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Jarkko Mäkipää on helsinkiläinen runoilija, joka
elää paljolti muunlajisten perheenjäsentensä
kautta.
Auto/ihminen on runoteos, joka käsittelee sitä
onnellista mutta ei täydellistä olemassaolon
muotoa, jota autoilu edustaa.
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Auto/ihminen

autoilijoille vinkki: riidelkää autossa
niin se ei mene henkilökohtaiseksi
siirtäkää
sitä eri tasolle,
pehmeämmälle tasolle
he ovat vähemmän loogisia ja suhtautuvat
miten myyntityöhön suhtaudutaan
ja aletaan kirjoittamaan runoutta
muiden saapuessa paikalle turhaan
miten ruoka maistuu,
auto ja ihminen kiteytyvät asiakkaaksi
kuulevat ääniharhoja sekä lähtevät
varastoimaan uimapatjoja
varaamaan tätä pöytää ja näitä
väärinkäsityksiä

4

37

39
Selkänahka #7

Auto/ihminen
© Jarkko Mäkipää
2022 Helsinki
Humahdus
Taitto: Henrik Pathirane
Kuvitus: Terhi Vuotto

2
Minä en ole pätevöitynyt
yleistän elämän yhtä numeroa
liian suureksi
automarket, symbolisen uskottomuuden
uusi muoto
kuin sanat toistensa sukeltaessa
elävää levää
minä ja öljyn loppupiste
voiko kaiken sanominen
olla
ei-miksikään hajoamista?
epäonnistun julkaisemisessa
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rakastan ihmisiä

38

3

20

5
tuotanto ja
jäljentäminen ovat kuin
seksiä, kopioitumista

itsetyytyväisyydellä vuorattua tuolia
nautintoa on istua heinätorilla
gladiaattorin kanssa,
joten: mikä saa ihmiset vapautumaan
kirjoitukselta, ei kiihtyvältä
liikkeen vektorilta

seksi on geneettistä tekniikkaa
teknologia on suunnittelua
suunnittelu on asentoja
asennot tuottavat seksin

takaisin odottamaan
kuinka valtiota puretaan kuin miinaa,
katkosta,
ihmisten jaloista

keho
on yksi iso proteesi
koskettamassa jotain kipeää kohtaa
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tuntuu kuin nainen ei käynnistyisi
kaikki voimat olisivat jo hiipuneet
mutta en siedä katusoittajaa
koska hän syö vain dieseliä
on aika leikkiä ei-identiteetillä
tänne saapuminen ei ole enää
kuuma, polttava rauta jolla
toistuvat pahan kukat
kirjoitetaan niin hienosti
että kirjoittaminen näyttelee
sitä onnellista roolia
jossa sosiaalisen romahtaminen
on kokonainen vuodenaika
vaikka heillä ei olisi mitään sitä vastaan
ymmärtäisin
onko sellaista runoutta jossa
autojen äänet
idean ja todellisuuden välillä
toivekoneet, mustat autot
jotka eivät merkitse enää mitään
ihmettelisinkö vielä kuinka kaunis olet
lähestyisinkö vaikutelmaa
muuttamalla kylmästi
numeroa
paikaltaan irtoavat ensimmäiset
askeleet, tasapainoilua ja auton
käynnistämistä
itsen rakentamista
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keskustelu sanoista, kerjäämisen uhka,
arvostelukyvyn uhmaaminen, tanssiminen,
tanssiminen, tanssiminen,
motorinen, kehollinen realiteetti
kohti keskipistettä kasvavan
tilan tutkiminen,
pieni eläimelle tyypillinen naurahdus
kodiksi kutsuttava paikka
johon eläimet kasvavat
kuin transvestiitin vastaavaan
työvoiman kyberneettisyys
kuin hakisi tiedostavan työvoiman
halliin, sillä joudumme sulkemaan
haluamisen, autoilun turvaamisen
meidän täytyy
ajatella bensan hintaa, kuljettamisen
kustannuksia, kehitysvammaisia
jotka hyötyvät ajamisesta täällä
ja niin edes päin
öljytty vartalo ei tervehtinyt miestä,
jota katseli erilaisuuden
varjoalueiden lähde
pelkkää autottomalta naiselta
kätkettyä muodollisuutta
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kehä tuo aikamoista melua
omalle pienelle palstalle
joka kuulee ääneni
saa yksinäisen ihmettelemään
penkereellä
seksuaalinen ideologia etsii
seksin rooliin lännen
kuvia intiasta
missä on naisen alkuperä
ei ole vapautta
draama eskaloituu naisen tai luonnon
dominoidessa, valon nopeuden
intiimiys, perversio
kirjoitus, joka muistuttaa
miten kovaa meneminen riippuu
miehestä
autoilu on yksi keino säilyä hengissä
tuhoontuomitussa
maailmassa
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vieroksuisin sitä
kuin alkaisin pelkäämään milloin
nautinto purkautuu
akku tyhjenee, sähköt
katkeavat ja joutuu
lukemaan vimmaisemmin,
entistä vaistomaisemmin
Kitua nälkäisenä tai janoisena
keskellä värjättyä koskimaisemaa
jolloin kaupunki ryhtyy myönnytyksiin
miksi ihminen kirjoittaa runoja
autoilussa ilmenee
seksuaalisten elinten
epäseksualisoiminen,
autoilemisessa käytettävien
epäseksuaalisten elinten
seksualisoiminen
syvällinen nautinnon kohde, orgasmi
kokemuksen täydellinen
käyttökelpoinen muoto
on juuri otollista maastoa katkoksille,
välineellisen ajan synkronoimiselle
kilpailu, luominen,
ihminen ja moottori
tehdä uudelleen, alkaa epäorgaanisuus
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pukea kasvavaa kulutusta;
pipo
se keinotekoinen, idea
toinen pää näkymätön
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sininen pakettiauto pulppusi minuun
halkeamista ja nirhaumista
voisin tapahtua ja vaikka vaihtaa
takapakille

