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Lukijalle 
 
 
Kirjan aiheet ja tarinat ovat pääosin syntyneet noin kymmenen  
kuukauden aikana sen jälkeen kun muutin uuteen kotiini, Akaan  
Toijalaan. Taikurin taivaalle, joksi sitä runoissani ja tarinoissani kutsun. 
 
Taikurin esittelyssä, osiossa Taikuri, on muutama runo vuodelta 2011. 
 
Tuosta Taikurin taivaasta onkin paljon tarinoita, mutta tässä kirjassa  
keskityn siihen, miten muuton jälkeinen elämä muuttui.  
 
Aivan kuin jokin suurempi minulle suuttui, vaikkei kyse olekaan siitä,  
vaan kasvun tiestä jotakin varten. Jotakin sellaista, josta juuri tänään  
ei vielä ole täyttä varmuutta. Suuntia kyllä mielessä häämöttää, vaan  
niistä sitten myöhemmin lisää. 
 
Kasvatuskouluksi tätä vajaan vuoden mittaista jaksoa kutsun.  
Jonkin uuden synnytyskivuiksi ja synnytykseksi.  
 
Uuden kasvu alkoi kesän 2013 lopulla ja varsinainen synnytys  
ajoittui tämän kirjan myötä kesän 2014 kynnykselle. 
 
Runot ovat myös äänirunoina, jotka löytyvät kotisivultani linkistä 
 
http://www.piiras.com/e-kirjat 
 
 
Tervetuloa mukaan tälle synnytysmatkalle, jonka viimeisin raju  
synnytyspoltto ajoittui juuri sopivasti omaan syntymäpäivääni 16.5.2014.  
Kova kurkkukipu äänen kadotti ja runoilijan vuoteeseen hiljensi.  
 
Pieneksi ohjaukseksi matkalle laitan heti alkuun runoni ”Palvelijan tie”.  
Mielestäni se kuvaa hyvin tätä matkaa, ja lopussaan kaiken tulosta  
ja tarkoitusta. 
 
 
Toijalassa 10.6.2014 
 
Harri Koivisto 
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Kiitokset 
 
 
Kiitokset uskollisille ystävilleni, jotka niin monesti ovat rohkaisseet kirjan 
kirjoittamiseen. Sain heiltä myös arvokasta arviota kirjan sisällöstä sen 
syntyhetkellä. 
 
 
Lainaus runostani: 
 
-Sinä kiität vielä, et kipujasi muista 
et sivulle suista tiestäsi min synnytit 
sanoistasi, mit’ esille toit. 
 
Sinä näkyville uutta loit. 
 
*
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Palvelijan tie 
 
Alas on mun ajettava 
oma voima - se tuttua 
sillä, sillä voimalla 
ajallisella 
ei ole sijaa ajattomilla. 
 
Siks’ vähettävä vielä vähemmäksi 
tultava kuin heikommaksi 
ettei pullistuis keho omasta voimasta 
luopuisi oikeasta kunniasta 
mi ei ole ihmisen 
vaan ylimaallisen. 
 
Siks’ piinaa, painaa 
mua vaivaa; 
yks’ vaiva siellä 
toinen tuolla 
olen kuin raukka suolla. 
 
En pääse edemmäs 
en pääse taa 
mua jokin voima puristaa. 
 
 
Vaan, tiedänhän minä - tunnen jo 
tään tien kuin kohtalon 
- painon jälkeen on lennon vuoro. 
 
Laulaa ympärilläin kuin enkelten kuoro 
kun puhdisti astian puhtahaksi 
poisti, poltti kaiken turhan 
 
- kuin ajallisen murhan 
 
*    
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Kaikella ain’ aikansa auringon alla 
kaikella paikkansa kaikkialla. 
 
Sanoissa noissa 
on viisaus suuri. 
 
Ihminen pieni 
niitä vain sanoiksi luuli. 
 
* 
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2   Matkalla Taikurin taivaalle  
 
 
Pelko pois! 
 
Sinä pelkäät 
- pelko turha on 
vaik’ luopumus pakollinen 
ei jatko ole onneton. 
 
Kas, uusi elo voiman saa 
kasvu sua lohduttaa 
… et näe sitä vielä … et näe sitä vielä. 
 
Vaan, uusi uutta tuo 
moni uusi tulee sun luo 
ja näet sitten 
mit’ varten 
kaikki tää taistelun vaiva 
- lähtökuoppia vain nyt iloiten kaiva. 
 
 
Tulee kesä 
alkaa uusi kasvu 
kukoistus sun kuorestas 
vihdoin puhkeaa 
… vaik’ suru hetken 
ikävä 
mieltä liikuttaa. 
 
Vaan, vapaus 
mi myötä sen 
vapaus ihmisen 
on arvo suuri, voimainen 
katse kohti tulevien 
avaa kaiken sen 
mi haave on sisäisen. 
 
Siks’, älä pelkää 
ei pelolla paikkaa 
luonto kaunis antaa voimaa 
ja yksinäisyys suurivoimainen  
… on kasvu henkinen. 
 
Ja ystävien määrä 
… ei vähene se lain 
vaan, uuden ystäväin parvi 
on pian seuranain. 
 
Ystävien ymmärtäväin 
- tuon kuvan jo mielessäni näin. 
 
* 
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Taikurin taivas 
 
Taikurin taivas 
… se lähenee 
kutsuu kulkijaansa 
äärellensä 
 
voimallensa 
helmaan luonnon 
kaukaisuuteen katsomaan 
rauhaa tuntemaan. 
 
 
Taikurin taivas 
… se siinä on 
ja yllänsä sen 
on ääretön 
 
ja alla mi avautuu 
on ajallinen 
elonsa arkinen. 
 
Ja siinä välissä 
- äärettömän ja ajallisen 
on Taikurin taivas mist’ katsella 
kurkkia 
urkkia yliluonnollisia 
ja ajallisia ihmeitä 
 
etsiä yhteyksiä 
… ja mi yhdistää  
ajatonta 
ja näkyvää. 
 
 
Se 
kuin voiman pesäksi ristitty on 
alla aamuisen auringon 
ja illan myöhä 
viel’ aurinko myötä 
ja voimansa vaihtuu alle tähtien. 
 
Voimasta lähtien 
alas maailman äärelle 
ajalliselle tehtävälle. 
 
Kas, siinä se 
paikka ihmiselle 
ajalliselle voimalle ja kauneudelle 
- elolle ihmeelliselle. 
 
* 
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Älä sanojasi säästä 
 
Älä sanojasi säästä, sinä Taikuri 
älä karkuun päästä ainuttakaan 
mi ylläsi vilahtaa. 
 
Sillä jokainen 
kuin lentävä sananen 
on salainen 
ja sisältönsä arvo on arvo uus 
avautuu sanojen uusi avaruus. 
 
Siel’ kiitävät 
liitävät sanaset 
voimansa 
tunteensa 
mukanaan tuoden. 
 
Niistä Taikuri juoden 
ajallisen voiman 
- sillä sanoissa on voima 
ja salaisuus 
ja tunteiden ikuisuus. 
 
-Tunteiden? 
 
-Niin, 
sanoissa on tunne 
voima ja värähtely min tuntea voi 
sanoilla väreet maailmaan toi. 
 
Tuo tuntematon 
on sanojen voima; 
sanottu ja puhuttu vain 
mutt’ sanoissa kaiken alkuvoimain. 
 
 
Ja sanottu sana 
on voiman lähde 
ja väreet liikkeelle lähtevät 
saavuttavat 
tekevät tehtävät 
 
tavoittavat elämät 
menneitten ja tulevain 
… sanat kaiken paljastain 
ja avaten maailman näkyvän 
ja näkymättömän ylemmän. 
 
 
Yksi sana vain 
maailman avaa ain’. 
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Kuin tuon ”ylemmän” näkymän. 
 
Ja sanojen virta kuin loppumaton 
vaik’ kaikella aina myös loppunsa on. 
 
Ei mikään ole loputon 
ei myöskään aluton 
- ja siinä välissä kaikki ON! 
 
 
Kuin suunnaksi 
näytiksi 
nuoleksi tuo 
sanojen virta tulee sun luo. 
 
 
Ja Taikuri tarttuu sanoihin 
niihin varttuu elonsa määrän 
tekee kuin tehtävän väärän 
 
vaik’ arvonsa vasta 
- kaikki oli arvokasta 
myöhemmät ystävät näkevät 
ja ymmärtävät elämät 
 
… ja elämän tehtävät 
 
* 
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Outo aavistus 
 
En tiennyt mä alussa aikain 
- tään vuoden - 
min matkan tuoden 
tää ”kohti uutta maata”  
tuo mukanaan. 
 
Miten konkretiaa 
ei vain sanojen valtaa 
ei ulottuvuuksia sisäisen 
vaan, myös muuttaen ulkoisen. 
 
En tiennyt sitä. 
En arvannut tätä 
tulevaista elämätä. 
 
