




VANHAT YSTÄVÄT 
AMIGOS VIEJOS 

Yhtä aikaa meren pohjassa ja  
kilometrin korkeudessa. 

Vuori kierii hiljaa mereen.  
Meri kiipeää vastaan.  
Vanhat ystävät tapaavat. 

Meren takana Afrikan vuoret.  
Siellä minäkin olin joskus  
ja me kaikki. 



R a U N i O  
E120 

Ennen värimataran ja sen alitsariinin 
  väliintuloa 
olit tärkeä.  
Karmiininpunainen, huohottavin kaikista väreistä 

Kallis kokenillikirva 
Hamusimme punaisia vaatteita ja juomiamme. Nyt näemme punaista, 
sillä teitä ja meitä on liikaa. 
   
 koska olit liian hankala ja valtakautesi vaihtui 
ei mistään löydä enää maistaakseen  
mietoja viikunaopuntioiden hedelmiä,  
sillä 
söit kaktukset ahneuksissasi paikassa,  
johon et alkujaankaan kuulunut.  
Aivan kuten kaktuksetkin olivat rikkakasveja paikoissa,  
joihin ne eivät kuuluneet.  
Rikkaihmisiä. Nyt 
kak tu  k set ovat    r a   
     u ni   
    oi ta 
     
   kuin kukkuloiden hylätyt luurankotalot, 
   joiden pihalla  
   lintujen nokkimat granaattiomenapuiden rubiinit 
      viettävät marraskruunajaisiaan. 

ja pieni uusi keväänvihreä kaktus teroittaa piikkinsä 



 



KASKAAT  
CICADAS 
(cicadidae) 

Huudat suoraan korvaan 

Tämä radio ei ujostele! 

Andalusian taloissa on pienet  
ikkunat maailmaan, 
mutta  
sanottavaa riittää 
mitä kuumempi 
sen kuurompi 

ja naapurikylässä on jo 
eri laulut 



ANDALUSIANPODENCO  
PODENCO ANDALUZ 

parhaat ystävät  
 kauden päätteeksi 
ripustettuina kummallisiksi hedelmiksi puihin 

paitsi yksi sahramiturkki, joka  
löysi kello viiden teet 
  – mutta minkäs teet, vielä 
  välillä on    karattava 
kokokuonohymyilemään kylän kulkureille 
  
ja vapauden hetkelle  



JÄTTIAGAAVE 
PITA 

(agave americana) 

Kukit komeasti illansuussa 
 tiedät 
milloin kukkiminen kannattaa 

kukkikoon  
kukin kun  
kukituttaa 

ja päälle 
juomanen 
suolan ja sitruunan kanssa  
¡Salud! 





PAPUKAIJAT (Málagan munkkiaratit ja kauluskaijat)  
COTORRAS DE MÁLAGA 
(myiopsitta monachus, psittacula krameri) 

Turisti: ”Olen huumaantunut! Aivan kuin tropiikissa näiden eksoottisten, 
loistavanvihreiden lintujen ympäröimänä.” 

Kaijat! Kiertäkää Zaragosa kaukaa! Siellä teidät ammutaan! 

Biologi: ”Haitallisia vieraslajeja kaikki tyynni, mutta hyvin menestyksekkäitä. 
Málagassa on munkkiaratteja jo noin 5000 ja kauluskaijoja viitisensataa.  

Ei auta, vaikka kehittäisitte nokkeluuksissanne murteita. 

Kansalainen: ”98 % meistä kannattaa teidän tappamistanne.” 

Ei auta, vaikka pääsitte katalogiin, koska sen nimi on Tunkeilevat eksoottiset 
vieraslajit. 

Biologi: ”Nämä sosiaaliset inteligentit tulee tuhota. Toinen on Argentiinalainen 
tulisielu, toinen Afrikan kuumakalle.” 

Pikkulepakko: ”Paskiaiset nokitte siipiimme reikiä niin, ettemme voi lentää.” 



Turisti: ”Mutta vihreä väri on niin ilahduttava!” 

Pikkulepakko: ”Hetkinen. Miksi turistilla on kaksi puheenvuoroa?” 

