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katu allasi kasvaa
murtaa oman kuorensa
kuoriutuu kohmeesta

sen ylös kurkottavia kämmeniä    
 
raapivat kulkupelien karkeat pohjat
kunnes muistavat   ikiliikkujat
pysähtymisen suloisuuden

autojen jähmettyneet ruhot 
seisahtuneina   takakonteissaan kosteus
ja pohjinaan tuore multa
seisovat näillä tienoilla 
rikkovat koneiden virtoja
onko näin ollut aina      
 
kumpuja kadun maastoissa 

Lähdetään kulkemaan.
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gatan under dig växer 
bryter sig ur sitt skal 
stiger fram ur stelfrusenheten  
 
dess handflator sträcker sig uppåt 
 
skrapar åkdonens skrovliga bottnar 
tills de minns    evighetsmaskinerna 
ljuvheten i att stanna upp 

 
bilarnas förstelnade kroppar  
stående    med fukt i bakluckorna 
och med färsk mylla som botten 
står här i trakten  
bryter strömmarna av maskiner 
har det alltid varit så

kullar i gatans terräng 

Då sätter vi i gång. 

Översättning: Theresa Norrmén
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Pysähdytään 
tunnen raitiovaunun kolinan kylkiluissani
luudun tähän
kenkien pohjista kasvaa juuria   
jotka tunkeutuvat asvaltin raoista
kohti maanalaisia metrotunneleita
missä sinun juuresi kulkevat?
ehditkö vielä juurtua? ehdinkö… 

Näin kuroteltaisiin toisiamme kohti kasveina. Sillä tiestithän, että juuri 
on kasville se, mikä pää on eläimelle. “Juuret tekevät maaperästä ja 
maanalaisesta maailmasta henkisen kommunikaation tilan.” italialainen 
filosofi Emanuele Coccia kirjoittaa. Mietin tässä kohdassa aina huone-
kasvejani. Päät ruukkuihin työnnettyinä. Vierekkäin samalla hyllyllä 
kiertävät kehää. Yrittävät niin kovin päästä toisilleen kertomaan, eivätkä 
ikinä saa kiinni. Multia vaihtaessa voi huomata kuinka paljon heillä olisi 
ollut asiaa.  

Annan hetken ajatukselle. Kengänpohjistani virtaavat juuret kuin virta-
piuhat. Yritän välittää niiden kautta viestejä vastaantulijoille.
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Vi stannar till 
jag känner spårvagnens skrammel i revbenen 
jag gror fast här 
ur skosulorna växer rötter 
som tränger sig ner i asfaltens sprickor 
mot underjordiska metrotunnlar 
var går dina rötter? 
hinner du ännu rotas? hinner jag …  

Så skulle vi sträcka oss mot varann om vi var växter. För du vet väl att 
roten är för en växt vad huvudet är för ett djur. ”Rötterna gör jorden 
och den underjordiska världen till ett rum för andlig kommunikation”, 
skriver den italienska filosofen Emanuele Coccia. Här tänker jag alltid 
på mina krukväxter. Med huvudena nedstuckna i krukorna. Cirklar 
runt bredvid varann på samma hylla. Anstränger sig så för att kunna 
berätta för varann, men får aldrig fatt. Då man byter mylla ser man hur 
mycket de hade haft att säga.  
 
Jag ger tanken ett ögonblick. Från mina skosulor strömmar rötter ut, 
som strömkablar. Genom dem försöker jag förmedla budskap till de 
mötande. 
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Pohdintoja suoruudesta… 

Brittiläis-australialainen feministinen kirjailija Sara Ahmed 
kirjoittaa kirjassaan Queer Phenomenology suuntautumatto-
muuden voimasta. Hän aloittaa suunnan etymologiasta ”suunta 
(direction), ohje, suuntaus”. Polkuja, joita seurata, tai ohjeita siitä, 
missä, miten ja mitä. Suunta, joka vie meidät jonnekin, edellyttää, 
että seuraamme etukäteen piirrettyä linjaa. ”Suoran (straight)” 
etymologia liittyy ”suorana olemiseen (being straight)” tai suo-
raan asiaan pääsemiseen.  ”Suunnan käsitteeseen sisältyy suoruu-
den käsite”, Ahmed kirjoittaa. Suoraa linjaa seuraamalla voi olla 
mahdollista tulla suoraksi, jotenkin toteuttaa suoruutta, olla suo-
ra. Kun ei poikkea missään vaiheessa. Ahmed kuitenkin painottaa 
polulta poikkeamisen tärkeyttä. Kulkea pitkin reittejä, joita ei ole 
ennen kuljettu ja joita ei ehkä voi myöhemmin kulkea.Sillä miten 
joku olisi voinut ennalta tietää, mikä reitti olisi toiselle paras? Joh-
taisi sinne, minne tahdot tai mitä tarvitset. Vain ennalta päätettyjä 
määränpäitä kohti mentäessä, kannattaa valita suoria teitä. Kenen 
päättämiä? Kenen ennalta kulkemia? Ja minkä kuljettamana?
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Tankar om rakhet …  