 
Taikuri kuin taioillansa 
tutki tulevaansa 
- yliluonnollisin aistein 
sanoin sulavin 
tunsi 
tiesi tulevin 
… jostain vain 
kuin lähtökäskyn sai. 
 
Ja yhdessä hetkessä muuttui kaikki. 
 
 
Ja oppaat ne rinnalla häärivät 
hihansa käärivät ja kantavat 
voimaansa antavat 
ett’ jaksais Taikuri matkansa muuttaa 
etsiä uutta suuntaa - ja toteuttaa se 
mi vie perille. 
 
Ja se ”perille” 
on viisauden taloille. 
 
* 
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Nousua huipulle 
 
Matka Taikurin taivaalle oli pitkä 
vaik’ nousu huipulle nopea. 
 
Matkojen päästä; 
  kaukaisista 
    pienistä kummuista 
      laaksoista 
lepokeitaista, risukoista tie kulkenut on. 
 
Matka muokannut kulkijansa 
toteuttanut elon kohtalon. 
 
 
Avannut; 
silmät näkemään 
korvat kuulemaan 
sisäisen ymmärtämään elon tarkoitusta 
… ja sen salaisuutta. 
 
Ja mit’ korkeammalle  
on matka käynyt 
sen pitemmälle on nähnyt 
ja yhä vain pyrkinyt: -Oi, ylemmä! Ylemmä! 
 
Ja nyt!  -  edessä Taikurin taivas. 
 
 
Sen ydin ei ole korkeus 
- vaik’ korkealla onkin 
vaan tila 
  ulottuma 
    ulottuvuus 
runoilijan tutkimaton avaruus 
 
joss’ ei ole aikaa, ei paikkaakaan 
siel’ kaikki katoaa 
… ja avautuu se 
mi näkymätöntä on ihmiselle. 
 
Ja se kaikki on tuossa 
… katso, tuon pienen nyppylän takana 
 
- minä jo tunnen sen 
- minä jo näen sen 
 
ja hiljaa kuuntelen. 
 
* 
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2   Perillä Taikurin taivaassa 
 
 
 
 
Synnytys 
 
Minut Akaalle naitettiin 
Toijalan reunaan istutettiin 
”Taikurin taivaalle” 
korkean talon katolle katsomaan 
hämäläistä maisemaa. 
 

 
 
Tänne kasvamaan 
uutta luomaan. 
Synnyttämään kuin elämän tarina 
joll’ ei oo vertoa. 
 
Tää on laulu miehestä 
jok’ synnytti sanoja 
ja joka synnytyskipuja tunsi, 
 
- Syntyi elämä uusi. 
 
Mieskin voi siis synnyttää 
sisällään kasvattaa uutta elämää. 
 
Ja kun tätä nyt kirjoitan 
ovat poltot jo kovat; 
selän kipu ankara 
- jo pian tarvitsen epiduraalia. 
 
 
Pää näkyy jo! 
 
Aukko auennut 
päälaki pilkottaa 
ja kohta - pian - parahtaa 
tää salassa kasvanut maailma. 
 
Ja tässä kapaloin mä tulokkaan. 
Kansiin laitan kasvamaan ja maailman tuuliin. 
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Mikä lie tulee hänestä 
miehen synnyttämästä; 
  vaik’ uusi voima 
    ihminen 
sanojansa suoltaen alla Akaan taivaan 
avuks’ moneen vaivaan. 
 
Ja niin painavaksi jo taakkani käy 
joka askelella painonsa tunnen. 
Kohta en enää liiku mä pelkään, luulen. 
 
Ja kätilön sanoja korvissani kuulen: 
 
-Oi, kestä viel’ hetkinen 
vapautuksesi hetki koittaa 
elämä voittaa taas 
syntyy lapsi sun maailmaas. 
 
* 
 
 
 
 
Onko valmista? 
 
-Onko valmista? minä kyselen 
ja kipuani kuuntelen. 
 
-Onko valmista? 
 
Olenko löytänyt sen 
mit’ varten täss’ taistelen tään terveyteni kanssa 
kuin polttavassa ahjossa? 
 
-Valmista on, sinä vastaat vain. 
Valmis on aika oikea. 
On syntynyt sanoja kautta sen 
ikävien polttojen. 
 
-En nauttinut niistä minäkään. 
En sinua turhalla kiusannut. 
En ois ees tahtonut. 
 
Vaan, kun sanojen synnytys polttonsa vaatii 
kipunsa esille tulla. 
Nyt on edessäsi se 
mi oli tahtoni mulla. 
 
Vaivat vapautuvat. 
Lapsi synnytetty, kasvava 
uutta eloon antava ja esille tulla. 
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Nyt, on kanava sulla, mi kuljettaa 
sanoja maailmaan 
 
 
 
Sinä kiität vielä, et kipujasi muista 
et sivulle suista tiestäsi min synnytit 
sanoistasi, mit’ esille toit. 
 
Sinä näkyville uutta loit. 
 
 
Sanojen voimaa avuksi ihmisten. 
Sanojen voimaa elon tarkoituksien. 
Sanojen voimaa kantavaa 
apua auttavaa elon hetkiin. 
 
Vastauksia moniin kysymyksiin. 
 
 
Siks’ iloitse, sinä ihminen 
iloitse vaivoistasi, joit’ kantanut oot. 
 
Kas, kivutta syntynyt ei ole mitään uutta 
kivun kautta uskollisuutta 
ett’ tie 
mi eteenpäin vie on oikea 
ja rakentaa se elon tarkoitusta 
- salaista. 
 
* 
 
 
 
Kaukainen yhteys 
 
Ei takaa tähtien 
vaan takaa ulottuvuuksien 
ei läheisten 
vaan kaukaisten 
 
sieltä, 
miss’ kaikki avoinna on 
mi ihmisille viel’ tutkimaton. 
 
Siellä kulkevat sanaset 
siellä lupaukset, toivehet 
siellä menneet, tulevat 
siellä kaikki unelmat. 
 
Siellä on henkien maailmat 
ja maailmat avarat. 
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Sieltä osanen yhtyy sun osaseen 
saat sieltä kimmokkeen 
… ja avautuu mielesi herkkä kanava 
sen tulee olla avoinna. 
 
Sieltä kulkevat sanaset 
  siellä virtaavat lupaukset 
    sieltä avautuvat salaiset 
      sieltä menneet, huomiset. 
 
 
Ja ajaton on maa 
kaikki kaikkea tavoittaa 
ja ainoa, min ihminen nähdä vain voi 
on sanojen laulu 
ja sävelet, mi siellä soi. 
 
Muut ovat kuvia 
mit’ ei ymmärrä ihminen; 
värejä 
saloja menneen ja tulevien. 
 
Ja hyvä niin, 
pian jo kulkis ihminen ihan eksyksiin. 
 
Mutta sanat 
- tosin vajavaiset 
ja sävelten herkkä kulku 
- muulle kaikelle on sulku. 
 
 
Joku tavoittaa sanasen 
joku sävelen 
tai värin ihmeellisen 
ja tulkitsee sen sanoilla 
merkeillä ajallisen. 
 
Siin’ on se yhteys 
ja unien maa 
ihminen kaukaisuutta tavoittaa. 
 
* 
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3   Lähtökäskyt 
 
Kerää ja avaa 
 
Kerää 
     ja avaa 
tämä sanojen maailma 
kaikki se 
mi vie ihmistä perille 
 
jonnekin 
minne lie hän matkallaan onkaan 
- hän kaipaa matkallaan voimaa. 
 
 
Sanoissa ON voima 
  salatuissa 
    salainen 
sen itselleen kukin saa 
  lukien 
    kuunnellen. 
 
 
Miksi siis säästellä 
piilotella sanoja 
joiss’ kätkettynä on voimia 
  auttavia 
    parantavia 
      perille kantavia. 
 
Jotka sisältävät unelmia sisäiselle ihmiselle 
sille, mill’ tehtävä täällä ain’ suuri on 
eikä kukaan ole tarpeeton. 
 
Sanoissa ain’ apu on! 
 
* 
 
 
Kerää elämä! 
 
-Kerää elämä! minä mielessäni kuulin, 
ett’ ois helpompi nähdä ja ymmärtää 
tätä pitkää matkaa ja tarkoitusta sen 
miks’ täällä eloani taistelen. 
 
Ja ett’ rinnalla kulkeva 
vois’ sanoista iloita ja vahvistua 
kasvaa ja itse ymmärtää  
tätä matkaa ja tarkoitusta sen 
mit’ varten elää ihminen. 
 
* 
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Vähän vakavilla 
 
Eikö voisi viihdyttää vähän vakavilla 
- ei aina hauskoilla 
 
sillä elämä on lyhyt 
ja paikoin vakava 
- vaik’ hauskoillakin toki paikkansa. 
 