osa ajastani
kuluu siihen kun ajan autoa
ajan autoa ja haihattelen,
tekstiä!
sitä mitä säilyy talvesta
kuivuu kokoon
heijastaa aurinkoa
oire tukahdutetuista peloista
kahlituksi tulemisen tunteesta
meistä on tultava eläimellisiä
tullaksemme viisaiksi
sokeita
saadaksemme opastusta

löytää hitaasti kävelevä henkilö,
joka tulee itse vahvistamaan
näkemyksen

menestys tulee vain heille
jotka selvisivät upottavasta maastosta
muodostaisivat minkälaisen tahansa
oman mielipiteen

alkuperäinen kokemus
kuin haluaisi ostaa auton
mutta se rikkoisi tämän
dynamiikan
pesisi kätensä
olisi alaston
esineiden myyminen
ettei tekisi sitä enää
ihmettelen hoitoon hakeutumista,
hän kävelee ja sataa lunta
taas hänet otetaan vakavasti
se on syntyjä ja nimiä
vallankäyttöä

21

34

23
on katsottava öljyt huoltoasemalla
onneksi minulla ei ole lapsia
sanallistamassa
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kuunnelkaa autopesun laulua
seppelöikää supikoirat

tuntemattoman hermoromahdus
harkitsen sitä ilmeissä
myöhemmin
kommunikaatio tapahtuu
muiston miljöössä
valitset ihmisistä heidät
jotka tulevat lukeneesta maailmasta
hedonistisesta pseudoaskeesista
eikä moottori edes ole minun
olen kuullut tästä
lisääntyvästä kommunikaatiosta

päästäkää heidät
leiriytymään
nostakaa heidät ojasta
he tekevät koko matkan
aina vain uudestaan

uusin menetelmä puuteroida kasvoja
en pitänyt siitä

seksuaalinen tunteminen
miksi he puhuvat suoraan
emme voisi olla tyytyväisempiä
yöllä syntyneissä
luokkasodissa kuin pojissa
samalla kertaa pyyntö lukea
ikkunoita on
joka seinällä joka kerroksessa
ja nyt olisit hajottanut yhden
ja että tulisit mieleen
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autohuolto, paistovalmiita
maisseja
istun
kaikki joille puhun
miltäs se tuntuisi
siis istuminen ja kuunteleminen
se kaikki
sitä pidetään itsestään selvänä
tämä ja tuo
vuoden opetukset kivettymässä
muistuttamassa
näin jäniksissä jotain tänään
kun mikä vain hyvä lisää voimaa
he valloittavat ja hurmaavat
tulee hyvä mieli
he eivät kiipeä mihinkään
he tunnistavat
vanhempansa
eivät kiusaa toisiaan ja tuhoa heitä
puhuttuaan kaikille
he löytävät ihmisistä sydämen
nostavat sen näköalaan
kuin voisi vaihtaa itsensä
ja hyväksyä itsensä eläimenä
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kaikista asioista näkee
että siellä ihminen juhlinnan kohteena
hautautuu
kun ryhtyi
poikkeavaa
tietä kulkemaan
missä ihmissuhteessa niitä ei olisi
siisti auto sisältä
kotijoukkojen taiteellinen puoli
autoesittelyn kaltainen
kuluttajavalistus
nyt se liikkuu tiellä
voimat ovat loppu
hienoa että kirjoitat
haluat ilmaista näitä asioita
heidän kasvattajansa päätyi
lähistölle odottamaan autossa
että
äitiys on instituutio
äitiys on hoivapoliittinen
sielu kuin syystuuli on kylmä
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