Den brittisk-australiensiska feministiska författaren Sara Ahmed skriver 
i sin bok Queer Phenomenology om styrkan i desorientering. Hon 
börjar med riktningens etymologi ”riktning (direction), anvisning, 
inriktning”. Stigar att följa, eller anvisningar om var, hur och vad. En 
riktning som leder oss någonstans förutsätter att vi följer en på förhand 
uppritad linje. Etymologin för ”rak (straight)” anknyter till ”att vara 
rak (being straight)” eller att gå rakt på sak. ”I begreppet riktning ingår 
begreppet rakhet”, skriver Ahmed. Genom att följa en rak linje kan det 
vara möjligt att bli rak, på något sätt realisera rakhet, vara rak. Då man 
inte avviker i något skede. Ahmed betonar ändå vikten av att avvika från 
stigen. Att gå rutter som man inte har gått förr och som man kanske 
inte kan gå längs senare. För hur kunde någon i förväg veta vilken rutt 
som är bäst för någon annan? Som leder dit du vill eller behöver. Det 
är bara då man går mot på förhand bestämda mål som det lönar sig att 
välja raka vägar. Bestämda av vem? Vem har gått dem förr? Och förda av 
vad? 
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asvaltti kukkii 
sen annetaan jäädä aloilleen 
rönsyillä rauhassa
ja hoitamattomana kasvaa 
kiemurrella kadunkulmien lyhtypylväiksi

Missä olet juuri nyt? Mihin olet matkalla ja haluatko päätyä sin-
ne? Valitse seuraavaksi reitti, jota pitkin et ole vielä kulkenut. 

Eikä kulku aina ole helppoa tai tasaista, eikä varmastikaan mutka-
tonta.
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asfalten blommar  
den får hållas där den är  
bre ut sig i lugn och ro 
och växa ovårdat  
slingrande bli till lyktstolpar i gathörnen 

Var är du just nu? Vart är du på väg och vill du hamna där? Välj nu en 
rutt som du inte har vandrat längs förr.

Gången är inte alltid lätt eller jämn, och säkert inte rak.   
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Jatkaisin kulkemista ja kysyisin asvaltin peittämältä kadulta: onko allasi 
multaa, saavatko madot kiemurrella sisuksissasi? Tekisin mielessäni 
rakoja. Vapauttaisin madot – tai päästäisin kovalta kadulta sukeltamaan 
mullan sekaan. Antaisin matojen möyhiä paljastunutta maata, päästäi-
sin ne omiin puuhiinsa, omaa osaansa toimittamaan. Lopulta minut 
vapauttamaan.

Yhdessä matojen kanssa pitäisimme huolta, että katujen raoista kasva-
vat villiköynnökset saisivat vallata teitä ja talojen julkisivuja. Rauhassa 
kasvattaa juuriaan ja kurottaa lähettämään viestejä toisilleen. 

Sallittaisiin ympärillemme enemmän sellaista puhetta, jota emme 
ymmärrä. Annettaisiin muillekin tilaa kulkea hajamielisesti. Kukasta 
kukkaan. Harhailevat pölyttäjät, kaupungin kukkien yltäkylläisyydestä 
juopuneina keskellä päivää, kokoontuisivat yhteen paistattelemaan: kar-
nevaaleja, shakkilautoja, lukupiirejä ja rakastajiaan. Tätäkö niin kovin 
pelätään, kun päivästä toiseen ajellaan tienvarret autioiksi?
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Jag skulle fortsätta gå och jag skulle fråga de asfalttäckta gatorna: finns 
det mull under dig, får maskarna slingra sig i ditt inre? I tankarna skulle 
jag göra springor. Jag skulle befria maskarna – eller låta dem dyka ner i 
mullen från den hårda gatan. Jag skulle låta maskarna luckra upp den 
blottlagda jorden, låta dem få sköta sina egna sysslor, göra sin andel. 
Och slutligen frigöra mig. 
 

Tillsammans med maskarna skulle vi se till att vildvinet som växer upp 
ur springorna får erövra vägar och husfasader. Får utveckla sina rötter i 
lugn och ro och sträcka sig för att skicka meddelanden till varandra.  
 

Man borde tillåta att det runtom oss finns mera sådant tal som vi inte 
förstår. Man borde ge rum också för andra att vandra tankspritt. Från 
blomma till blomma. Omkringirrande pollinerare, druckna mitt på 
dagen av överflödet av blommor i staden, skulle samlas för att gona sig: 
karnevaler, schackbräden, litteraturcirklar och älskare. Är det det som 
man är så hemskt rädd för, då man dag efter dag rakar vägrenarna kala?
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mitään ei jätetä tekemättä 
ei kiveä kääntämättä
kadunkulmaa kiertämättä
ei jätetä aloilleen
ei anneta levätä
on liikaa piirretty rajoja
kielloilla kahlittu tiloja

kaikki samaa kulmaa samaa kiveä
kaikki samaa tilaa ilman rajoja missä levätä

mitään ei jätetä tekemättä 
ja samaan aikaan kaikki
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inget lämnas ogjort 
ingen sten ovänd 
inget gathörn orundat 
inget lämnas ifred 
inget får vila 
för många gränser har dragits upp 
rum har fjättrats med förbud 
 
allt är samma hörn samma sten 
allt samma rum utan gränser där man kan vila 
 
inget lämnas ogjort  
och samtidigt allt 
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Emanuele Coccia puhuu mielen metamorfoosista, ajatuksiemme 
välillä vaihtuvasta ja sekoittuvasta materiaalista. Että mielemme olisi-
vat yhtä materian, maailmankaikkeuden, vastaantulijoiden ja seinän 
takana asuvan naapurin kanssa. Aivan kuten vesi ja ravinteet kiertävät 
ekosysteemeissä, vaihtuvat välillämme tunteet ja ajatukset. Sulautuvat, 
muovautuvat yhteen. Ehkä näin voisin kuvitella kaupunkiani mui-
den kanssa jaettuna. Kaupunkia, joka on samaa materiaa kaikkien sen 
asukkaiden kanssa. Asukkaiden, jotka ovat kaupunki. Kaupunkia, joka 
on osa samaa maailmankaikkeutta sydänsurujeni tai pöydällä lepäävän 
mandariinin kanssa. Sama kiertävä aine muuttuu ensin ravinnokseni, 
minä mandariiniksi. Tunnemme yhdessä sydämen lyönnit. Astun ulos 
ovesta ja hengitän katupölyä mandariinin sekaan. Vastaantuleva naapuri 
kysyy jotain ja lyhyen keskustelun jälkeen katupöly ja mandariinit siir-
tyvät sanojeni kautta häneen. Näin jaetaan, vaihdetaan, tunkeudutaan 
jatkuvasti toisiimme ja meitä ympäröiviin julkisivuihin. Seinät ottavat 
vastaan riemunkiljahduksia ja heijastavat takaisin kulman takana poh-
dittavia iltapäivän auringon kyllästämiä ajatuksia. 