Mut’ matkalla 
ja varsinkin kohti loppua 
on mieli jo vakava 
miettii salattuja tulevia 
 
joita kas, nuorena 
ei ees ehdi arvailla 
- elämä niin täynnänsä 
kaikkea menoa. 
 
 
Joten siis, 
eikö voisi viihdyttää vähän vakavilla 
sillä, kyllä aina matkalla 
on myös vastuksia; 
  vaivoja 
    murheita 
      kuolemaa 
- haavojaan joutuu monesti nuolemaan. 
 
Ja hetkissä noissa 
elon koetuksissa 
kun ei nauru maita 
ei päivän vitsi voimaa anna 
ei ryteikön yli kanna 
 
silloin, 
niin… silloin on se 
vakavamman sanan paikka. 
 
 
No, mikä on se vakavampi sana 
jos ilo, nauru ei ylitse kanna? 
 
Niin, elämä on niin herkkä 
ja pienestä kiinni. 
 
Onni, ilo onnesta 
murhe suuri muutoksesta 
terveenä voipi rallattaa 
sairaana vaivojansa valittaa. 
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Työstä ilo, toimeentulo 
työttömästä elon kolo 
joss’ muuttuvi moni arvo. 
 
Ja jos ystävä lähti 
perhe hajosi 
se mielen jo syvään masensi. 
 
Ja kun kuoleman portista 
joku muualle muutti 
hiljainen kulkue tuntemattomia tutki 
vastauksia etsi ja kyseli 
- elon tarkoitusta ihmetteli. 
 
 
Siin’ sitä on paikkoja vakaville sanoille 
ylitse kantaville. 
 
Mutta! 
 
Ilo irti silloin 
kun ilon aika on! 
 
Juhlat pystyyn 
ja kannat katton! 
 
Kas, jos sinä elostasi jotain muistat 
ne on hyvät juhlat 
ja elon suuret muutokset 
iloiset… 
 
ja nuo murheiset 
joiden kautta kasvu 
ja monet kokemukset. 
 
* 
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4   Elämää - ja pelkoa 
 
 
 
Rakkaus suuri 
 
Minä tiedän, ett’ kaivattais kuulla rakkautta 
sen ihastuksen ihanuutta 
mi rakkaudeksi kutsutaan 
punaposkista kuin hulluutta 
mi maailmaa muuttaa 
 
… ja elämä ain’ muuttaa suuntaa 
kun tehdään tekoja mielettömiä 
  kun luvataan suuruuksia 
    pitämättömiä lupauksia 
 
ihania alkuja 
  eron taisteluja 
kuin hulluutta suuntiinsa 
- elämän suuria muutoksia. 
 
Niin, tuostako kirjoittaa 
- tuosta alusta 
sillä, kuka nyt lopusta lukea tahtoisi 
elämän surullisista kohtaloista. 
 
Nuo ovat vain hetkiä elämän 
- tulevat ja menevät 
sotkevat elämät. 
 
 
Mutt’ arki 
elo kaikkineen; 
tulo maailmaan ja lähtö täältä 
ja se kaikki, mi on siinä välissä 
- sillä on merkitystä. 
 
Sillä, miten elät 
  kasvat 
    kukoistat 
mihin turvaat 
  mitä harrastat 
mitä, ja miten työtäsi teet 
- ovatko elon päiväsi terveet. 
 
Ja, jos kaikki ei mene 
kuten mennä tulisi 
kun kärsivä kärsi 
itki, ja yötänsä ulisi 
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- miten silloin elää tulisi 
ett’ palautuisi arki turvaisa 
elo antoisa, rauhaisa. 
 
Tuosta minä kirjoittaa tahdon 
elämästä kaikkineen; 
  iloineen 
    suruineen 
      raskauksineen 
tapoine, tottumuksineen 
 
ett’ elämä 
ois elämisen arvoista; 
  miten karttaa karikot 
    miten väistää vaivat, varikot 
      ennenaikaiset kuolot ja turhat surut 
- miten oikein nauttia 
elon pienet ilojen murut. 
 
 
Kaikesta! Oi, kaikesta! 
minä kirjoittaa tahdon 
… kirjoittaa kuin auki elämän 
sen näkyvän ja salaisen 
näkyväisen takaisen. 
 
Sillä, siellä on myös ihminen 
niin moniulotteinen 
eikä elo tää 
mi vain on näkyvää 
ole lainkaan se 
mi on kaiken tavoite. 
 
Tuosta kaikesta 
en yksin rakkaudesta 
minä kirjoittaa tahdon. 
 
Vaan, … eikös tuo kaikki juuri 
ole se rakkaus suuri. 
 
* 
 
 
Vaan, tuon kun juuri luin 
kuin huolta uutta päälleni puin. 
 
Nimittäin, miten kirjoittaa kaikesta 
  tuosta suuresta rakkaudesta; 
    tänne tulosta ja täältä lähdöstä 
      elämästä ja sen tarkoituksesta 
 
ellei itse koe, ja näe 
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elleivät asiat itselle tutuksi tule; 
  elleivät ilot todelliset 
    ellei suru mieltä painanut 
      ellei vaivat vaivannut. 
 
Miten kirjoittaa osaisin 
ellen ois kaikkeen osallisin. 
 
 
-Voi eei! minä huokaan jo. 
 
Haluanko sittenkään kirjoittaa elämästä 
sen suuresta rakkaudesta 
elon tarkoituksesta ja syistä sen 
miks’ täällä niin monesti kipuilen. 
 
Sillä… tämän vielä, kuin itselleni viisaudeksi kirjoitin 
ennen kuin kirjalle viimeisen pisteen liitin. 
 
 
Miten voisi kirjoittaa, ellei… 
 
Miten voisi kirjoittaa ja kuvata 
ellei ole omaa kokemusta, tunnetta 
ellei tietoa kivun, vaivan vaikutuksesta 
hetkestä aidosta. 
 
Miten kuvata iloa, ellei iloa tunne 
  miten surua, ikävää 
    miten tukea itkevää, ellei itse itkenyt 
      miten kulkea rinnalla, ellei itse kärsinyt. 
 
Sanat vain tyhjyyttä helisevät; 
  silmä ei katseesta kostu 
    ilon tunnekin toisen ilosta ei ole aito 
      vierasta on tuskan raivo. 
 
 
Miten olla rinnalla kuolevan 
ellei itse elostaan kuollut 
ellei vuotavia haavoja itse nuollut. 
 
Miten nostaa suosta nousevaa 
ellei itse koskaan suosta noussut 
ellei risukossa rämpinyt 
pimeydestä valoon päässyt. 
 
Kuva lie lohduton 
mut’ rinnalla kulkevalla 
todellinen lohtu on. 
 
 
-Oooi! ja jo huokaan minä taas. 
Minä pelkään elämää! 
 
* 
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Minä jo pelkään elämää 
 
On viel’ mun kirjoitettava tämäkin 
min eteen tuoden 
kuin lyöden ain’ uudelleen ja uudelleen 
ja kuin näyttäen 
jonkin voiman suuruuden 
 
että elämä on tärkeä 
vaik’ hetkin tuntuu 
ettei siinä ole mitään järkeä. 
 
Elää vain hetkestä hetkeen 
saavuttamatta mitään suurempaa 
kuin ilman tarkoitusta 
- kuluttaa vain aikaa. 
 
 
Niin, onko jokin tarkoitus tällä kaikella 
ajallisella matkalla? 
 
Vai, tulimmeko vain jostain 
ja kuljemme jonnekin 
sen suuremmin ymmärtäen 
että miksi, ja mitä. 
 
 
Vai, … voisiko sittenkin olla niin 
ett’ eloni tarkoitus ois piirretty jonnekin taivaisiin. 
 
Kirjoitettu kirjoihin, min elän minä vain 
kuin tarkan suunnitelman 
jonka matkalle lähteissä sain. 
 
Ja jos sain, voinko muuttaa sitä 
tapahtui minulle sitten vaikka mitä? 
 
 
No, oli niin tai näin 
minä elossa paljon koin; 
joku kulku meni, kuten kuvittelin 
elin vain ja huvittelin. 
 
 
Ja sitten! 
 
yhtäkkiä vain 
minä vastuksia seurakseni sain. 
 
Jotain vartenko? 
  Jonkin seurauksenako? 
    Vaiko ihan muuten vain 
kenenkään ymmärtämättä, että miksi. 
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Ja tunnen itseni niin rikkinäiseksi. 
 
No, jos oli se vaik’ jotain varten 
tai seuraus jostain 
tai jokin ymmärtämätön pysäytys 
ei väliä sen 
- minä hetkessäni vapisen, kun en tiedä 
… en tiedä vielä 
mitä varten ja miksi 
meni elo raihnaiseksi. 
 
 
Enkä ymmärrä, minne tämä voi vielä johtaa 
ja kun ain’ uutena päivänä 
vielä jotain uutta ikävää kohtaan. 
 
Ja minä huokaan jo: -Minä pelkään elämää! 
 
