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Somewhere near the stomach, covered by the hip and the 
lungs, is a region formed of hexagons. In winter, a bear 
may have slept there, now gone without a trace. What 
remains is the place and some vortices that rise as models 
of thermodynamic events. On a closer look, you can see 
some traces, escape lines and dust. Plans and ecstatic 
sketches: putting everything in order and finally joining 
in.

In the background, you can hear distant woodwind 
chords playing from a compact disc recording. Well-
rested fruit and common formations come and say 
hello. They bring hanging fabrics with them – examples. 
Groups of sprouts rise up the throat through trombones. 
It´s crowded, and there is an immense blue.

The cells lean against each other, protecting and squas-
hing one another. The rite of spring is watching the 
screen, waving its limbs extravagantly. It feels something. 
The stubble is growing. Then the hunger and expectations 
grow, competitiveness, abdominal muscles and grass. 
Panicum maximum*

The hollow throb made by carpet beaters vibrates in the 
air and the inner courtyards. The work is an endless, pai-
nful reward. Forced reps adorn the will of the diagrams, 
extending into the light. There are occasional whisks, 
noses and rolling in the dirt. Thin surfaces fold into 
themselves, twisting into bubbles. And soon into foam. 
You can discern statements and passion in the noise. In 
the horizon, you can see gymnasts and healthy poses. 
Don’t worry: the stinging green will eventually pass. 
Until then, it’s better to stay inside.

*a perennial, tufted grass with sneaking rhizome

Vatsan seutuvilla, lantion ja keuhkojen suojassa on 
kuusikulmioista kertaantuva alue.
Talvella siellä nukkui varmaan mesikämmen, 
haihtunut jäljettömiin. Tilalla on paikka
ja jonkin verran kohoavia pyörteitä mallinnoksina 
termodynaamisista tapahtumista.
Näkyy siellä sittenkin jälkiä, pakoviivoja sekä tomua. 
Suunnitelmia ja hurmiollisia
luonnoksia: pakata järjestykseen ja mennä vihdoin mukaan.

Taustalla soi tiivislevytallenteella etäisiä puupuhallin-
mattoja. Levänneitä hedelmiä ja
yleisiä muodostelmia käy moikkaamassa. Tuliaisina on 
roikkuvia kankaita, esimerkkejä. On itujoukkoja nouse-
massa pasuunoita 
pitkin kurkkuun. On ahdasta ja on
valtavaa sinistä.

Kennot nojaavat toinen toisiinsa, suojaten ja litistäen. 
Kevätuhri katsoo ruutua ja
huitoo mahtipontisesti raajojaan. Sillä on tuntemuksia. 
Sänki kasvaa. Sitten nälkä
sekä odotukset kasvavat, kilpailukyky, vatsalihakset ja 
heinä. Panicum maximum*

Ilmassa väreilee ja sisäpihoilla kaikuu mattopiiskojen 
tomina. Työ on loputon ja
kurimuksellinen nautinto. Pakkotoisto koristaa 
diagrammien tahtoa, kohti valoa.
Välissä vilahtaa huiskia, neniä ja mullassa möyrimistä. 
Ohuet pinnat kääntyvät
itseensä muljahtaen kupliksi. Kohta vaahdoksi. 
Hälystä erottuu väitteitä ja kiihkoa.
Horisontissa näkyy voimistelijoita ja terveellisiä asentoja. 
Ei huolta: aikanaan pistävä
vihreä on taittuva. Siihen asti on parasta pysytellä sisällä.

*monivuotinen, töyhtöinen heinä, jolla on hiipivä juurakko
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