Unohdetut kulmat muuttuvat unohdetuiksi osiksi minua. Luotaan-
työntävä katukuva saa minutkin työntämään luotani. Kun katu ei kutsu 
tai tee tervetulleeksi, naulitsee se katseeni ja sieluni maahan. Ohitan 
vastaantulijoita, silti vahingossa heihin sekoittuen ja mieluiten yhteis-
ymmärryksessä siitä, ettei kummallakaan ole mitään sanottavaa. Vain 
kengänpohjat keskustelevat keskenään. Narisevat mielenmaisemaam-
me. 

Emanuele Coccia kirjoittaa maailmasta upoksissa olon tilana. Kun elä-
mä aikoinaan nousi merestä, se keksi ja loi ympärilleen koostumuksel-
taan ja luonteeltaan erilaisen fluidisen, nesteen kaltaisen tilan. “Maailma 
on tila, jota ei voi koskaan palauttaa asunnoksi, kodiksi, siksi mikä on 
omaa ja välitöntä. Maailmassa-oleminen merkitsee vaikuttamista ennen 
kaikkea kodin ulkopuolella, oman elinpiirin ja oman ekolokeron ulko-
puolella. Maailmassa asutaan aina sen kokonaisuudessa, maailmassa, 
joka kuhisee toisia.”, hän jatkaa. Niin ilma ympärillämme kannattelisi 
meitä kuin vesi kaloja. Ja jokaisella hengenvedolla, jokaisella askeleella 
sekoittaisimme tätä perustavanlaatuisesti yhteistä. Kuinka paljon hymy 
vastaantulijalle voisikaan saada aikaan. Ja toisinaan se saakin! Perhosia 
vatsassa. Jotain välillämme liikkuu…
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Emanuele Coccia talar om själens metamorfos, om material som våra 
tankar utbyter och blandar. Att våra själar är ett med materien, värld-
salltet, de mötande på gatan och grannen bakom väggen. Precis som 
vatten och näringsämnen cirkulerar i ekosystemen utbyts känslor och 
tankar mellan oss. Smälter, formas samman. Kanske är det så jag kunde 
föreställa mig min stad delad med andra. En stad som är av samma 
materia som alla dess invånare. Invånarna, som är staden. Staden, som 
är en del av samma universum som mina hjärtesorger eller mandarinen 
på bordet. Samma cirkulerande ämne förvandlas först till föda åt mig 
och jag till en mandarin. Vi känner hjärtslagen tillsammans. Jag stiger 
ut genom dörren och andas in gatudamm blandat med mandarin. En 
mötande granne frågar något och efter ett kort samtal förflyttar sig 
gatudammet och mandarinerna genom mina ord till grannen. På så sätt 
delar, utbyter och tränger vi ständigt in i varann och i fasaderna runtom 
oss. Väggarna tar emot glädjetjuten och återkastar tankar mättade av 
eftermiddagssolen, att fundera på runt hörnet.  
 
Glömda hörn blir glömda delar av mig. En frånstötande gatubild 
gör att jag också stöter ifrån mig. Om en gata inte lockar eller känns 
välkomnande naglas min blick och själ fast vid marken. Jag passerar 
mötande, ändå beblandar jag mig i misstag med dem och helst i sam-
förstånd om att ingen av oss har något att säga. Det är bara skosulorna 
som samtalar med varandra. Gnisslar fram vårt själslandskap.  
 
Emanuele Coccia skriver om världen som ett tillstånd av nedsänkning. 
Då livet en gång i tiden steg upp ur havet uppfann det och skapade 
det runt sig ett flytande, vätskeliknade rum av annan sammansättning 
och karaktär. ”Världen är ett rum som aldrig kan återställas till att vara 
bostad, hem, det som är eget och omedelbart. Att vara-i-världen innebär 
framför allt att verka utanför hemmet, utanför den egna livskretsen och 
ekologiska nischen. Man bor alltid i världen i dess helhet, en värld där 
det vimlar av andra”, tillägger han. Så kunde luften runtom oss bära 
oss som vattnet bär fiskarna. Och för varje andetag, varje steg skulle vi 
blanda om detta i grunden gemensamma. Så mycket ett leende mot 
en mötande kunde åstadkomma. Och ibland åstadkommer! Fjärilar i 
magen. Något rör sig mellan oss … 
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kokeillaan, katsotaan muita silmiin:

katso vastaantulijaa silmiin
kuuleeko hänkin saman ohjeen juuri nyt
ehkä hän vastaa katseeseen
tiedät varmaan siitä

sano hänelle jotain
kuuleeko hänkin saman ohjeen juuri nyt
kokeile
hei
ehkä hän vastaa 
hei

ehkä hänkin kuulee saman ohjeen juuri nyt
on samassa tilassa juuri nyt
samassa kaupungissa, samaa

Eräällä kävelyllä kerran, 
…kuulin kaupungissa, kuinka:
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vi testar, ser andra i ögonen: 
 

se en mötande i ögonen 
månne hen hör samma anvisning just nu 
kanske hen besvarar blicken 
det vet du säkert 
 
säg något till hen 
hör hen månne samma anvisning just nu 
testa 
hej 
kanske hen svarar 
hej 
 
kanske hen hör samma anvisning just nu 
finns i samma rum just nu 
i samma stad, samma 