Turisti: ”Olihan biologillakin ja pitkiä vielä.”  

Kansalainen: ”Täytyy myöntää, että minäkin olen teille joskus leivänmurun jos 
toisenkin heittänyt, mutta ne olivat myös varpusille ja puluille.” 

Munkkiaratti: ”Kuka kaipaa arkisia varpusia tai pöyhkeitä puluja. Me sovimme 
paremmin urbaaniin ympäristöön kerrostaloinemme ja tyylipukuinemme.” 

Kansalainen: ”Onpa ruma ääni! Antakaa pyssy.” 

Kauluskaija: ”Oma on vikanne. Itse toitte meidät tänne.” 

Kansalainen: ”Juu, muttemme vapauteen. Häkkeihin. Pyssy.” 



EUKALYPTUS  
EUCALIPTO 
(eucalyptus) 

Yhdellä oksalla keikkuu Shiva, toista halaa Vishnu 
sovussa samassa puussa 
pavunvarsi, hujoppi 

Terve kumipuu 
kuumepuu 
eucalipto lapto sininen kumiuni 
 vai ihan vaan naapurin Carlito? 

häivytät horkan  
sinun ilmaasi on hyvä hengittää 
kullankaivaja kahden maailman välillä 

hörppäät maan janoiseksi 
häädät tammet ja sidot 
suukapulan laululinnuille 
   ristiriitapuu 

puhut kuin kala niin että roiskuu 
sinun juttujasi eivät sulata 
muut kuin koalat 





KORKKITAMMI  
ALCORNOQUE 
(quercus suber) 

Sinusta meillä sen sijaan on pelkkää hyvää sanottavaa 
hyvä korkkitammi 

poltepäivänä 
uhanalainen kissa raapii  
fandangon rytmiä runkoosi sinisessä varjossasi 

maa lohkaisee laulun andalusialaisen käheällä äänellään 
ja linnut 

ja kohta keritään, keritään 

siinä missä eukalyptus räjähtää palossa 
sinä nukut pahan unen ohi 

jo Pompeijin amforissa  
oli korkkeja 
Pompeiji on tuhkakuppi 
sinä kasvatat uutta vihreää vesaa 



ROKKENROLL 

Vuoren sisäpiirivitsinä 
simpukat 
se uskottelee, että täällä on arkeologinen löytö 
palanen esihistoriaa kämmenellä 
– hah, lohkaisee vuori 
ne ovat räjähdyksiä varten 
– rokkenroll, rinne räkättää 



KÄÄPIÖPALMU  
PALMERA 
(chamaerops humilis) 

Anna tulla vaan kanna tonniin,  
 ¡Qué yo no tengo vértigo!  
katso peiliin 
 sido köydeksi - Köytä minut! 
lumisade, pätsi 
 paina palkeita vaan 
  naura ja sano kääpiöksi 
  anna tulla vaan 
minä olen  ainut alkuperäinen 

syö vaikka salaatissa 
 ei paljon paina 
tee harja 
 ei paina 
minä pärjään 
 vaikka aitana paremmin kuin 
 valkoiset kivet 
voitan kiven, paperin ja sakset 

elämän symboli 
lue vaikka kirjasta 





ISOKULKUEKEHRÄÄJÄ  
PROCESIONARIOS 
(thaumetopoea pityocampa) 

Mitä jos sinutkin tunnettaisiin vain sikiöajoilta? 
Pelättäisiin kuin Kullervoa? 

Jonossa toukkana toisten kanssa 

karvat tanassa valmiina  
kärventämään kenet tahansa kulkijan 
syövyttämään kielestä palan 

yök-yökkönen 

perheesi nimi harhauttaa: 
thaumatóeis: marvellous poiéō: showing beautiful things 
jos sinun näyttämäsi viikkoja kestävä ihottuma on  
beautiful thing  huijari 
 kauneus on ajatuksessa jos ollaan onnekkaita 

ennen täällä sentään 
sumutettiin myrkkypilvi päällesi päällemme päillemme päiviksi 

seuraat sokeana johtajaa etkä tajua kuinka vaarallinen olet 



YLIPAINOMERI  
MAR GORDO 

Kasvaako meri pituutta vai lihooko se vaan 
länsimerisesti? 
sy(l)käisee polttavan meduusan 
ja sileitä tiilenpalasia, joista 
voi muurata seinän   veden ja 
ilman   väliin 