Ja vaikka kuinka yritän välttää vaaroja, vaivoja 
minä kuitenkin koluan kuin syviä kaivoja 
ja käyn synkkiä pelottavia teitä 
- eikä mikään murheitani poijes heitä. 
 
 
Olen kuin kädessä jonkin käsittämättömän 
joka ottaa ja ohjailee 
kuljettaa kyselemättä 
lupaa pyytämättä 
… ottaa vain kuin kesken kaiken ja vie 
ja edessä vaik’ millainen pelottava tie. 
 
Ja minä tajusin: -Todellakin! Minä pelkään tätä elämää 
joka ennen antoi kaikkea kuin itsestään 
vaan joku, niin päättäessään 
elämän muuttaa, ja vie ihan toisaalle mennessään. 
 
Tästäkö… minun on kirjoitettava? 
 
Tästä elämän pelosta ja arvaamattomuudesta 
kun illalla nukkumaan mennessä on kaikki hyvin 
ja aamulla herätessä on päällä jokin outo vaiva 
ja edessä vaik’ kärsimystie syvin. 
 
Oi, kunpa osaisin vain luottaa 
ett’ elo silloinkin… on hyvin 
vaik’ oisikin se jo kuolemaksi. 
 
Vaan, … onko se?  Silloin hyvin. 
 
* 
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Hetkin pelottava 
 
Niin, elämä 
kuin hetkin pelottava 
kuin yhtäkkiä vaikea; 
- uutena aamuna vain 
entinen elämä takanain. 
 
Joku kelloko aikansa sai. 
Joku vaiheko takanain ja edessä uusi 
vaik’ ihminen 
niin onnellinen 
jotain ihan muuta luuli. 
 
Tuli jotain jostain ja kosketti 
uuteen eloon pakotti. 
 
Kasvamaanko? 
  Jotain oppimaanko? 
    Jonnekin muualleko kulkemaan 
- menneet unohtamaan? 
 
Oi, elämä! 
Sinä arvaamaton ankara. 
 
 
Vaikka, minä tiedän sen 
 - ja kun ees hetken muistelen 
olet ollut myös ihana 
tuonut yllättäen eteen monia uusia alkuja 
joissa olen saanut nauttia 
elon mahdollisuuksia. 
 
 
Kyllähän minä kestän sen 
elon seassa ihanien. 
 
Vaan, se toinen kello mi tikittää 
pois riipii ihanaa elämää; 
pysäyttää 
kadottaa pois  
min toivoin, ett’ jatkunut ois. 
 
 
Oi, elämä! Sinä ankara. 
 
… Niin, ankara hyvän ja pahan 
ylitse ihmisen vallan. 
Onko jokin suunnitelma sulla 
kun niin toisin viet, kuin ois tahto mulla. 
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Vaan kuitenkin… 
nyt hetken muistelin: 
 
Kuinka tarkoin onkaan kulkenut kaikki; 
  tullut hyvä 
    tullut paha 
ja aina on riittänyt raha 
 
ja kasvu jälkeen sen 
kurjan koetuksen 
on ollutkin mieleinen. 
 
Ja huomaan vielä 
ett’ ilman sitä 
en ois saavuttanut sitä 
mit’ sisälläni salaisesti haaveilen 
jossain syvälläni uumoilen: 
 
Ett’ kerran… 
oi, kerran viel’ minä olen se 
mit’ varten lähdin tälle matkalle. 
 
- Elon oudolle tarkoitukselle. 
 
* 
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Vapautus pelosta 
 
Vielä… 
ennen vapautusta selän kivusta raastavasta 
elämää muuttavasta 
minä kirjoitan pelosta, min elämä 
kuin arvaamaton elämä aikaansa saa 
kun se tahtoaan toteuttaa. 
 
Pelko, sehän syntyy siitä 
kun elää itse elämäänsä 
miss’ kuin mikään ei riitä. 
 
Se vain on täynnänsä kaikkea 
menoa, toimea, harrastusta 
ihmissuhteita, kaikkea kaunista. 
 
Ja jos kaikki tuo yllättäen katkeaa 
jää kaikki touhu ihana kuin kesken matkan 
… sellainen elo ois kauheata 
vaik’ oisikin se oikeasti arvokasta. 
 
Se muutos 
se kaiken nykyisen menon jättö 
paikalleen jäänti pois monesta menosta niin ihanasta 
ja ystävistä suloisista. 
 
Siin’ on se syy pelottavan 
sen muutoksen, jot’ kenkään ei kokea tahdo 
eikä se lie ole kenenkään oma tahto. 
 
 
Vaan, jos näkisi ihminen 
elon syvemmän tarkoituksen. 
Jos näkisi hän kuin karttansa elämän 
ja ymmärtäisi elonsa tehtävän 
 
vois’ ajatella jo hän toisin 
huokaista viel’ vaikka: -Oi, mitä minä enemmän tehdä voisin 
että saavuttaisin 
toteuttaa voisin sen 
mit’ varten lähdin matkallen. 
 
Ja jos ilman sitä, äkkipysäystä 
ei tarkoitus salainen tuo 
ois lainkaan mahdollinen 
hän jo piankin kait toivoisi: -Oi tule! 
Oi tule tehtävä jo pian mun luo! 
 
Ja silloin… 
hän jo vaik’ iloiten vastaanottaisi sen 
maallisen menon irtoamisen hänestä 
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- hän iloitsisi vain siitä tehtävästä 
mi hänen osallaan on. 
 
Tehtävä kuin määrätyn kohtalon. 
 
 
Missä silloin ois se pelko 
missä kauhu kaiken menettämisestä? 
 
Eikö ennemminkin siinä olisi jo toivo 
ett’ tapahtuisi jo piankin se 
mi hänet vie perille. 
 
Perille sinne 
mit’ varten hän tuli tänne. 
 
Ja se tehtävä 
onkin kaiken elon tarkoitus 
kuin pyhitys kaiken sen vaivan täällä 
kun kulkee hän nyt maan päällä. 
 
 
Näin helposti 
pelko iloksi vaihtua vois 
pelko kauhusta haluksi 
toiveeksi olla se 
mi antaa sijaa merkitykselle. 
 
Ja silloin… 
  itku iloksi 
    pelko tahdoksi 
      toivottomuus toivoksi 
pakeneminen kiiruuksi kulkea muualle 
tavoitetulle tulevaisuudelle. 
 
 
-Oi, jos saisin mä silmän nähdä 
kuulla kutsua suuremman 
… kutsua mun elämän ja tarkoituksen 
min tähden täällä kuin vastaan taistelen 
 
peläten sitä oikeaa ja todellista 
sitä eloni tarkoitusta 
min piirtelin lähteissä tänne 
ja min lupasin mä tehdä 
ennen kuin pääsen perille. 
 
Perille? Minne? 
 
Perille sinne 
mi on se min lupasit 
min hyväksi katsoit kun lähdit 
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min toiveen kuin ilmoille heitit 
kun maallisen osasi päällesi puit 
ja kohdun kautta tänne näkyville uit. 
 
 
Niin, oisko iloa suurempaa 
kuin toteuttaa se 
salainen toive 
minkä itse viel’ asetit kun matkalle lähdit 
toteuttamaan se elon osanen 
mi muodostaa osan kokonaisuuden. 
 
Ja josta syntyy se 
ihmisen kasvun tavoite; 
ett’ kerran,  
oi, kerran viel’ me olemme se 
- meillä on upea tavoite - 
ja minä omalla osallani  
vien sitä perille. 
 
 
Oi, iloitkaa ihmiset vaik’ taakkainne alla 
sillä voihan se olla 
että se taakka juuri 
on se tehtävä suuri 
 
ja kokonaisuuden hieno osanen 
min kautta kasvaa kaikkeus valmistuen 
sun oman tekosi kautta 
… sen tärkeän 
vaik’ pieneltä näyttävän. 
 
Sinun tekosi kautta 
kasvaa… oi, maailma! 
 
* 
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5  Aikoja ja voimia 
 
 
 
Hiljaisen hetken taistelua 
 
 
Sanattoman laulu 
 
Tahtoa on 
… taitoakin 
sanoja piirrellä 
kuunnella ulottumia 
olla se kanava välillä taivaan ja maan. 
 
- Vaan, joku minua vastustaa. 
 
Ei riitä tahto 
   ei riitä taito 
      paikalla olo 
ei riitä sanojen runsas menneisyys 
ei riitä hiljaisuus. 
 
- Laulu on sanaton. 
 
Elo kuin sanojen voimaa vailla 
kuunnella ajattomia. 
 
 
Vain ajallisia nauttia 
kuunnella, katsella kauniita 
tänään soivia, kulkevia 
huomenna katoavia. 
 
Kaikki kuin tarpeettomia 
vaikka, sitä juuri elämäksi kutsutaan 
sen nautinnoiksi 
  suuriksi saavutuksiksi 
    arvostuksiksi. 
 