    På en promenad en gång i staden 
… hörde jag hur:
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tutki halkeamia asvaltissa ympärilläsi

etsi sen raoista itsepintaisesti paikkansa valinneita ruohonkorsia, 
kukkia ja niiden nuppuja tai kuivaa heinää

ehkä myös hieman askelten alle litistynyttä sammalta

tai sitten kadun kolot ovat täyttyneet sorasta, tupankantumpeista ja 
epämääräisestä liasta

halkeamista pusertuu ulos jotain
immateriaalista kiinni materiassa
ilman sanaa, muotoa, rajaa
tai muoto on mutta se muuttuu

se on liukas, siitä ei saa kiinni
se lipeää otteesta irti
putoaa kohti samean veden pohjaa
jääden hahmottomana siihen syvyyteen 
jossa katoaminen alkaa 
samalla saapuen jostain yhä uudestaan

jostain toisesta 
muualta 

valuu joitain
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studera sprickorna i asfalten runtom dig 
 
sök grässtrån som envist har valt sin plats i dess springor,  
blommor, deras knoppar eller torrt hö 
 
kanske också lite mossa som blivit tillplattad av fotsteg 
 
eller så har groparna i gatan fyllts med grus, cigarrettfimpar och odefini-
erbar smuts 

ur sprickorna pressar sig något 
immateriellt, fast i materien 
utan ord, form, gräns 
eller, det har form men den förändras 
 
det är halt, man får inte tag i det  
det glider ur greppet 
faller ner mot det grumliga vattnets botten 
där det stannar, gestaltlöst, på det djup  
där försvinnandet börjar  
och samtidigt kommer någonstans ifrån på nytt och på nytt 
 
 
ur något annat  
någon annanstans ifrån  
 
 rinner
  något 
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Anna nyt askeleen kuljettaa.

Tapahtumia kaupunkitilassa, asioiden äärellä. Luoda muistoja ja hetkiä 
ympäristöön, joiden ohi kulkea uudestaan. Muistot palaavat joka kerta 
kun palaan. Katse osuu samaan säröön ja sukellan sisään, annan mieleni 
kerroksiin sulahtaneen äänimaailman ryöpsähtää jalkakäytäville, valuen 
sadevesikaivoihin tai tulvien niistä takaisin kadulle. Niin paljon voi 
pieneen kadunkulmaan luotu hetki herättää. Kuin toisen kokonaisen 
maailmankaikkeuden. Se kätkee minun, ja monen muunkin salaisia 
ajatuksia, yhtäkkisiä alitajunnasta pulppuavia hyökyaaltoja. On kutkut-
tavaa ajatella, kuka kätki tuon kiven alle läjäpäin salaisuuksia. Kenelle 
tämä kadunkulma muistuttaa aina ensisuudelmasta. Kuka jätettiin 
tuolla bussipysäkillä. Kuka joka kerta ohi kulkiessaan muistaa, mitä tällä 
kertaa unohti.

Ajattelen ranskalaisen filosofin ja yhteiskuntateoreetikon Henri Lefeb-
vren ajatuksia kaupunkitilasta. Kaupunkitilan rakentumisesta muistin 
ja muistojen verkostona. Tai jotenkin sitä, että kaupunki muuttuu 
olemassa olevaksi vasta sinne luotujen muistojen kautta. Kuinka paljon 
ympärillämme onkaan siis olemassa olematonta. Seiniä, joiden takana ei 
meille ole mitään. Kohtia kotimatkallamme, jotka toistuvasti unohdam-
me, tietoisesti huomioimatta jätämme tai joille katseemme joka kerta 
käännämme. Sulahdamme ajatuksiemme kautta toisiin todellisuuksiin, 
toisenlaisiin tiloihin. 

Siksi nyt kokoonnuttiin yhteen kaduille. Silmät auki sille, joka toistu-
vasti jää huomiotta. 

Oikeastaan kaupunki on näiden päällekkäisten, toistensa lomitse, lä-
vitse, ylitse kulkevien henkisten verkkojen kollaasi. Joukko eri suuntiin 
meneviä virtapiirejä, hermoverkostoja. Jättimäinen ja tosi pahasti sot-
kuun mennyt lankakori, jossa jokaisella oli oma keränsä joskus aluksi. 
ja sitten, nyt, usein totaalisesti toisiinsa kietoutuneena, sotkeutuneena. 
Jossain vedetään narusta ja koko verkko liikkuu. Ja toisaalta jotain sen 
kaltaista täällä kai tehdään. Ohjataan sotkuja tiettyyn muotoon, jotta 
tahrat ja töhryt eivät häiritsisi muualla. Siistien tiellä.
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Låt nu stegen föra dig. 
 
Händelser i gaturummet, där saker sker. Att skapa minnen och ögon-
blick i omgivningen som man sedan kan passera på nytt. Minnena 
återvänder varje gång jag återvänder. Blicken träffar samma spricka 
och jag dyker in, jag låter ljudvärlden som slunkit in i mitt själsdjup 
forsa fram och rinna ner i dagvattenbrunnarna, eller flöda tillbaka från 
dem, ut på gatan. Så mycket kan väckas upp av ett litet ögonblick som 
uppstått i ett gathörn. Som ett andra, helt universum. Det döljer mina 
och många andras hemliga tankar, plötsliga störtsjöar som väller fram 
ur det undermedvetna. Det är lockande att fundera på vem som har 
gömt en hel hög med hemligheter under den där stenen. Vem som i 
det här gathörnet alltid påminns om den första kyssen. Vem som blev 
lämnad på den där busshållplatsen. Vem som alltid då hen passerar här 
minns vad hen har glömt denna gång. 
 