OLIIVIPUU (öljypuu) 
EL OLIVO 
(olea europaea) 

Hopeahapsi 
Ai haastattelu? 
tule piiloon mutkaani  
olen nähnyt kaiken 
tule piiloon uurteeseeni 
heiluta jalkoja huoletta 
minulla on matkan mutkia 
lue merkit mutkat suorana 
siis mitä sinä enää voisit kysyä? 
mitä sinä voisit kysyä 
minussa on sadun  
maaginen kolme 
kolmen vuoden  
päästä nähdään taas 
kolme puristusta 
ensimmäinen neitseellistä vihreää 
nektaria 

Mitä sinä enää keksisit kysyä? 
kiiku kolme vuotta näissä mutkissa 
kukaan muu ei muista? 
keskity silmänräpäykseksi 
esim. 70(0) vuodeksi 
näin jo kaiken 
en nälkää 
ikinä 
kiiku 
mutta muista 
Mikään ei ole sattumaa 
Mitä kysyt siis? 
elämän merkkejä  





JOHANNEKSENLEIPÄPUU  
ALGARROBO  
(ceratonia siliqua) 

Sadunmuotoinen 
toiset pelkäävät käärmeitä ja demoneja hiuksissasi,  
toiset sanovat  
his tap ‘kut 
että olisi tyytyväinen siihen mitä on 
mihin muuhun tyyt 
tyyt tiit 
lintu laulaa alegrían sormenpäälläsi 

kaikki sinussa on timanttia kokonaan koko 
karaatti 
siemeniä 24 jos on puhdasta kultaa 
ja ihan varovasti vaan 
kopautetaan kepeillä 
hienot 
 korvaat timantteja  
 kaakaota 
  korvauspuu korvaatko vahingot? 
hedelmät koska kukit samalla 
siat ja ihmiset ja koirat kerääntyvät 
pöytäsi ääreen  





VARPUSET  
GORRIONES 
(passer domesticus) 

Huhuu? 

Varpuset? 

Vastatkaa? 

Joku sanoi, että teitä ei enää ole, koska 

me puhumme liikaa puhelimeen 
ja syömme huonoa ruokaa 
Jos söisimme pähkinöitä emmekä sipsiä 
te voisitte paremmin 

kaupunkielo stressaa ketä hyvänsä hyväkästä 



ei auta, vaikka olisi älykäs 

okrapelloilla olisi mainiompaa 

 Puistomyrkkyjen neulat silmämunassa 

eikä poikasille jää ruokaa 
hyönteisiä ei haluta 

ennen pudonneita poikasia  
sai nostaa takaisin pesiinsä 
 ennen hyökkäsitte  
laumana 
 vaanitte  
 tarkasti 
jokaista kahvilamurua 

Tulkaa pojat takaisin! 



ROSMARIINI  
ROMERO 
(Rosmarinus officinalis) 

Luulin 
vaihtaneeni kanssasi 
pitkästä aikaa 
kuulumisia 
merenruusuasioita 
marmorisessa  
paahteisessa 
  merenpohjassa 
sinulla oli uudet potrat poikaset 
huiskautit kättäsi 

tuoreessa aamuvalossa 
Kiitin niin että kimmelsi 

Myöhemmin tyttö korjasi: 
et sinä ymmärrä. 
sinä puhut tuulen kieltä 
shhhhssshhs 
 shhhssss 
tuuli puhuu ja puskaa 
ja minä vasta alkeita 





PÄÄSKYT 
GOLONDRINAS 
(hirundo rústica) 

Metalliset siivet 
leikkaavat 
hiovat 
taivaan timantteja 
samat linnut 
päivät pääs-kytysten 

ja jopa punatulkku 
eksyy kopauttamaan 
päänsä 
eteläruutuun 



PICUDO ROJO 
(Rhynchophorus ferrugineus) 

