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Muinoin, kun ystävä lähti talosta, joku isäntäväestä nappasi lehden haapapuusta ja alkoi soittaa. 
Talonväki jäi lehdellä soittelemaan ja musiikki saattoi kulkijaa alkutaipaleella, se hävisi vähitellen 
askelten rahinan, linnunlaulun ja veden loiskeen ääniin ja kadottuaan saattoi toistua satunnaisesti 
vastaantulevan haavan lehtien läpätyksessä.


Haavanlehti on jäykkä. Se on kalkkipitoinen. Sen lehtiruodit ovat litteitä. Lehtiä on runsaasti 
nipussa, joten haapa ikään kuin heiluttaa mukavalle tuulelle, pieni tuulenvire saa pitkäruotisen 
lehden havisemaan toista vasten ja navakalle tuulelle lehdet taputtavat.


Kohtaamme ja tunnistamme vastaantulijan näön, kuulon, kosketuksen, tuoksun ja  maun 
perusteella. Voimme myös palauttaa hänet muistiimme eri aistinalueiden avulla. Vanhin, hämärin ja 
voimakkaimmin meihin vaikuttava viesti on kemiallinen eli hajuaisti. Myös kuulo on ollut hyvin 
tärkeä, sillä sen avulla olemme voineet hahmottaa ympäröivää maailmaa pimeässä ja 
näkemäalueen ollessa rajoittunut. Kuulemme lehtien havinan ja oksien rasahdukset liikkujan 
osuessa niihin ja hengityksen kevyet tai raskaammat sisäänvedot ja ulospuhallukset.


Me hengitämme happea sisään ja hiilidioksidia ulos.


Maapallon happi on lähtöisin yhteyttävistä kasveista ja levistä. Syntyvän hapen määrä on 
verrannollinen niiden kasvuun. Periaatteessa se voitaisiin laskea punnitsemalla metsän puut ja 
meren levät, mutta suuntaa-antava tulos saadaan helpommin matemaattisista malleista. Niiden 
perusteella on arvioitu, että maapallolla syntyy 280 miljardia tonnia happea vuodessa. Siitä 46 
prosenttia syntyy merissä pääosin levien tuottamana. Kuivan maan kasvit tuottavat 54 prosenttia 
hapesta.


Pinta-alaan nähden eniten happea syntyy kuivan maan kasvipeitteessä. Tärkeimpiä hapentuottajia 
ovat Afrikan, Etelä-Amerikan ja Borneon sademetsät. Merissä happea muodostuu neliömetriä 
kohti huomattavasti vähemmän, mutta koska maapallon pinnasta suurin osa on vettä, merien ja 
kuivan maan osuudet ovat lähes yhtä suuret. Pohjoiset havumetsät ja kesävihannat lehtimetsät 
yhteyttävät ja tuottavat happea vain kesäisin.


Happi on jatkuvassa kierrossa. (Yhdessä paikassa levät voivat tuottaa niin paljon happea, että se 
kuplii ilmakehään. Toisaalla taas happea voi liueta ilmasta mereen.)


Koska kasvit tuottavat kaikkien eläinten tarvitseman hapen ja sokerin, kasveja sanotaan 
tuottajiksi. Eläimet ovat kuluttajia. (Tätä voi halutessaan kutsua markkinataloudeksi.)


Yksi suurikokoinen puu tuottaa happea kahden ihmisen tarpeisiin. Keskimäärin puu tuottaa reilut 
sata kiloa happea vuodessa. Ihminen kuluttaa lepotilassa happea 3,5 millilitraa per kilo 
minuutissa. (Laskelmissa on huomioitava että puu itse käyttää osan tuottamastaan hapesta.) 
Lehtipuut kuten haapa tuottavat happea enemmän kuin havupuut. Nuoren haavan 
vihertävänharmaa runko on lehtivihreän värjäämä. Se yhteyttää myös rungollaan.


Oikeastaan haapa on poppeli, kosmopoliitti Populus. Suomen lehtipuista haapa houkuttaa 
luokseen eniten muuta elämää. Lehdoissa monet kotilolajit rakentavat kuorensa haavan lehtien 
kalkista.


Haapa yhteyttää kesällä ja varastoi sokeria kuoreen ja juuristoon. Metsäjänis syö haavan lehtiä ja  
ravinteikasta kuorta, se on kasvinsyöjä. Kettu saalistaa metsäjäniksen, se on lihansyöjä. Energia 
siirtyy kasvista kasvinsyöjään ja siitä lihansyöjään. Ravintoketju voidaan kuvata nuolilla. Nuoli on 
todellisuutta vastaava merkki, se osoittaa suuntaa. Oikeaa ja vasenta, tulevaa ja mennyttä, ylös, 
alas ja ympäri. Tätä hetkeä nuoli ei osoita.