Jag tänker på den franska filosofen och samhällsteoretikern Henri 
Lefebvres idéer om stadsrummet. Hur stadsrummet byggs upp som ett 
nätverk av minnen, i minnet. Eller på något sätt att staden blir exister-
ande först tack vare de minnen som har skapats i den. Hur mycket det 
finns runtom oss som alltså är icke-existerande. Väggar bakom vilka 
det inte finns något för oss. Punkter på hemvägen som vi glömmer 
gång på gång, som vi medvetet låter bli att uppmärksamma eller som 
vi alltid vänder blicken mot. Genom våra tankar slinker vi in i andra 
verkligheter, andra slags rum.  
 
Därför har vi nu samlats på gatorna. Med öppna ögon inför det som 
gång på gång ignoreras.  
 
Egentligen är staden ett collage av dessa själsliga nät som löper på 
varann, mellan, genom, över varann. En samling strömkretsar, neu-
rala nätverk som går i olika riktningar. En enorm, hemskt tilltrasslad 
garnkorg, där var och en hade sitt eget nystan någon gång i början. Och 
sedan, nu, ofta totalt insnärjda, intrasslade i varann. Någonstans drar 
man i ett snöre och då rör sig hela nätet. Och å andra sidan är det väl 
något sådant man gör här. Styr in röran i en viss form, så att fläckar och 
klotter inte ska störa på annat håll. Där de prydliga rör sig. 
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på sommaren gick jag febrigt genom stan  
sökte med blicken takkanterna som avtecknade sig över mig.  
jag lyssnade till byggnadernas konturer, jämförde dem samtidigt med mina egna.  
vad är det för rum som jag avtecknas i?  
vad kunde jag själv teckna där 
utan att någon kallar det för klotter, kludd eller fåfängliga fläckar 
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Englannin termi deface kuvaa toimintaa, joka herättää, havahduttaa jos-
tain tutusta ja tavallisesta. Toimintaa, joka nostaa esiin epäkohtia – pal-
jastaa kasvot. Tai jollain tavalla piilottaa ja peittää juuri sen kiillotetun 
peilikuvan, jonka takana jämähtäneet rakenteet rakentavat reittejään. 
Suoria teitä, joihin ihmisiä ohjaillaan: urapolkuja, työuria, urautuneita 
arkisia ajatuksia. 

Julkisessa tilassa ajatus tällaisesta toiminnasta, deface, olisi jonkinlainen 
särö tai rike totuttuun, mutka polulla (queer?). Jonkinlainen yllät-
tävä herätys tutussa, uriin ajautuneessa arkisessa ympäristössä. Kuin 
vitsejä kielessä. Tai jonkinlaista taikaa, joka rikkoo rutiineja, tuo esiin 
vaikeuksia, jollain helpolla, uudella tai yllättävällä. Eikä se lopulta ole 
mitään muuta, kuin todellisuuksien esiin kaivelua, uuteen muotoon 
asettelua, uudelta kannalta tai uudesta kulmasta tarkasteltuna. Ihas-
tuin ajatukseen siitä, teoksesta, joka voisi olla jonkinlainen defacement; 
särö totuttuun tapaan olla, tehdä töitä, tehdä taidetta, tehdä ääntä tai 
arkkitehtuuria. 

Kiinnostava välihuomio: deface suomeksi: “töhriä, töhrätä, töhertää, 
liata, pilata, turmella”. Tämä pieni töhry, jota pohdin päivästä toiseen. 
Kaupunkitilassa manifestoituva tahra. Kuinka saada tämä lika töherret-
tyä parhaimpaan muotoonsa. Tai likaisimpaan? Turmelevimpaan? Ja 
toisaalta: Mitä pilaamme jos töhrimme jotain yhteiskunnan epäkohtia? 
Töhriä valkoinen ylivalta? Töhertää kapitalistinen yhteiskuntajärjestel-
mä? Liata patriarkaalisuus? Turmella hallituksen välinpitämättömyys 
ilmastokriisiä kohtaan? Lista jatkuu. Yhteiskuntamme ajatus poluilta 
poikkeamiseen on kietoutunut jo kieleen, sanojen sisään, taakse, niiden 
merkityksiin. Ja siksi, silloin tällöin, on hyvä yrittää herättää, pohtia, 
kaivautua irti uristaan, joita pitkin niin helposti kulkee suoraksi piirret-
tyjä reittejä. 

Ehkä tämä puhe onkin oikeastaan juuri sitä kaupungissa olevaa likaa, 
jota säännöt ja lait yrittävät järjestyksellä siivota pois. Hups..
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Den engelska termen deface beskriver en handling som väcker, som 
rycker upp en ur något som är bekant och vanligt. En handling som 
lyfter fram missförhållanden – blottar ett ansikte. Eller som på något 
sätt döljer och täcker just den blankpolerade spegelbild som förstelnade 
strukturer bygger sina rutter bakom. Raka vägar som människor styrs 
in på: karriärstegar, yrkesbanor, vardagliga tankar som löper på i gamla 
hjulspår. 

I det offentliga rummet vore tanken på en sådan handling, deface, en 
sorts spricka eller brott mot det invanda, en krök på stigen (queer?). 
Något slag av överraskande väckning i en bekant, slentrianmässig, 
vardaglig omgivning. Som vitsar i språket. Eller någon form av troll-
dom som bryter rutiner, pekar på svårigheter, på något lätt, nytt eller 
överraskande sätt. Slutligen är det ändå inte något annat än att gräva 
fram verkligheter, ge dem en ny form, att se saker ur en ny vinkel eller 
ståndpunkt. Jag blev förtjust i idén om detta, ett verk som kunde vara 
en form av defacement; en spricka i det invanda sättet att vara på, göra 
arbete, göra konst, göra ljud eller arkitektur på.  
 