Polkkatukkapoika kerää 
naapurin palmusta   ponkaisseet 
punamustat paholaiskuoriaiset  
lasipurkkiin 

niitä ei saa päästää vapaaksi 
koska 
taatelipalmu on niille pelkkä tapas 

poika kerää  
kauniit hyönteiset 
kaikki punamustat kuoriaiset 
 joita muut pelkäävät 
eikä halua päästää niitä vapaaksi 



LAVENTELI 
LAVANDA 
(lavandula dentata) 

Sanovat sinua kuninkaalliseksi 
pesuvesi 
Hengitätkö suu auki sen takia 
ettei sinun tarvitse haistaa meitä? 
kun itse tuoksut niin hyvältä 

liinavaatekaappiin siitä! 

sinä olet  
pikkupoika  
suu auki ihmettelemässä 
ojennat hoikat raajat 





VILLISIAT  
JABALÍS  
(sus scrofa) 

S1: Okei jätkät. Mites viikonloppu meni? 
S204: No meni vähän överiks. Hajotin kolme. 
S443: En mäkään taas voinut mitään. Ramasin neljä rodee ja kaivelin kolme 
köynnöstä. 
S23: Sama täällä. Paitsi että viisi. 
S3: Mulla myös mullat ja muut. 
S35: Tuli sekoiltua taas. Mut ei oo morkkis. 
S664: Mä brekkasin yhteen kiskaan. 
S5890: Just. 
S1: Tästä tulee pitkä päivä. 
S5353: Mulla meni överiksi. Yks skäbä alko huutaa niin rappasin sitä turpaan. 
S74: Mulla meni myös snadisti. Kolmen bilikan kolari. 
S255: Heitin naamaan parit sipsit. Tai paritkymmenet. Ja pari flindaa jotain. 
S322: Mulla oli flaidis kuuden koiran kans. 
S43: Mä hätistin neljä ja yhden näädän. 
S32: Reuhka. 
S5771: Mulla meni överiksi. Ei tahallaan. Yks kyttä yritti skodata, mutta tappo 
vahingossa kaverinsa. 
S2552: No överiks meni tosiaan. 
S1: Ranasitte nopsaan onneks. Näitä sattuu. 



VÄLIMERENKAMELEONTTI  
CAMALEÓN  
(chamaeleo chamaeleon) 

Erakkoeläin 
tuskin siedät 
 toisen läheisyyttä edes 
lapsenteossa 
 Piiloudu! muuten isompi kame-kamu 
 saattaa syödä sinut 
saaliinkin hotkaiset 
 kaukaa kielellä lipaisten 

vaihdat paitaa 
 jotta saisit olla rauhassa 

katsot kaikkiin suuntiin samaan aikaan 
 varmistaaksesi, että kukaan ei tule 

sinulla ei ole tilejä missään 
 sinä et ole 
tilivelvollinen kenellekään 



ESPARTOHEINÄ 
ESPARTO  
(lygeum spartum) 

päivä jo kumarassa 
astut estradille 
karkeat korkosi rapsuttavat marmorilattiaa 
 kultaviuhka heiluu buleríassa 
täynnä 
korvakoruja, keväistä tapasta 
paperia ja koreja, paperikoreja 
kengänpohjia  
ja keihäänkärkiä pienille sotureille 
Sinut on nähty 
burro completonakin 
jonka siitin viistää maata 
Siis täydellinen aasi? 
monipuoliheinä 
 naiset letittävät hiuksiasi 
miehet punovat pleitoja koreiksi 
 kaikille kaikkea 





AASI 
BURRO 
(equus asinus) 

Espanjan kuninkaan trumpetisti soittaa vain saksaksi F-duurissa 
Harmaantunut herrasmies hurmaantuu 
pitkiä, suippoja, karvaisia korviaan 
ja kahvinruskeita tuulisia hampaitaan myöten 
jos joku vain sanoo Guten tag 
 Se koettaa kääntää aidan kavioillaan 
 tikapuiksi ja kivuta 
kastelemaan kasvot märillä aasin suudelmilla, 
joita voisi luulla oppikirjaranskalaisiksi, 
jollei tietäisi, että ne ovat saksansuukkoja 

samaan aikaan valkeassa kylässä toiset 
kirjavissa, notkoselät peittävissä loimissaan 
hihoohihaavat sahaavia vastalauseitaan  

eikä sellaista arkiaasien arkaaista andalusiaa 
pääse harmaantuneen herrasmiehen suusta  
vasta kun saksantaitoinen satunnainen 
kääntää vastentahtoisesti selän  
laukusta vierivine raisuhevosretkellä  
poimittuine mehukkaine aurinkoineen  



