtsalt ilusam kui muud

2009
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süntaks
lähen bussi
         trammi
         rongiga
süntaktiliste aukude täitmiseks seminari
tuisk matab hinge

vaatan sooja saamiseks perepilti
enam ei hoita seda rahakotis
kroonide vahel
nüüd on see pragunenud ekraaniga telefonis
tardunud skulptuur
nagu carrara marmorist
mõra laitmatul pinnal
vaid rõhutamas teose ilu
tao õpetab
         marmor peab olema pragunenud
süntaks õpetab
         liikumisest peab jääma jälg
elu õpetab
         armastus kestab igavesti

2012



31

ilmaütlev ilmateade
seekord läks suveta
soojata päikseta
seejärel tuuleta
vihmata äikseta

homme on hooleta
lumeta raheta
pilvest läeb pilvesse
suurema vaheta

sügist näeb vaevata
tormi ka talveta
päikest ei tulegi
sõimle või palveta

2008
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ma pole siim keegi
KAAMERA 1:
 see on see koht kus
 kassid käivad katuste vahel
 arütmia on uus rütmia
 päike loojub idast
 mitte läänest

SUUR PLAAN: 
 seitse sajandit marjapõlve
 ja seenetamist
 vaaraosipelgaid
 suviseid ritsikaid
 nälga taudi tuld ja sõda

SAMAL AJAL:  
 teistes taludes peerud ammu kahel otsal
 särisevad nagu pühadevorstid
 appi appi kohe tuleb
 meie sõber kalevipoeg

LÄHIPLAANIS: 
 kõigil kel sulg on käes
 ja sülg suhu toob
 on ammu oma süljetops
 või liidu liikmeskaart
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VO:
 välklambid sähvivad ja
 käekotikoerad klähvivad
 klantskaravan siugleb edasi
 lonkab juba jälle teist jalga

SIISKI:
 lihtne inimene teeb lihtsa projekti
 küprokit alla ja kööki segu 15
 õuna-aasta on postmodernistlikult kehv
 “fin de siecle ennui” sai lehemädaniku

KÕIGELE KROONIKS:
 nelikend viis tuhat ruutkilomeetrit tagastamata maad
 ristirüütlid takerdunud bürokraatia silmustesse
 miks mõnitatakse niimoodi välismaa inimesi
 ammu on teada kes ristitud ja kes ehtsad kristlased

HORISONDIL:
 viiendik hingest on sood ja rabad
 pintsakutaskus higistab iidoli pilt
 mõisa köis lohiseb värvli vahel kaasa
 musta südame ja puhaste küüntega käsi
 sirutab kaamerasse kaardi
 millele värisev sulg on vedanud:
 „ma pole siim keegi“

2008





35

selg ees
see tähendab ühte üleminekut
üleminekust üleminekule

washingtoni oraaklid on näinud
penni metsade rooma on langemas
liimeste taga lällavad barbarid
washingtoni oraaklid on rääkinud

igal ajastul on kahte moodi
ühed näevad kõike roosana
teised näevad kõike mustana
pada sõimab katelt
vahel tundub et oled nõutu

vaata kui maakera pöörleb
siis pöörleb ka aeg
hommik lendab üle pea
kukub õhtuna silmapiiri taha
aeg ei ole ratas vaid horisont
kaardub ühest otsast teise
ja ei lõpe

sissejuhatus kirjutatakse viimasena

2008
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sõjakuu
tuleb august
sõjakuu
taas on nii
et mida külvad
    sõda lõikad
kuumad kired üle ilma
ükski aasta ei saa ilma

mõne teos on segatehnikas
teise oma sõjatehnikas
juba sun tzu ütles
et võidab kiirem ja osavam

2009
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piibli/tõlke tõlkimise mõjust
koolitusel istusid minu ees prouad
parandasid instinktiivselt ettekande lehti
võpatasid iga kord
kui eesti keele lektor jälle võõrsõnas
toimetajat parandab vaid haud

luuletajagi pole sellest patust puhas
luuletaja on parandamatult patune
igal pool ta näeb ja kuuleb
tajub ja aistib
sõnab ja sõnab
paneb hoolimatult laulu sisse
luuletajat parandab vaid toimetaja

2008
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noosfäär
krevetipott lõhnab soola ja surma järele
veel eile olid nad ühes tükis
rüvetamata
siis rikkusime käsku
rebisime päid otsast
sõime surnuid

elu algas vetes
suri kaldal

inimjõud käib üle
keeb üle
purustab kõik oma teel
vormib mõttega teisi elusid

koorikloomal pole testamenti
viimne soov lendas prügikasti

soola ja surma järele

2012
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neljas sein murti maha
väljapääsu juurest kostab kolinat
reaalsus ärkab ehmatusega
neljas sein murti maha
reaalsus vaatab hirmunult ringi
pilkases pimeduses pole ühtegi tähte

reaalsus kobab pimeduses
tunneb et on käegakatsutav
katsub end üleni
rahuneb rahulolevalt
katsub end hellalt
katsub magama jääda

katkise seina taga
piilub perversne tulevik

2010
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ma võin vaadata päiksesse
ma võin vaadata päiksesse
ja ta jääb pimedaks
mu pilk on põletav
kirglik ja tormiline

juulikuu vines
kostub nahinat ja sahinaid
sooja piima lõhna
ja kosmose kuma

see on nüüd minu elu
ja ma ei anna seda käest
ma võin vaadata päiksesse
kuni mu silmis on öö

2011
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loomeliitude pleenum
mu isamaa lehkab kuus päeva
pärast mu sünnipäeva
veel ei ole sula

aga linnud õitsevad

erk päike paistab järgijätmatult
laps keeldub silmi katmast

jälitan kassi mööda karlovat
kuid ta kaob puude otsa
ja ehkki keegi saeb oksi
on karlovas uinutav lõhn

põlevate puude ving
ja kodukolde hõng

elu läheb paremaks siis
kui kõik on jälle sama
ütleb kodulaenuvoldik

tahan kolida karlova poole

2013
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septembrihommik
tibatilluke päiksepunkt lõpetas öö

säras küsivalt läbi võra

lükkasin kella kinni
tahtsin edasi magada

sul läks uni ära
siis ka mul

sa olid ärkvel
ja keegi veel rääkis

läbi su unetute silmade

õues ärkas kuldne sügis
hellitava küpse õunalõhnaga

ab ovo usque ad mala
linnuparved munakandurid

tiirlesid marmorist taeva taustal

liigume läbi elu
nagu emalaev

linnukid lennukid
tiirlemas koidutaeva taustal

ette hoiatamata puhkeb ajastu
tõed kui kroonlehed pea ümber
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marmorsõrmine koit
haarab tähtede järele
kudrutab taeva all
hing laulmas rinnus

kes ütles et see hommik
läheb ajalukku
kes ütles et kusagil krigises
senitundmatu värav
ja uue hingus imbus tähtede vahele
kes ütles et kõik
mis sul enam on
taandub kahele silmale
ja õrnale kumale nende taga

tal oli õigus
taeva päralt tal oli õigus

2010
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õnneseisund
pääsukesed juuniõhtus
nagu sade veeklaasis

kusagil pärispeal
uhub kuu randa
lapse loobitud kive
ja hing on nii hele

pole tähtsust

on linnulaul
läbi lõpmatuse
ühest veepiirist teise

silmad pilvedes
ja taskutes vaid
tühi tuul

2013
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