Olen kuin orpo maailmassa; 
  katselen 
    kuuntelen 
- en ravitu niistä. 
 
Hetken ehkä nautin saavutuksista 
sitten… 
niin, sitten… olen yksin 
ja kaipaan vain jotain… ihan muuta. 
 
- Nyt sanojen hiljaisuutta. 
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Ne ennen minua ruokkivat 
   kantoivat 
      voimaa antoivat; 
elämään jotain tarkoitusta 
kuin kutsumusta 
turvallisuutta. 
 
Nyt vain ajallista touhua  
kuin tarkoitusta vailla. 
 
- Olen kuin tukossa. 
 
Yritän vain olla elämälle mieliksi. 
Olenko mennyt sen virtaan mukaan? 
Kohta minua ei tarvitse enää kukaan. 
 
Missä on se yliluonnollinen elämä 
ja sen voima? 
 
On tullut syksy! 
 
Olen yksin. 
 
Sanattoman laulu soi hiljaisuutta. 
 
- Kuin loppu. 
 
* 
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Laulajan rukous  
 
Mistä saisin mä sanasen 
mistä laulun uuden 
mistä äänen kaunoisen 
min korvissain jo kuulen. 
 
-Oi anna, anna! rukoilen. 
 
Anna kuulla kaunoinen 
anna sana hellistä hellin 
kuulevalle lämmin. 
 
-Anna ääni! 
 
Äänistä pehmiä 
anna soiva, sattuva 
sydämiä koskeva. 
 
-Anna katse! 
 
Anna katse ja käsi hellä 
kuulijoita käsitellä 
voima suuri välittää 
kantaa ystävää. 
 
-Anna paikka! 
 
Anna paikka alla auringon 
anna hetki, tila ahdingon 
joss’ sanoillani, laulullani 
lempeällä äänelläni koskettaa 
poskeansa kosteaa. 
 
* 
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Ja vihdoin… 
 
 

Yhtenä aamuna 
 
Meni kesä 
riivin sieltä 
raavin täältä 
etsin tietä, tietoa, taitoa 
kyselin voimaa aitoa. 
 
- En kuullut. En tuntenut. 
 
Vain huonommaksi 
voimattomammaksi kävi etsijän tie. 
 
-Miksei minua mikään vie? jo kulkija huokaili 
ihmetteli ja odotti. 
 
 
Vaan niin, taas kerran… 
 
yhtäkkiä 
yhtenä nuhaisena, voimattomana aamuna 
kun olin kaikkeen ja kaikesta jo unohtua 
 
tuli sanat; 
  kutsuvat 
    lupaavat 
hetken, kaiken kuvaavat: 
 
-”Kaikella ain’ aikansa auringon alla 
kaikella paikkansa kaikkialla. 
 
Ei vain tulla jo olla 
kuin oteta jotain. 
 
Ei oteta!  Oikeat annetaan. 
 
Ne jossain ensin valmistetaan 
sit’ valmistetaan astia 
ja uusi siihen lasketaan.” 
 
 
Näin on kulku palvelun tien. 
Kuulen kun korvissani sanat: -Minä sinua vien. 
 
* 
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Ei kertonut hän 
 
Ei sanonut hän 
ken keksi tään mun elämän 
ett’ poltto aina ennen alkua 
ois tarpeellista. 
 
Ei kertonut hän 
ett’ ilman sitä 
ois mahdoton tavoittaa sitä 
mit’ etsin mä elämältä 
elon matkalta. 
 
Hiljaa hän oli vain 
ja antoi matkan mennä 
nuoruuden päiväin vilistellä. 
 
 
Kunnes tarttui todella ja alkoi viedä 
vaikken vieläkään tiedä 
mi edessäin mua oottelee 
siihen taas yhdellä poltolla valmistelee. 
 
 
-Oi, anna voima, viisaus! 
Anna kuulo, elon kauneus! 
 
Ett’ osaisin, jaksaisin 
taas kestää tään 
polton vääjäämättömän. 
 
Ja että ymmärtäisin 
mi elossa tärkeää lie 
ja mikä on … se oikea tie. 
 
- Ja minne se minua oikein vie. 
 
* 
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Kuuntelusta 
 
Asettua paikalleen ja kuunnella 
suuruuksien puhetta 
 
se ainoa voima on 
mi parantaa sun kohtalon. 
 
 
Sillä kivun ainoa tehtävä 
on pysäyttää tekijä 
jok’ oottavi voimaa suurta 
mut’ ei malttaisi pysähtyä, kuulla 
harjaantua kuulemisessa. 
 
Sillä, ainoa tapa kuulla totuuksia 
on kuunnella - ja kuulla. 
 
* 
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Ajatuksen voima 
 
Enemmän kuin teot 
ovat sanat 
ja enemmän kuin sanaset 
ovat ajatukset mi mieles’ möyryää. 
 
Ne synnyttävät elämää 
- tai kuolemaa 
sillä ajatukset pahat 
pian tappavat 
ajatukset hyvät 
- ne kantavat. 
 
Kaikki aina ensin itsen 
sitten vasta toisen. 
 
- Mitä minä tehdä voisin? 
Ehkä jotain toisin. 
 
-Oi, jos ymmärtää mä voisin! 
 
 
Ajatus on myrkkyä tappavaista 
tai ajatus on kaunista 
       voimaa aulista auttavaista 
ajassa 
ja ajan takana. 
 
Ja ajatukset viel’ haudan takaa 
joko kantaa 
taikka kaataa. 
 
 
Näihin sanoihin minä aamulla heräsin, 
piti kiiruusti kirjoittaa. 
 
Talteen keräsin jokaisen 
voiman kuin iäisen. 
 
* 
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Ajatuksin auttaja 
 
Ajatuksin auttaja 
voi kukin olla paikalla 
lähellä tai kaukana 
- olla kantaja. 
 
Ja näin on joka päivä 
olet huomaamatta läsnä 
kun mietit toista ihmistä 
- olet ystävä. 
 
Tätä tehneet äidit aina 
isätkin 
siskot, veljet muistaneet 
huokaukset kuiskineet 
jollekin suuremmalle. 
 
 
Kuin parantaja 
auttaja 
on itse kukin muistaja 
kun toiselle hän lähettää: 
-Oi, auta rakasta, ystävää. 
 
 
Ajatuksin auttaja 
on kuin henkiparantaja 
sillä, mitä tekee muuta hän 
kuin lähettää voimaa elämän 
hälle, ken on hädässä 
vaarassa 
tai vain jossain kaukana 
kuin oman onnensa nojassa. 
 
Tai, lempeä, kaipaava ajatus rakkaalle: 
-Oi, tule pian taas mun vierelle. 
 
 
Mutta, 
olenko taas kuin tylsä, kun muistutan 
myös toisin päin tään asian. 
 
Sillä, jos ajatus kaunis kantava 
on toiselle voimaa antava 
 
niin, ajatus paha, kiukkuinen 
katkera, viha hirmuinen 
on toista kuin tappava 
elämän voimaa kadottava. 
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Siksi, varo ajatuksen voimaa 
se joko kiittää 
tai se soimaa 
kantaa taikka tuhoaa 
tätä maailmaa. 
 
Ja vielä… 
moni vaiva, sairaus 
on taustalla toisen paha ajatus 
jossa lääke turha, tuhoava 
on herkkää olentoa. 
 
* 
 
 
 
 
 
Sanan laki 
 
Vaik’ sanon, ett’ sanassa on voima; 
sanoa sana - sit’ toteutua 
ja sama jo ajatella 
sillä ajateltu sana on sana myös 
aloitat auttamisen, kirouksen työs. 
 
Vaan, sana kuitenkaan 
ei ole se voima. 
Sana on suunta 
ja voima muualta sen sanan takaa 
… se sanan tuloksen takaa. 
 
Voima ei siis ole sanassa 
vaan sanan takana olevassa voimassa 
jossa sanan tahtoon tartutaan 
hyvään 
tai vaikkapa pahaan 
 
- pahaan itselle 
pahaan toiselle 
luonnolle. 
Pahaa vaik’ maailman kaikkeudelle 
 
Siks’, valvo sanojasi 
sillä sanojen takana on laki. 
 
Sana laista voiman haki. 
 
* 
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Pyydä vain hyvää 
 
Jos huokailet  
tai rukoilet 
älä suotta pyydä haluamaasi muutosta 
 
pyydä vain 
ett’ tapahtuisi se hyvä 
mi luvallista on 
… kas, elämän tie on tutkimaton. 
 
Ett’ tarkoitus 
se hyvä työ, mi menossa on 
ois ihmisen sormeilematon. 
 
Siks’ pyydät vain hyvää 
niin paljon kuin luvallista on… 
 
silloin sinä kestät 
ja kestää hän 
ja kasvu kuin kädessä kohtalon. 
 
* 
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Aika 
 
Aika 
- ajallisen suuri voima. 
 
Aika esiin tuo 
aika kadottaa. 
 
