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RUMALAST PEAST PIDASIN LUXEMBOURG’I 
lossi muuseumiks Non-non-non! vibutab
politsei näppu Sisse ei saa Lossiaiale 
pikitud pildid Aafrika näljahädast Väljas-
pool Sisse ei saa Mind jääb piinama
küsimus miks asteegid jätsid Euroopasse
tulemata Alpidele püramiidid püstitamata
obsidiaanpussidega brittide-gallide ja 
viikingite südamed veristamata Nii
valged südamed Ameerikale on vara
itkulaulu laulda  Aga eks öelnud ju luuletaja: 
alati on hilja ikka on hilja
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AUSALT ÖELDA – EI SAA ARU. SU POEG
pidi olema saanud Ameerikas kuulsaks
teadlaseks, nüüd aga selgub, et kõik
need äraolekuaastad pole ta seal
muud teinudki kui New Yorgi metroos
rotte püüdnud – nuumaks laborikassidele,
kel Descartes’i arust (vt Kundera Olemise
talumatu kergus, tlk. L. Metsar, Monokkel
1992, lk 174) puudub hing. Mina aga
läkitan kirja James Merrillile tänuga
„Laboriluuletuse” eest, mille tõlkisin
New Yorgis, hommikust õhtuni sadanud
pihuvihmas. (Isegi vihmal on hing) 
Surnutemaal saan ikka sõpru juurde. 
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NAISED! TORMAB RAAMATUKOKKU CLARICE
Sterling FBI-st Et keegi teist ei iitsatakski
oma madalast palgast Võmmid virutavad 
teid maha trambivad peal: õõnestate Eesti
vabariiki KGB keelekandjad pesevad
end mullivannis Ei tea kuidas kaelkirjak
ära mahub? Pingutan silmi aga nad ei lähe
lahti: ema kes sa mulla alla rändasid ikka
seisad püsti 93-aastane – karkudeta, ahelateta!
Sina oled vabariik kui keegi üldse on.
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PÄRNALEHTEDE VAHELT PÄIKE
piserdab pähe kulda.

Seal kus lõpeb roheline
algab kõrb.

Mere valutav selgus.



9

SILEESLASED KÕNNIVAD WROCLAWI TÄNAVAIL
nii usaldavate nägudega nagu vestleksid
nad igal silmapilgul silmast silma Jumala
endaga.

(Idealiseerin)

Mis muu on elu kui sukeldumine piltide
järele jõkke, mis visalt keeldub avaldamast
oma nime?
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ISA NAERIS TELEFONIS: PIDIME
kokku saama Kalda teel
ja Kalda teel ma ju olengi!

Asjata otsivad silmad
tuttavaid ühesuguselt lösutavaid
oma kehakaalu pärast 
kannatavaid maju otsivad
Emajõge.

Mis Kalda tee? Mis linn?
Mis jõgi? Isa kus sa oled isa?

Kust sa küll helistad kui mul 
telefonigi ei ole? 
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KUTSUN PIMEDUSEST TAGASI SU HÄÄLT
ema
novembrikuu tuultest

Jätsime su üksi kõdunema laua alla
majja mis kord oli kõigile 
kodu

Nüüd on see kalmistu
kust pagevad hirmunult kõik
kel liha luudel!
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EMATA MAJA ON TÜHI.
Emata maja on kole.

Ust läks kinni panema isa,
kuid temast kodu kaitsjat ei ole.

Lapsed, peitke end pööningule!

Majja, mis tühi ja kole,
Soomemaalt tapja tuleb.
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KUIS JAKSASIN HÜPATA AIA
ja Karusselli ristil üle õela 
koerakarja põletavate pilkude
seletamatuks jääb (kaugus-
hüppes viimane olin klassis)
ja kuis maja (Auli tänaval) 
oli häärber valgustuse rõõmsas
tulesäras Teenrid tegid 
ukse lahti juhatasid jumala Tütre
tuppa – mind kellest olevikku 
maha jääb kõhklev-tolmune jälg