En intressant randanmärkning: deface på svenska: ”klottra, smutsa 
vanställa, vanpryda, fördärva, göra oläslig”. Den här lilla plumpen som 
jag funderar på varje dag. En fläck som manifesteras i stadsbilden. Hur 
kan man kludda ut denna smuts så den uppnår sin bästa form. Eller 
smutsigaste? Mest vanprydande? Och, å andra sidan: vad förstör vi 
om vi klottrar på samhälleliga missförhållanden? Kluddar ner den vita 
övermakten? Vanställer det kapitalistiska samhällssystemet? Smutsar 
ner patriarkatet? Fördärvar regeringens likgiltighet inför klimatkrisen? 
Listan fortsätter. Vårt samhälles tankar om att avvika från stigarna har 
redan slingrat sig in i språket, in i orden, bakom dem, in i deras betydels-
er. Och därför, då och då, är det bra att försöka väcka, fundera, gräva sig 
upp ur hjulspåren, där det är så lätt att följa rutter som dragits helt raka.  
 
Kanske det jag säger egentligen är just den sorts smuts som finns i sta-
den och som regler och lagar försöker städa bort med hjälp av ordning. 
Hoppsan … 
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Palaan vielä ajatukseen metamorfoosista, sekoittumisesta. Ajatukseen 
kaupungissa olemisesta upoksissa olemisen tilana, jossa sekoitumme 
jatkuvasti toisiimme. Sekoitumme toisiimme ja sitä kautta muutumme 
jatkuvasti toisiksi, peilaamme vastaantulijoita, muutumme kaupun-
gin peilikuvaksi, joka salakavalasti yrittää puskea meitä jonkun muun 
keksimäksi ideaali-ihmiseksi. Ja yhä uudestaan voimme pahoin kun 
huomaamme, ettei tätä keksittyä ideaalia olekaan olemassa, olekaan 
mahdollista saavuttaa. Kun emme sittenkään mahdu sen luomiin raa-
meihin – sillä kuka mahtuisi? 

Suoria teitä, suoraa tietä ja päätä kohti jonkun muun keksimää määrän-
päätä.

Siksi nyt kokoonnuttiin yhteen kaduille. Tuodaan tänne järjestykseen 
uusia kieroja polkuja, yhtäkkiä eri suuntaan kääntyviä risteyksiä. Likaa, 
töhryjä, turmeltuneita pölyn kuorruttamia unelmia siitä, miten näitä 
pitkin tulisi kulkea. 

Siksi nyt kokoonnuttiin yhteen kaduille. Yhteiseksi aktiiviseksi hereillä 
olemiseksi. Jotta voisimme herättää toisiamme ja havahtua siitä unesta, 
johon meitä yhä uudestaan nukutetaan; väsytetään päivien täyteläisyy-
dellä. 
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Jag återkommer till tanken om metamorfos, om blandning. Till idén 
om att det att vara i staden är ett tillstånd av att vara nedsänkt, där vi 
ständigt blandas med varann. Vi beblandas med varann och förvand-
las därigenom ständigt till andra, vi speglar de mötande, vi förvandlas 
till spegelbilder av staden, som försåtligt försöker puffa oss till att bli 
idealmänniskor uppfunna av någon annan. Och gång på gång mår vi 
illa då vi märker att detta påhittade ideal inte finns, inte kan uppnås. Då 
vi trots allt inte ryms inom dess ramar – för vem skulle kunna det?  
 
Raka vägar, raka vägen och direkt mot ett mål som någon annan har 
hittat på. 
 
Därför har vi nu samlats på gatorna. Hit, i det ordnade, för vi in nya, 
krokiga stigar, korsningar som plötsligt går åt olika håll. Smuts, klotter, 
vanställda dammtäckta drömmar om hur man borde röra sig längs dem.  
 
Därför har vi nu samlats på gatorna. I ett gemensamt aktivt vakentill-
stånd. Så att vi kan väcka varandra och ryckas ur den dröm som vi gång 
på gång sövs ner i; tröttas ut av dagarnas mustighet. 

26
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kesällä luin kirjoja kaupungista
niissä sivut kuin julkisivut 
kääntyvät seuraavaan
kääntyvät vastatusten, vierekkäin, kasvotusten ja toisen kainaloon
niissä vanhat merkinnät
viihdyttävät seuraavaa
mutta todellinen on yhtä pinnallinen kuin ohikiitävä  

    se piiloutuu
kuin sana lehden surullisen kiilteen sumuun

kirjaimet putoavat silmille
murtavat raamit
saavat siivet 
piirtävät iholle

heikkona kuljen kaupungin kasteessa
olemattomissa korvissa olemukseni heikkoa huminaa
ja vilunväreet kuin kuume 
nousevat kadunkulmissa, porttikongeissa, etu- ja takapihoilla, sisä-
pihoilla, rappukäytävissä, kellarikäytävissä, pyykkituvissa, hisseissä, 
vinttikomeroissa, 
kotiovella
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i somras läste jag böcker om staden  
där sidorna som fasader
vänds mot de följande 
vänder sig mot, bredvid, ansikte mot ansikte och intill varann 
där gamla anteckningar 
underhåller de följande 
men det verkliga är lika ytligt som förbiilande     