Aika synnyttää 
aika rapauttaa. 
 
Aika kaikelle määrää ajan; 
ihmiselle 
    elolliselle 
elämän voimalle 
    kuolemalle 
 
rakenteille 
  kätten töille 
    päiville ja öille. 
 
Mitä tänään ei viel’ ollut 
sen aika huomisen esiin toi. 
 
Ja mikä tänään on 
sen tuleva aikanaan poijes vei. 
 
Oi aika! 
ilon tuoja 
   ankara 
vankeuden tuoja 
   vapauttaja 
synnyttäjä  
   kuolema. 
 
Aika 
- ajan vartija. 
 
Aika 
ajast’ vapauttaja. 
 
Oi, Aika! - Sinä olet kaikessa. 
 
* 
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Oottavi aika 
 
Oottavi aika 
  oottavi hetki 
    oottavi kutsua suuremman 
jok’ näkee mun kärsivän. 
 
Kädestä kaikki, kipukin. 
 
-Aikaa säätelin, hän huokaa vain. 
Siks’ pysyin minä paikallain. 
 
 
Ei kädestä ihmisen 
ole vaiva ihmisen; 
  kaiken voi välttää 
    kaiken voi saada 
kas, mikään ei ole mahdotonta. 
 
Mutta, aika aina 
kaikkein tärkein on. 
 
Sillä tehtävä … on ajaton. 
 
* 
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6  Ihme - Ihminen 
 
 
 

Arvelen sinun 
 
Arvelen sinun yltävän ylemmäs 
näkymättömän maihin näkyväisen taa 
siel’ sielumme toisensa kohtaa. 
 
Sanon sielumme 
vaik’ tarkoitan sitä osaa meistä 
joka ei ole kaukana ees enkeleistä. 
 
Vaan, tämä ajallinen osamme 
matkamme täällä 
on eloa kuin heikolla jäällä; 
  niin herkästi särkyvää 
    joskus kylmää 
… no, onhan se myös virkistävää. 
 
 
Vaan, kun tiedostamme tuon 
ylemmän voiman mahdollisuuden  
ja osallisuutemme siitä 
niin meille ei tämä näkyväinen kuin millään riitä. 
 
Huokailemme jonnekin 
etsimme jotakin 
pyrimme jonnekin, mit silmin näkevin emme nähdä voi 
… sisäinen ihmisemme kuitenkin 
tuon kaiken näkyville toi. 
 
Siks’ elomme täällä kuin riittämätön 
vaik’ olisimme mitä; 
vaik’ ois kuinka tärkeä tää ajallinen tehtävä 
sen hetkessä voi turhaksi luulla 
ja suurempia asioita yllättäen kuulla. 
 
 
Mutta, onhan tärkeätä tää ajallinenkin 
ei sitä sovi tyhjäksi heittää 
aikanaan tää aika kaiken alleen peittää. 
 
Mutta, se osanen 
min tein minä täällä 
jatkaa eloaan maan päällä. 
 
Ja se tärkein 
se sisäinen ihme, ihminen 
on kuitenkin ikuinen. 
 
* 
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Ihme - Ihminen 
 
Ilma on täynnä värettä 
sykettä elämän 
- näkyvän. 
 
On myös olemassa värettä 
sykettä elämän 
- näkymättömän. 
 
Nuo yhdessä muodostavat ihmiselämän 
ja elämän kaikkineen 
näkyväisen näkymättömineen. 
 
 
Yks’ väreen raja 
on ihminen näkyväinen 
ja toisen muodostaa se ihmisen osanen 
mi ei ole näkyväinen. 
 
Ja jo tässä 
on kylliksi ihmettä; 
ihminen näkyväinen 
ja ihminen näkymätön 
maailma ihmisen näkyväisen 
ja maailma näkymättömien. 
 
Näkyväistä käytetään 
luodaan ihmettä suurta; 
  taloja 
    ja tekniikkaa 
ihminen näkyväisen vaatettaa 
 
monipuolisen elämän rakentaa 
  silmillensä  
    korvillensa iloksi 
      tunteillensa nautinnoksi 
elämän jatkumoksi. 
 
Ja ihmettä suurta se kaikki jo onkin 
ja ihminen itse se suurin ihme näkyväisen maan 
… ja sen ihmeen syntyä 
nyt käymme tavoittelemaan. 
 
 
Ei ihminen, ihme, itsestään 
rakentunut muotoaan 
vaan, kätten taitavien työ 
- täss’ näkymätön ja näkyväinen 
nyt kättä toisilleen lyö. 
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Sillä, jos ihminen jo ihme on 
on viel’ suurempi ihme se taito suunnaton 
mi ihmisen, ihmeen loi 
hänet näkyville väreille toi. 
 
 
Ja nyt katselee tää ihme, ihminen 
mi näkee vain tään näkyväisen 
ja sanoo: -Ei ole olemassa mitään muuta. 
Näkyväinen vain näkyväiselle antaa suuta. 
 
 
Ja on tapoja ajatella 
uskoa, toivoa 
ett’ ois jotain enemmän 
muuta 
jotain jatkuvuutta 
ettei vain katoaisi tää 
mi silmää kaikkineen niin viehättää. 
 
Ja on rakennettu malleja 
muotoja sen 
miten turvaan elon jatkumisen; 
  mielikuvilla 
    sanoilla 
      uhkauksilla 
lupauksilla suuremmasta 
tulevasta paremmasta. 
 
Eikä ajatella: se on jo tässä 
ihmisessä näkyvässä kaikki se 
mi ihme on 
myös tuleville ajoille. 
 
Sillä ihminen kantaa mukanansa 
menneen ja tulevan 
syntymänsä salaisuuden 
ja tulevansa unelman. 
 
Ja nyt tää ihme, ihminen 
on viel’ suurempi ihme 
… kuin kuva maailmankaikkeuksien 
kätkien sisällensä suuruuden 
ollen sen suuruuden osanen. 
 
Oi, miten minä ymmärtäisin 
tään suuren suuruuden 
ja ihmisen 
sen osasen. 
 
Sille matkalle nyt huokailen. 
 
* 
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Ihminen on talo 
 
Ihminen on kuin talo. 
 
Jos se tiiviiksi tilkitään 
kaikki vuodot ulos tukitaan. 
Varotaan vapauttamasta energiaa ulos 
- mikä onkaan tuon toiminnan tulos? 
 
Ihminen on energiaa. 
 
Jos hän toista koskettaa 
jotain katoaa 
ja toiseen ain’ jälki jää 
- tämä on tärkeää. 
 
Siinä voimaa siirtyy ihmiselle 
tietoa, taitoa, tarvitsevalle 
kosketus sisäiselle sydämelle 
mielelle herkälle. 
 
 
Ja antaessaan saa, sanotaan. 
 
Jos annat sä jotain toiselle 
syntyy sisällesi kuin tyhjiö 
mi vaatii tilalleen uutta 
voimaa ja varustusta. 
 
Siks’ hän 
ken jakaa energiaa, voimaa 
  tietoa, taitoa 
    elämää aitoa 
on saava ain’ sisälleen uutta; 
  uutta kasvua antavaa 
    voimaa ravitsevaa 
      ja tietoa, taitoa, kantavaa 
taas uutta ja uutta edelleen antavaa. 
 
Sellainen on talo, ihminen 
ei itseään sisälle padoten, vaan jakaen 
toisille kantaen eteen sen 
mi hänelle ain’ tilalle vuotaen. 
 
Siksi, 
älä siis sulje itseäsi 
älä kulje lukkojen kanssa 
- kulje avoinna 
ja anna mennä, jos joku voimaasi vaik’ imeä tahtoo 
- hän elonsa solmuja ratkoo 
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ja tietämättäsi, tahtomattasi 
olit hälle apuna 
ja sinä itse 
olet jälleen uuden kanava. 
 
 
Ja … tietenkin … 
onhan sinussa itsessäsi oltava 
jokin räppänä avoinna 
mist’ ilmaa sisälle, tilalle uutta 
- näin on elo kaunista. 
 
Niin, tuo pikku räppänä 
on kyllä tärkeä 
sillä ilman sitä sinä tyhjenet 
 
syntyy tyhjiö ja sinä supistut 
painut kasaan ja kutistut 
- lukkoihisi luhistut. 
 
Joten, 
räppänä auki ja ilmaa sisään! 
 
Sellaista ihmistä ei pitele mikään! 
 
* 
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Ihmisen mieli 
 
Ihmisen mieli 
on maailman mieli; 
  ajassa olevainen 
    siinä asuvainen. 
 
Siks’ mieli ei näe kauemmas 
ei kauemmas kuin kehokaan 
- toteuttavat vain ajallista tahtoaan. 
 
Siks’, kehon, mielen mukaan 
ei syviä voi ymmärtää kukaan 
- sillä, nehän ovat vain kiinni ajallisissa. 
 