OODI POLULLE 
Sama männynneulastuoksusi 
niin napapiirillä kuin Euroopan alahelmalla 

Mutta oo, lakkaat olemasta,  
jos sinua ei huomata, uurteet siliävät kasvoiltasi 

Ehkä olet vielä näkyvissä rypistyneellä kartalla? 

Ehkä uusi naapuri viheltää aamuisin koiransa kanssa  
uuden silmukan, oon tai oodin? 

Olet leikkisä ja osaat temppuja. Joskus haaraudut kahdeksi  
Valitse ylempi! Ehdottomasti! Miksi kahlata pohjaneulasissa?  
  
Jos vaihtaa suuntaa, sinulla on jo eri nimi 

Harharetket ovat satunnaisia  
 eikä niitä lasketa,  
sillä niistä ei synny uusia  
polkuja  



KURJENMIEKKA (iiris)  
LIRIO AZUL 
(iris filifolia) 

Vuoren viisas 
pääsiäisviitassa 
María laskeutuu vuorelta ja  
 ihailee violettiuttasi kantaen sylissään  
niin isoa kimppua, että  
 kukat  
  va 
 ri  se 
  vat  
ruosteiselle 
   polulle 
Naapurikin poimii, koska olet niin hurmaava 
 “Mitä väliä, sinähän olet sipulikukka!” 
Seuraavana vuonna vilkuttelet vain korkealta, korkealta  
 tallaamattomalta polulta 
  kuiskaat suloisen saetan 
onneksi olet taitava vuorikiipeilijä 
Sierra Mijasin  
salainen purppurapää 





UNIKKO 
AMAPOLA 
(papaver rhoeas) 

Samaan aikaan  
unikko nauraa pellolla 
posket helottaen 

Minuapa ei kukaan poimi! 
Ainakaan järkevät ihmiset 
olen järjestänyt asiat  
niin, että loistan vain pellolla 
en vaasissa 
tuuditan unikkouneen 
ei tarvitse kiipeillä karkuun 
Kannattaako olla nöyrä? 
Kuvittele! 





IHMEKÖYNNÖS  
BUGANVILLA 
(bougainvillea) 

No minä olen tällainen röyhöttäjä 
röpsäyttelen asioita 
tiputtelen kattotiiliä innostuksissani 
mutta kukin koko ajan  
 itään länteen pohjoiseen etelään 
piikittelen 
 uhattiin viidensadan sakoilla  
jollei minua pistetä aisoihin 
vaikka turistit pysähtyvät kuvaamaan 
aniiliinitukkaani, joka jäi kampaamatta 
taas 
boogie menossa 
aina elossa  
eloisa 





IBERIAN VUORIKAURIS 
CABRA DE MONTAÑA 
(capra pyrenaica) 

Iberian vuorikauris  vai ihan vuohi vaan 
yhdellä kielellä yhtä toisella toista 
mikä olet? Onko nimesi tärkeä?  
  sinulle,  
jonka  Mutta tulee olla nimi! 
kannattaa ajatella vain  
seuraavaa ateriaa pakenemista  sorkan asettamista  
 oikein 
pystysuoralla marmorikaivoksen seinämällä, 
kun kouluttamaton kotikoira 
koettaa käsittää 
vaikkei tietäisi mitä tekisi, jos onnistuisi 

tuijotat niin hiljaa, että vain harj/maantunut huomaa 
vai huomaako kun ei tiedä nimeäsi 
 Etteikö sillä muka ole väliä? 
  jotta maailma olisi järjestyksessä 
phiip 
 varoitat vain kerran 
selvällä vuohivuorikauriin kielellä 
ja katoat näkyv- 
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