
Kotona Skotlannissa en yleensä juo lounaalla alkoholia
paitsi viikonloppuisin taijos tapaan sellaisia ystäviä, joita
näen harvoin. Silloin kaksi tuoppia B0 shillingin olutta on
järkevä katto, mikäli aikoo iltapäivällä tehdä vielä töitä.
Kaksi tuoppia A-olutta riittää mielestäni kevyesti vie mään
työhalut muutamaksi tunniksi. Täällä Suomessa saatan
lounaalla toisinaan tilata pullon keskiolutta, jajos kohtuu-

tonta hintaa ei oteta huomoon, sitäjuo mielellään. Muuan
suomalaisista ystävistäni selitti kerran, että tavallisen ka-
dunmiehen mielestä A-olut on paljon parempaa kuin kes-

kiolut, jota ei pidä tarjota edes anopille. Jos vaihtoehdot
ovat nämä, suosittelen anopille vain yhtä tai kahta pullol-
lista, ellei sitten pidä enemmän humaltuneesta anopista.

John Duffy

Tietää että on aika olla hiljaa
tnuttd joutuu sanotnaan sen öäneen
Kari Leool.a

Valo, kopio

Jonkun lapsi on unohtunut keinuun.
Koulusta palaavat
pomppivat porraskäytävässä.
Surullista miestä
ei ole viikkoon näkynyt.

Ja nainen joka iltapäivisin
kiirehtii postilaatikolle
on käynyt vanhemmaksi.

Jos lähden, joudun palaamaan.
Kenties lehdet ovat silloin jo pudonneet
ja on taas keksittävä

.ioku tekosyy elää.

Valo, kopio
niin kuin pimeyskin.
Vuokraamme kodiksi halvan huoneen
sillan ja soramontun välistä,
jatkan kävelyä ikkunalaudalla:
oi sateessa lionneet kirjeet
oi sumu, suutelen sinua
oi muistamisen valkoinen ja väri.
Köytän vain tavarani lattiaan, nuku jo.

Veren paöne

Deadline, humala
kaunis tyttö jota en
ole vuoteen nähnyt.
Pelon jälkeen
pyörtyminen uneen, vapina.
Herääminen, särky, työ.
Herääminen, särky, työ, odotus
Työja odotus
deadline, humala.

Maailma loppuukin puuhun, oksaan, tilheen
pimeänä ajava juna
kesän perhonen kuolleena selässään,

oi, ja salakkaparvi venevalkamassa,
suu, kaunein suu, ja syvä.

Uskon ihmisen silmiin, valoon silmissä.
Repussa on
pullo kirkasta
tuo se sieltä.
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Ampua päö hajalle

Hattua ihminen tarvitsee nostamiseen
mihin filosoliaa, kuolemanpelon piirimestaruutta?

Järkyttävästä runosta tuli kivitalo
jossa kukaan ei asunut.

Polku, tähdet, kumppanit, leipä.

Meillä on työtä ja toisemme ja Iapsi
yritettäisiin nyt jotenkin ymmärtää
että tämä on onnellista.
Leluksi annettu kello tikittää keittiön kaapissa.

Kottardisaerkko

Tämä on maalattava siniseksi tämä talo
ja nämäjalkapohjat.
Porraskivi jytisee, marjapensaissa mätänee verkko;
naisen ääni, ja portaiden
omenat ovat puussa, koira tempoo kettinkiä.
Aamuyöllä hälytyssireenin ääni on katkeamaton,
puut palavat pystyssä, ikkunat tummuvat.

Kutomon portilla pyryttää avaruus
Tulitikkuaskin kanteen
ki{oitan sanan taipua.

Taivaan kannen kaksi kaarta
kuolema ja humala, anna minä
kerrankin rukoilen:
maa, aikaa sitten
kallion ääni, aukile yöhön.

Kastele sinä kukat kun minulla
on vielä kesken tämä
maailman kuva.

Elämänviivan vieressä kulkee lopetettu junarata.
Toisella puolen metsä, toisella kaiku.
Aion lähteä tästä maailmasta.
Suutelen j älkeenjääviä niskaan.
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