    det gömmer sig 
som ett ord i en dimma av bladets sorgliga glans

bokstäverna faller mot ögonen 
bryter ramarna 
får vingar 
ritar på huden  

orkeslös går jag i stadens dagg 
i obefintliga öron ett svagt surrande från mitt väsen 
och frossbrytningar som av feber  
stiger i gathörnen, portgångarna, fram- och bakgårdarna, innergårdarna, 
trappuppgångarna, källargångarna, tvättstugorna, hissarna, 
vindsförråden,  
vid ytterdörren 
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Helsingin keskustassa kasvoi joskus varmaan metsää. Forumin kulmalla, 
eduskuntatalon edessä, naavat riippuivat puista, lahopuut vaikeuttivat 
kulkemista. Nyt kaupunkimme on vallattu. Mainos siellä täällä. Asia-
ton oleskelu kielletty. Tänne vain premium-kortilla. Kaupunki kau-
pungin perään, taajama toisensa jälkeen sitonut itsensä ruutukaavaan, 
kauppakeskukset, jäykät puistot ja virastotalot. Elämää yritetään toistu-
vasti tukahduttaa, siirtää, työntää muualle. Ovet lukossa. Yksityisomai-
suutta. Kenen kaupunki ulottuu tuon seinän sisään? Kenen muistot 
saavat kiinnittyä tuon kulman taakse? Kylmät julkisivut jättävät tilaa 
vain ajatuksille: minkälaista elämää noiden seinien sisällä eletään? Kuka 
kulkee päivittäin tuosta ovesta? Ja miten ihmeellistä onkaan, kun joskus 
astuu siitä itsekin. Kuin universumi laajenisi, jokaisella oven avauksella. 

Jäljelle jäävät enää tiet ja aukiot, kaikki muu on jo kahlittu kaltereilla. 
Ja toisinaan mietin, kuka keksi sen, ettei tällä aukiolla katsota yhdessä 
elokuvia tai tuolla kulmalla tanssita salsaa? 
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I centrum av Helsingfors växte det säkert skog en gång. I Forums hörn, 
framför riksdagshuset, hängde skägglavar i träden, omkullfallna träd 
gjorde det svårt att ta sig fram. Nu är vår stad erövrad. Reklam här och 
där. Obehörig vistelse förbjuden. Inträde bara med Premiumkort. Stad 
efter stad, den ena tätorten efter den andra har bundit sig vid rutplaner, 
köpcentrum, stela parker och ämbetshus. Gång på gång försöker man 
kväva livet, flytta det, skuffa det någon annanstans. Låsta dörrar. Privat 
egendom. Vems stad sträcker sig in genom den väggen? Vems minnen 
får fästa sig bakom det där hörnet? Kalla fasader lämnar rum bara för 
tankar: ett hurdant liv levs innanför de där väggarna? Vem går dagligen 
genom den där dörren? Och hur märkligt det är då man själv går genom 
den någon gång. Som om universum utvidgades för varje gång dörren 
öppnas.  
 
Kvar blir bara vägar och torg, allt annat är redan fjättrat med galler. Och 
ibland funderar jag på vem det var som hittade på att man inte ska titta 
på filmer tillsammans på detta torg, att man inte ska dansa salsa i det där 
hörnet? 
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Okej, den här fiilisen blev liksom bara på 
Laggar och går int riktigt nånstans 
men kroppen lugnar sig, stannar upp ett slag 
känner efter sig själv 
och börjar försiktigt röra sig 
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löydätkö ympäristöstäsi jotain tuttua
jonka hämärästä pilkistää muistoja
tarkenna nyt siihen



34

hittar du något bekant i omgivningen 
ur vars dunkel minnen glimtar fram 
så fokusera på det nu
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ajan pyörällä lapsuudenkotiini Laajasaloon
vanha silta josta ennen kuljettiin ostarille 
saapuu metsän jälkeen vasemmalta
keho muistaa reitin ja koettaa kääntyä sinne
vaikka jäljellä ovat enää sillan betoniset kannat, 
joista teräksiset suonet sojottavat valtoimenaan

jotain on repäisty irti
sen märkää haavaa kiertävät
uudet uomat vanhassa tilassa
ja tiet revittynä auki 
kuin kehoni vanhat ruvet 
joita se näistä pinnoista on kerännyt

täällä opin ajamaan pyörällä
se vaati lipat yhdellä puistotiellä 
ja törmäyksen koiran ulkoiluttajaan toisella
näitä teitä ei enää ole
niiden tilalle on rakennettu uutuuttaan kiiltelevä ostoskeskus
kortteleittan valkoisia kerrostaloja
teitä jollekkin toiselle pyöräilemään opettelevalle
onko näissä nykyisyyden tiloissa
jälkiä jostain minussa

onko se vain itsekkyys 
joka minussa puhuu

    mitä sanotaan? 
    epäitsekkyys vai itsettömyys
     minussa
     minä ja minättömyys
      kanssani 
      sinä ja sinättömyys

     nämä yhdessä
    kohdentavat toisiinsa
    lomittain ja ristiin
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jag cyklar till mitt barndomshem på Degerö  
den gamla bron som man förr tog till köpcentret  
kommer efter skogen på vänster sida 
kroppen minns rutten och försöker vända ditåt 
fastän bara brofästena av betong längre finns kvar,  
med stålådror som spretar åt alla håll 
 
något har rivits loss 
runt dess vätskande sår går 
nya fåror i det gamla rummet 
och vägarna är upprivna  
som de gamla sårskorporna på min kropp  
insamlade på dessa ytor 
 
här lärde jag mig cykla 
det krävdes en vurpa på en parkväg  
och en kollision med en hundrastare på en annan 
de här vägarna finns inte längre 
i stället för dem har man byggt ett skinande nytt köpcentrum 
kvarter efter kvarter av vita flervåningshus  
vägar för nån annan som ska lära sig cykla 
finns det i dessa nutida rum 
spår av mig nånstans 
 