 
Siksi tarvitaan se ylempi 
ihmisen kuin salainen osa; 
  intuitio 
    ylempi ymmärrys 
joka näkee enemmän 
kuulee paremmin ain’ ajallisen taa 
… ja se, ihan oikeasti, kaikkea ohjaa. 
 
 
Ja jos se vielä saa enemmän sijaa 
se piankin jo ohjaa ihmisen 
äärelle olevien, tulevien 
ja menneetkin se paljastaa 
… jos vain se siihen luvan saa. 
 
Siksi, elo ihmisen 
voi olla kovin maallinen. 
Vain ajallisten asian kanssa 
hän viettää aikansa. 
 
Mutta, se voi olla myös enemmän 
jos ihminen näkee enemmän; 
  jos näkee hän kauemmas 
    jos näkee hän tulevaa 
      jos ymmärtää hän olevaa. 
 
Ja jos viel’ hän menneet paljastaa 
hän voi ymmärtää elon tarkoitusta; 
  omansa 
    ja kokonaisuuden 
… ymmärtää kuin osan suuruuden. 
 
 
Vähäinenhän se aina on 
mut’ ihmismitan mukaan jo suunnaton 
- hänellä kuin jokin suuri tieto on. 
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Ja suurihan se onkin 
jos sitä ihmissilmin arvioi 
vaan, mitä enemmän hän ymmärtää 
… sen vähemmän hän ymmärtää. 
 
Sillä, kasvaa se, ja kuin kaikkoaa 
totuus suuri matkallaan 
avartuu kuin avaruus 
ei siitä kiinni saa. 
 
 
Mutta ajassa 
siinä omalla paikalla 
hän voi katsella kuin kaukaisuutta ja ihailla 
 
kuin ois ottanut hän kiikarin 
jolla nähdä voi edemmäs 
ja enemmän ja tarkemmin. 
 
Mut’, minne näkee kiikari 
minne suuret putketkaan 
… sitähän ne kuvaa 
edessä olevaa ja mennyttä 
kauan sitten ollutta 
 
eivätkä pysty kertomaan 
mitä on kaiken takana 
- kaikella on vain omansa ulottuma. 
 
 
Siis, nähdä voi ihminen kuin salattujen taa 
hän jopa tuntemattomia paljastaa 
mutt’ piirinsä pieni kuitenkin 
hetkensä ajallisin. 
 
Ja jos hän kuin oikein paljon ymmärtää 
hän alkaa jo ymmärtää 
miten vähäinen on kaikki tää 
min voi hän käsittää 
 
- näkymätöntä ja näkyvää. 
 
* 
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7  Outo elämä 
 
 
 
Elämä vie 
 
Toisille vain ei sallita 
pysyä paikalla. 
 
Ja toisilla on osansa 
olla paikalla. 
 
Mutt’ sitä 
jota viedään paikast’ paikkaan 
sille aina uutta 
elämän tutkimusta ja outoja teitä 
… mut’ jokin aina yhdistää meitä. 
 
Se on oppi elämän 
kasvu ihmisen 
kas, ei paikallaankaan olla paikallaan 
kaikenlaista siinäkin joutuu kokemaan. 
 
 
Mutt’ elämä vie monin tavoin; 
  rakentaa syyn 
    ongelman 
      sairauden kavalan… 
ehkä jonkun uuden ihmisen, mi mukanaan vie 
- ja edessä jo uusi tie. 
 
Ja sairaus 
jokin ongelma 
se uus’ ihminenkin 
on kuin suuntaviitta 
... se pysäyttää yhden tien ja toisaalle kuljettaa 
elämä haluaa jotain uutta opettaa. 
 
 
 
Ei uusia polkuja vain polkujen tähden 
ei päämäärätön sen kulku lie 
… sehän on aina uusi tie; 
uudet asiat 
  uudet opit 
    uudet ihmisetkin… 
ja vanha taakse jää. 
 
- Elämä hävittää 
vaik’ aina kuitenkin muistot jää. 
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Kaipuu mennyttä ystävää ja polkuja sen 
mihin jostain edeltävästä tullen 
ne silloin taakse jättäen. 
 
 
Näin kulkee elämä 
paikast’ paikkaan ja ajast’ aikaan 
ja ihmistä rakentaa ain’ uusia varten 
ja ongelmat 
  sairaudet 
    pikku kivutkin 
ovat kuin lahjoja onnetarten. 
 
Niin … sen jälkeenpäin vast’ ymmärtää 
miten tapahtumat kaikki ol’ tärkeää. 
 
Ja viimeistään… 
niin, silloin viimeistään ois paikallaan 
kiittää elämää. 
 
* 
 
 
 
Elämä on vaiheita 
 
Elämä on vaiheita; 
  on portteja 
    paikkoja 
      kasvun hetkiä, kokemuksia 
syntyjä, kuoloja tekojen, ihmisten… 
 
-Mitä varten minä tein sen? 
 
Kysymyksiä kuin erehdysten 
vaik’ juuri niiden kautta 
sinä saavutit kehityksen. 
 
 
Elämä koulii, kasvattaa 
rakentaa tulevaa 
ja muuttaa olevaa 
sillä paikallaan ei polje mikään 
maa pyörii lännestä itään. 
 
Ja ain’ uusi aamu aukeava 
vei mennessään vanhoja 
toi eteen tulevia 
uusia unelmia. 
 
Ja koitahan pysäyttää  
ajan kalvava hammas 
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… sinä turhaksi huomaat sen 
eessä jatkuvan muutoksen. 
 
 
Peilit, kuvat, kertovat 
menneen paljastavat 
ja hetken sen 
miss’ eloani tänään taistelen. 
 
Siks’ pyörässä 
kuin hyrrässä vääjäämättömän 
sinä elät elämän. 
 
 
Nauti päivästä! 
 
Elä hetkessä min yllesi sait; 
  kokemuksista 
    ihmisistä 
      tiedoista, taidoista 
- elämän hetkistä aidoista. 
 
Sillä, se on tänään tässä 
ja jo huomenna poissa 
muistojen kaukaisissa kartanoissa 
joiss’ kaikki kuitenkin ain’ tallessa on. 
 
Tämä kokemus! Oi ihminen. 
Tämä elämä! 
 
On unohtumaton! 
 
* 
 
 
 
Elämä on taiteilua 
 
Elämä on yhtä taiteilua 
ett’ pysyisi kunnossa 
- loppusuoralla 
elämän ja kuoleman rajalla. 
 
Ettei itseänsä pilaisi 
  väsyttäisi 
    satuttaisi 
      myrkyttäisi aineilla, ravinnolla 
 
tai hajottaisi 
  yksipuolisilla ruuilla 
    sähköllä 
      säteilyllä. 
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Pitäisi tietää, ett’ osaisi varoa 
tätä maailman kaupallisuutta; 
  keksintöjen 
    markkinoiden voimaa 
      kaikenlaista vaarallista roinaa 
joit’ ei uskalla tutkia kukaan 
- maailman menoon on vain mentävä mukaan. 
 
Ja sit’ ihmetellään, kun on sairautta 
ja pahaa oloa 
kun huono ruoka 
on vailla parantavaa ravintoa. 
 
Ja ympäristö 
ihmisen rakentama 
- kun ei ole kaikkea tietoa 
voi olla vaarallinen herkälle solulle 
- altistaa vaurioille. 
 
 
On tää aika taiteilua 
kun täällä elon matkalla jo kaukana 
on yritettävä viel’ paikata 
vauhdikkaan vaiheen vammoja. 
 
Siinä voi kyllä onnistua 
jos on taitoa 
ja tietoa aitoa. 
 
Vaikkakin,  
eihän mikään täällä ole ikuista 
mutta elämä saisi olla kaunista loppuunsa saakka 
ei mikään raskas taakka 
toisten vastuulla. 
 
 
Niin, tämän runon voi ehkä ymmärtää vasta vanhana 
ja jokaisen sanan, lauseen takana 
avautuu kuin salattu maailma 
  tarpeineen 
    vaaroineen 
      tietoineen, taitoineen 
ja arvoine aitoineen. 
 
Hmmm… pitäisikö lähteä tälle matkalle: 
Tutkia ja paljastaa 
ihmistä vaaroista varoittaa 
ja samalla rikastua itsekin tiedossa ja taidossa 
- elämässä aidossa. 
 
* 
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Ihmettelen 
 
Minä ihmettelen… 
vaik’ joku asia ois aivan ilmeinen 
ei ihminen näe sitä 
  ei ymmärrä 
    eikä todeksi usko 
vaik’ ois kummoinen usko 
  tieto 
    luottamus. 
 
Vaik’ näkisi hän ymmärrystä ylemmäs 
  vaik’ salattuja paljastais 
    näkymättömiä aavistais 
… niin, näkemättä jää 
vaik’ asia ois kuinka ilmiselvää. 
 
Ilmiselvää sitten, kun näkemisen aika on 
ymmärryksen aika avautua 
viisauden kuin sisälle tulla. 
 
