
Auto/ihminen on runoteos, joka käsittelee sitä
onnellista mutta ei täydellistä olemassaolon
muotoa, jota autoilu edustaa.

Jarkko Mäkipää on helsinkiläinen runoilija, joka
elää paljolti muunlajisten perheenjäsentensä
kautta.

autoilijoillevinkki:riidelkääautossa
niinseeimenehenkilökohtaiseksi
siirtäkää
sitäeritasolle,
pehmeämmälletasolle

heovatvähemmänloogisiajasuhtautuvat
mitenmyyntityöhönsuhtaudutaan
jaaletaankirjoittamaanrunoutta
muidensaapuessapaikalleturhaan

mitenruokamaistuu,
autojaihminenkiteytyvätasiakkaaksi
kuulevatääniharhojasekälähtevät
varastoimaanuimapatjoja
varaamaantätäpöytääjanäitä
väärinkäsityksiä
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Minäenolepätevöitynyt
yleistänelämänyhtänumeroa
liiansuureksi
automarket,symbolisenuskottomuuden
uusimuoto
kuinsanattoistensasukeltaessa
eläväälevää
minäjaöljynloppupiste

voikokaikensanominen
olla
ei-miksikäänhajoamista?

epäonnistunjulkaisemisessa

rakastanihmisiä

392
3 38



takaisinodottamaan
kuinkavaltiotapuretaankuinmiinaa,
katkosta,
ihmistenjaloista

itsetyytyväisyydellävuorattuatuolia
nautintoaonistuaheinätorilla
gladiaattorinkanssa,
joten:mikäsaaihmisetvapautumaan
kirjoitukselta,eikiihtyvältä
liikkeenvektorilta

seksiongeneettistätekniikkaa
teknologiaonsuunnittelua
suunnitteluonasentoja
asennottuottavatseksin

tuotantoja
jäljentäminenovatkuin
seksiä,kopioitumista

keho
onyksiisoproteesi
koskettamassajotainkipeääkohtaa
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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

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

tuntuu kuin nainen ei käynnistyisi
kaikki voimat olisivat jo hiipuneet
mutta en siedä katusoittajaa
koska hän syö vain dieseliä
on aika leikkiä ei-identiteetillä

vaikkaheilläeiolisimitäänsitävastaan
ymmärtäisin
onkosellaistarunouttajossa
autojenäänet
ideanjatodellisuudenvälillä
toivekoneet,mustatautot
jotkaeivätmerkitseenäämitään
ihmettelisinkövieläkuinkakaunisolet
lähestyisinkövaikutelmaa
muuttamallakylmästi
numeroa

paikaltaanirtoavatensimmäiset
askeleet,tasapainoiluajaauton
käynnistämistä
itsenrakentamista

työvoimankyberneettisyys
kuinhakisitiedostavantyövoiman
halliin,silläjoudummesulkemaan
haluamisen,autoilunturvaamisen
meidäntäytyy
ajatellabensanhintaa,kuljettamisen
kustannuksia,kehitysvammaisia
jotkahyötyvätajamisestatäällä
janiinedespäin

öljyttyvartaloeitervehtinytmiestä,
jotakatselierilaisuuden
varjoalueidenlähde
pelkkääautottomaltanaiselta
kätkettyämuodollisuutta
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seksuaalinen ideologia etsii
seksin rooliin lännen
kuvia intiasta
missä on naisen alkuperä
ei ole vapautta

kehä tuo aikamoista melua
omalle pienelle palstalle
joka kuulee ääneni
saa yksinäisen ihmettelemään
penkereellä

Kitua nälkäisenä tai janoisena
keskellä värjättyä koskimaisemaa
jolloin kaupunki ryhtyy myönnytyksiin
miksi ihminen kirjoittaa runoja

vieroksuisin sitä
kuin alkaisin pelkäämään milloin
nautinto purkautuu
akku tyhjenee, sähköt
katkeavat ja joutuu
lukemaan vimmaisemmin,
entistä vaistomaisemmin

draamaeskaloituunaisentailuonnon
dominoidessa,valonnopeuden
intiimiys,perversio

kirjoitus,jokamuistuttaa
mitenkovaameneminenriippuu
miehestä

autoiluonyksikeinosäilyähengissä
tuhoontuomitussa

maailmassa

autoilussailmenee
seksuaalistenelinten
epäseksualisoiminen,
autoilemisessakäytettävien
epäseksuaalistenelinten
seksualisoiminen

syvällinennautinnonkohde,orgasmi
kokemuksentäydellinen
käyttökelpoinenmuoto
onjuuriotollistamaastoakatkoksille,
välineellisenajansynkronoimiselle

kilpailu,luominen,
ihminenjamoottori
tehdäuudelleen,alkaaepäorgaanisuus

1510
11 14



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

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

oire tukahdutetuista peloista
kahlituksi tulemisen tunteesta
meistä on tultava eläimellisiä
tullaksemme viisaiksi
sokeita
saadaksemme opastusta

sininenpakettiautopulppusiminuun
halkeamistajanirhaumista
voisintapahtuajavaikkavaihtaa
takapakille

löytäähitaastikävelevähenkilö,
jokatuleeitsevahvistamaan
näkemyksen

pukeakasvavaakulutusta;
pipo
sekeinotekoinen,idea
toinenpäänäkymätön

osaajastani
kuluusiihenkunajanautoa
ajanautoajahaihattelen,
tekstiä!
sitämitäsäilyytalvesta
kuivuukokoon
heijastaaaurinkoa
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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

uusin menetelmä puuteroida kasvoja
en pitänyt siitä

valitset ihmisistä heidät
jotka tulevat lukeneesta maailmasta
hedonistisesta pseudoaskeesista
eikä moottori edes ole minun
olen kuullut tästä
lisääntyvästä kommunikaatiosta

kuunnelkaaautopesunlaulua
seppelöikääsupikoirat

päästäkääheidät
leiriytymään
nostakaaheidätojasta
hetekevätkokomatkan
ainavainuudestaan

tuntemattomanhermoromahdus
harkitsensitäilmeissä
myöhemmin
kommunikaatiotapahtuu
muistonmiljöössä

onkatsottavaöljythuoltoasemalla
onneksiminullaeiolelapsia
sanallistamassa
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istun
kaikki joille puhun
miltäs se tuntuisi
siis istuminen ja kuunteleminen
se kaikki
sitä pidetään itsestään selvänä
tämä ja tuo
vuoden opetukset kivettymässä
muistuttamassa

kun ryhtyi
poikkeavaa
tietä kulkemaan
missä ihmissuhteessa niitä ei olisi

kaikista asioista näkee
että siellä ihminen juhlinnan kohteena
hautautuu

autohuolto, paistovalmiita
maisseja

näinjäniksissäjotaintänään
kunmikävainhyvälisäävoimaa
hevalloittavatjahurmaavat
tuleehyvämieli
heeivätkiipeämihinkään

hetunnistavat
vanhempansa
eivätkiusaatoisiaanjatuhoaheitä

puhuttuaankaikille
helöytävätihmisistäsydämen
nostavatsennäköalaan
kuinvoisivaihtaaitsensä
jahyväksyäitsensäeläimenä

siistiautosisältä
kotijoukkojentaiteellinenpuoli
autoesittelynkaltainen
kuluttajavalistus
nytseliikkuutiellä
voimatovatloppu
hienoaettäkirjoitat
haluatilmaistanäitäasioita

heidänkasvattajansapäätyi
lähistölleodottamaanautossa
että
äitiysoninstituutio
äitiysonhoivapoliittinen
sielukuinsyystuulionkylmä
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