är det bara själviskheten  
som talar i mig 

    vad säger man?  
    osjälviskhet eller icke-självhet 
     i mig 
     jag och icke-jag 
      med mig 
      du och icke-du 

     de här tillsammans  
    riktar in sig på varann 
    omlott och i kors 
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TÄHÄN JOTAIN VAPAUDESTA
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NÅGOT OM FRIHET HÄR 
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aamulla astuessani ulos huomaan autojen yöllä karanneen 
niiden syvään uurtamat kadut avaavat kourunsa kulkijalle, 
jonka nyt varomaton askellus
on huomenna vallankumouksen harppaus
poikkoillen kulkien
murenevat uurteet vanhan pinnan

aamulla astuessani ulos huomaan autojen yöllä karanneen
niiden syvään uurtamat kadut karistelevat järjestyksen pölyt niskoiltaan 
asvaltti on sileää ja kiiltää hennosti sieltä missä sitä aikaisemmin painoi 
polttava taakka
nyt vielä varomaton askellus 
on huomenna vallankumouksen harppaus

aamulla ulkona 
muodot värähtelevät
matalasta rantavedestä
on harppauksen päässä hiekka
johon upottaa varpaat

hiekassa sekaisin kaislan paloja 

uurteet sen pinnassa ovat poissa
ja ranta takana kadonnut
sileänä levittyy toinen ala edessä
ilman rajaa tai rantaviivaa
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på morgonen då jag går ut märker jag att bilarna har rymt under natten  
gatorna som de har gjort djupa fåror i öppnar sina rännor för vandraren,  
vars oförsiktiga steg nu  
är ett språng mot revolutionen i morgon 
vinglande hit och dit 
vittrar fårorna i den gamla ytan  
 
 
 
på morgonen då jag går ut märker jag att bilarna har rymt under natten  
gatorna som de har gjort djupa fåror i skakar av sig ordningens damm  
asfalten är slät och blänker svagt där den tidigare tyngdes ner av en brän-
nande börda 
oförsiktiga steg nu  
är ett språng mot revolutionen i morgon  
 
 
 
utomhus på morgonen  
skälver formerna 
i det grunda strandvattnet 
ligger sanden ett språng bort 
där man kan gräva ner tårna 
 
i sanden huller om buller bitar av vass  
 
fårorna på dess yta är borta 
och stranden bakom har försvunnit 
en annan yta breder ut sig platt framför  
utan gräns eller strandlinje 
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ehkä tarvittaisiin lisää hajamielisyyttä
sinne tänne kuljeskelua, laahustamista
uteliaita askelia katujen kulmissa
jonkinlaista herkkänä, avoinna olemista
ehkä meidän tulisi yhdessä avautua kaupungin kuiskauksille. 
kulkea tuttuja reittejä ja kuunneella, mitä kadunkulma kertoo
tai kysyä siltä:

Mitä mietit tänään? Saatko kaipaamaasi huomiota? Käytetäänkö sinua 
niin kuin toivoisit? Pitääkö kukaan sinusta huolta? Ja ehkä se vastai-
si. Mitä minä surkealle kohtalolleni mahdan. Roskakatoksen takana 
sijaitseva ihan kelpo kallio, unohdettu tänne kulman taakse. Kuka tulisi 
luokseni piknikille? Kuka istuttaisi päälleni kasautuneelle mullalle 
daalioita? 

Kulkisin kaupunkia pitkin kiveyksiltä ja kulmilta kysyen. Ehkä taskus-
sani pussi siemeniä, näille unohdetuille kulmille, kiveysten rakoihin ja 
kukkuloiden päälle kiipeäisin ja antaisin pienen hetken.

eikä sitä kovin paljon tarvitsisi tehdä, jos jaettaisiin vastuuta, 
huolivuoroja
Ota sinä tuo kortteli helmi-maaliskuuksi,
minä kierrän tällä kukkulalla loppukevään. 
Ja mikä ilo olisikaan jonain päivänä kulkea ja huomata kallion laella 
pieni daalian alku, tuulessa taipuen tervehtimässä ohi kulkevaa tuhatjal-
kaista ja harakanpoikasta, roskakatokselle laahustavaa vanhaa rouvaa.
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Kanske skulle man behöva mera tankspriddhet 
Vandrande hit och dit, släntrande 
Nyfikna steg i gathörnen 
Att vara på något sätt känslig, öppen 
Kanske borde vi tillsammans öppna oss för stadens viskningar.  
Vandra längs bekanta rutter och lyssna på vad gathörnet säger 
Eller fråga av det: 

Vad funderar du på idag? Får du den uppmärksamhet du behöver? An-
vänds du så som du önskar? Tar någon hand om dig? Och kanske skulle 
det svara. Vad kan jag åt mitt sorgliga öde. Bakom sopskjulet en alldeles 
bra klippa, bortglömd här runt hörnet. Vem kunde komma på picknick 
till mig? Vem kunde plantera dahlior i mullen som hopats på mig?  
 
Jag skulle gå omkring i stan och fråga stenläggningarna och hörnen. 
Kanske med en fröpåse i fickan, här i dessa bortglömda trakter, på 
springorna i stenläggningen och upp på kullarna skulle jag klättra och 
ge dem ett litet ögonblick. 
 
Inte skulle man behöva göra hemskt mycket om ansvaret kunde delas, 
omsorgsturer 
Ta du det kvarteret i februari–mars 
Jag vandrar runt på den här kullen resten av våren.  
Och vilken glädje det vore att en dag vandra runt och se en liten början 
till en dahlia  
på klippkrönet, hur den böjer sig för vinden, hälsar en förbipasserande 
tusenfoting och skatunge, en gammal dam som släpar sig till sopskjulet. 
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Eräällä askeleella kerran, ymmärsin kaupungissa, että:
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Under ett steg en gång, i staden, förstod jag att: 
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