Monet metsän sienet ja maaperän hyönteiset ovat hajottajia, kun kettu kuolee, hajottajat pilkkovat 
sen ruumiin. Hajonneesta ketusta tulee pääosin humusta, hyvää maata jossa sienijuurten verkosto 
kohtaa puiden ja muiden kasvien juuret ja josta uudet taimet ponnistavat kohti auringon valoa, 
tulevaisuuteen. Tulevaisuus on abstraktio, se osa ajasta, joka ei ole tapahtunut. Albert Einstein on 



sanonut: Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs 
illuusio.


Tiedätkö mitä metsän sydämessä on?


Eritasoristeys.


Siellä on pieni aukio, sammalpohjalla kasvaa hentoa ruohoa ja matalavartisia nimettömiä kukkasia.


Kylmäasema.


Maakerros on ohut ja ravinteeton


sen alla parkkihalli,


Aukion paikalla on kasvanut suuri puu, en tiedä mitä lajia, varmaan joku aivan tavallinen


moottorihotelli


Puu oli niin suuri että pienempien puiden runkoja nousi sen juuristosta metsään ja toisten 
puulajien juuret takertuivat sen juuriin, niistä tuli yhtä, sama metsän laajuinen sienijuuri ruokki 
niistä useimpia


ja nelikerroksinen hampurilaisbaari.


Puu vanheni, sen pituuskasvu tyrehtyi, ennen pitkää se sairastui ja sai lahovian. Se kaatui 
metsään, sieniryppäiden peittämiä rungonpätkiä voi vieläkin löytää. Ne näyttävät siirtolohkareilta, 
mutta sammaleen ja jäkälän sisällä on pehmenevää puuta.


Alimman kerroksen ikkunoista voi katsella hajottajia työssään.


Kun puusta rakennetaan neliömetri seinää, syntyy noin 52 kilogramman hiilivarasto. Kun seinälle 
asennetaan puinen kirjahylly ja hyllyyn haapapuusta tehtyjä kirjoja (haapa sopii ominaisuuksiensa 
puolesta hyvin hienopaperiksi), hiilidioksidia varastoituu lisää, se vapautuu kiertoon vasta kun 
puutuotteet poltetaan tai ne lahoavat. Osa kirjoista ja tekstikääröistä on tehty ja tehdään 
ruohovartisista kasveista, riisistä, papyruskaislasta, pellavasta, tuohesta, myös ne ovat 
pienimuotoisia hiilinieluja. Hiilidioksidin lisäksi kirjoihin varastoidaan tietoja, taitoja, tunteita ja 
tarinoita, sekä muilla kirjaimilla alkavia asioita. Suomessa tähän toimeen tarvitaan 28 hiukan 
toisistaan poikkeavaa merkkiä, niitä kutsutaan aakkosiksi.


Kun puu ja aakkoset yhdistetään, puukuidusta tehdyt sivut täytetään pienillä yleensä tummilla 
kirjainjoukoilla, syntyy kirjallisuutta.


Tasapainon vuoksi noin kahtasataaviittäkymmentä hankittua kirjaa kohti on syytä istuttaa yksi puu.


Tehtävä


Haapa, elämänpuu, kasvaa keskellä vuodenkiertoa.


Asiat tuntuvat toistuvan ja kuitenkin eroavat toisistaan, toisto on paluuta, kertosäe.


Aina kesän mittaan lehtien pinta tummuu ja kovettuu.


Mutta paluu ei ole palaamista menneeseen, toisto on erontekemistä, ajan eteenpäin vieväksi 
liikkeeksi kokemamme suure tekee toistosta järjenvastaista.


Tulee syksy.


Siinä ei ole mitään samaa, kaikki toistuu, ero on valtava.




Haavan lehdet kellastuvat ja putoavat, keväällä se kasvattaa uudet.


Kuvauksessa tapahtumat kasautuvat, intensiteetti kasvaa, yksityiskohdat vähenevät, se on 
toistolle ja muistolle ominaista.


(Foneemi on pienin kielellinen yksikkö, joka pystyy erottamaan kaksi sanaa, joilla on eri merkitys: 
esimerkiksi haapa ja haava, aapa ja aava. Foneemi ruumiillistuu kirjaimissa, tavuissa ja äänissä, 
mutta se ei ole kuitenkaan alistettu niille. Kirjaimet, tavut ja äänet antavat sille itsenäisyyden, kun 
taas itsessään se on erottamaton suhteista, jotka yhdistävät sen toisiin foneemeihin: p/v tai h/-. 
Foneeminen tietoisuus on kykyä hahmottaa sanojen äännerakenne.)


Tässä välissä on pitkä talvi.


Toisto merkitsee sitä, että siirrymme ajassa aina hetkeen, joka on erilainen kuin sitä edeltäneet 
hetket.


Pian haapa taas vihertää.


Taide on katkonaista, se ei esitä, ei voi eikä tahdo tuottaa kokonaisuutta, se toistaa ja katkoo, 
tekee eroa. Tee sinäkin. Tee jotain (teos, teelmä, tekele, tapahtuma, toiminto) missä toisto ilmenee 
erona.