Sit’ hän huokaa: -On ratkaisu mulla! 
 
 
 
Jokin on täss’ ihmiselämässä 
  jokin suurempi 
    jokin, joka aikoja asettelee 
tehtäviä valmistelee 
ja matkoja rakentelee 
kuljettaa ihmistä outoja teitä 
oppii matkallaan hän paljon mitä ei vielä tiedä. 
 
Ja sitten… 
kun matka on käyty 
aika valmistettu tiedolle julki tulla 
silloin voi hän huokaista tuon: -On ratkaisu mulla! 
 
 
Kuinka voikaan joku niin silmät ummistaa 
tiedon, viisauden pimittää 
ett’ vaik’ kuinka ihminen silmiänsä siristää - hän ei nää 
koska … matka jostakin jonnekin on niin tärkeää. 
 
 
Näin kasvaa viisaus 
ja hän vihdoin ymmärtää 
taas pienen matkan tätä elämää ja tarkoitusta sen 
mit kohti täällä ponnistelen 
 
- kädes’ voimain suurempien. 
 
* 
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8   Runoilija  
          kahden maailman rajalla 
 
 
 
Hautajaisissa 
 
Hautajaisissa 
mieskuorolla 
lauloimme ”Täällä Pohjantähden alla”. 
 

 
 
- Kaunista. 
 
Kirjoitin runon siinä kukkien laskussa 
itselleni …  sitten kun sen aika on 
omani kohtalon. 
 
 
Pyydän luettavaksi 
itselleni ja muille 
sillä, olenhan minäkin siinä paikalla 
katson menneitä ja tulevia 
 
ja olevia 
teitä siinä minua muistavia 
lohdutan sanoilla: 
 
”Minä istun tässä ja katselen 
teitä tänne jääneitä rakkaita 
tuttuja 
ja kaukaisiksi jääneitä 
kuin tuntemattomia. 
 
Minä istun tässä ja näen teidät 
ja minä tiedän nyt, miten elämä on: 
Me olemme kuin kädessä kohtalon. 
 
Ja päiväni nään nyt tarkemmin 
minä kutsun kuulen nyt selvemmin. 
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Minä olin 
minä menin 
ja minä tulen … taas uniin uudelleen.” 
 
Jäi mietityttämään papin sanat: 
”Kaikki elosi päivät olivat kirjatut elosi kirjaan 
ennen kuin ensimmäinenkään niistä oli alkanut” 
 
ja 
 
”Täältä lähtevät vain valmiit 
tehtävänsä tehneet 
- eivät keskeneräiset”. 
 
Ja minä mietin taas, 
siinä haudalle kulkevain joukossa 
että oman paikkani täältä jo ennakkoon varaan, jos mahdollista. 
 
Ja kivenkin tekstin nyt aamulla kirjasin: 
 
   ”Täss’ lepää hän 
    ken kirjoitti auki elämän 
    elon tien ja kohtalon 
    jostain tulon ja jatkumon.” 
 
Ostan paikan, näin aattelen 
valmiiksi … sit’ oottelen 
kehoni väsyneen laskua sinne 
kun itse jatkan kaukaisille. 
 
Käyn siinä äärellä kirjoittamassa: 
  muistelemassa menneitä 
    piirtämässä tulevia 
      pohtimassa olevia 
… hetkiä riutuvia. 
 
 
Tähän voi mennä viel’ aikaa 
ennen kuin kaikki on valmista 
sillä eihän sinne lasketa keskenkasvuista 
- näinhän se pappi lupasi 
 
Ja jos siihen on luottaminen 
ja jos eloni kirjaan viel’ piirrettynä on monia mutkia 
ehdin tässä  
tulevani haudalla 
vielä monesti käydä eloni hetkiä kurkkia 
ja urkkia tulevani unelmia. 
 
Täss’ piirretty on nyt se ”Taikurin taivas” 
ja maa 
ja siin’ välissä hän eloansa taivaltaa. 
 
* 
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Auki kirjoittamisesta 
 
Niin, ja taas minä muistin 
tulevan hautakiveni kirjoituksen: 
 
”Täss’ lepää hän 
ken kirjoitti auki elämän 
elon tien ja kohtalon 
jostain tulon ja jatkumon.” 
 
Ja, mitä auki kirjoittamista olisi se 
ellei ilojen seassa 
ois joutunut myös koetuksille. 
 
Sillä, elo ilman raskautta 
sitä ilojen toista puolta 
ois vajavaista 
eikä lainkaan opettavaista. 
 
 
Kullakin vaivansa auringon alla. 
Jos on ilonsa 
on myös surunsa. 
 
Ja suru jälkeen ilon on raskasta 
ja ilo jälkeen surun on arvokasta. 
 
 
Ja, onhan täss’ ollut 
elon lantin molempia puolia 
iloja ja huolia 
mutt’ enemmän, luulen, on iloja ollut 
ja surujen hetket, nopsaan vaiennut. 
 
 
Ja ilo uus’ ain’ raskaitten jälkeen 
- elon uus’ mahdollisuus 
on ollut niin kaunista 
vaan, ei kovin opettavaista 
vain kuin laineen päällä surffausta. 
 
Kunnes jokin; 
  tuuli kavala 
    tai veden kulku ovela 
      tai vain tasapaino, mi herpaantui 
kun mieli menosta ylpeytyi 
 
ja tuli syöksy syvyyteen 
alle sen, niin ihanan kantavan laineen 
ja taas hädin tuskin pinnalle 
takaisin laineelle kantavalle. 
 
 
 



 60 

Näin se kulkee elo ihmisen; 
  laineella 
    ja laineen alla 
eloa kasvattavalla. 
 
 
Kerro iloista, nautinnosta. 
Joku kanssasi iloitsee 
toinen ei kestä ees kuulla 
elosi ihanuutta 
jos oma elo just laineen alla 
ja elonsa raskasta. 
 
Mutta, kerro laineesta mi vei 
kerro oikusta elämän 
kerro elosta laineen alusen 
ja mitä opit sinä siellä 
uppouksen tiellä. 
 
Silloin moni sua kuuntelee. 
Kas, moni tuntee ja huokailee 
matkasi vaihetta ja omaansa 
sitä salaisesti muistelee. 
 
 
Vaan, laineen harjalla liitävä 
ei kestä sua kuunnella. 
Mutta, … niin, tulee aikansa hälläkin 
olla ihminen murheellisin. 
 
Ja silloin kelpaavat sanasi ja kantavat 
voimia upoksissa antavat. 
 
 
Niin, muistatko? ”Kirjoita rakkaudesta”. 
Siitäkö hulluuden hetkestä. 
Siitä elon ihanuudesta mi kaiken muutti. 
- Hetkeksi muutti. 
 
 
Ei, vaan kirjoita rakkaudesta elämän 
uskollisen ystävän 
mi rinnallasi kulkee  
ain’ kehdosta hautaan kantaen sua 
voimaa antaen ja riisuen 
elämää, elämästä opettaen. 
 
Ollen ystävä uskollisin. 
Sinua rakastaen. 
 
* 
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Kuinka kestäisin minä kirjoittaa 
 
Ja kuinka kestäisin minä kirjoittaa 
kaikkea auki kuvata 
vaik’ hetki ois julma ja koetteleva. 
 
Kuinka kestäisin hetket alla elon laineitten 
kun pinta … on jossain tuolla ylhäällä 
… minä näen sen 
tääll’ pyörin henkeäni pidätellen. 
 
Vaan, minä tiedän 
olen oppinut sen jo, vaik’ hetkin unohtanut 
ett’ auki on kirjoitettava niin ilot kuin surutkin 
kuvattava puolet, ja kuunneltava 
elon hetken opetusta ja sanoja 
joita kuin salattuna on piilotettuna 
sen hetken sisälle. 
 
Ja kun olen löytänyt ne 
puhtaaksi piirrellyt 
muistiin näkyville siirrellyt, minä palaan. 
 
Niin, minä palaan alhaalta ylös 
ja … tätä en tahtoisi sanoa 
enkä ees tietääkään 
myös ylhäältä alas 
ettei elämä olisi kuin liian helppo, ja raskas. 
 
 
 
”Kirjoitti auki elämän” 
nuo sanat elon tehtävän 
ihmisen kokevan, näkevän. 
 
-Voi eei! minä jo huokaan taas. 
Joudun elämään täällä sanojen maass’. 
 
 
-Voi näitä sanojani! 
 
 
Minä nyt parvekkeella 
alla keväisen auringon paisteen 
näitä kirjoittelen ja luulen… 
 
aivan kuin kuulen: 
 
-Vapautuksen hetki koittaa, 
elämä voittaa! 
 
Siis, se helpompi hetki 
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se laineitten liito - nauti siitä 
ja on taaksesi jäävä tää hetki musertava 
vaik’ niin paljon sinua opettava. 
 
Alku aina hankala. 
Alku tämänkin hetken täällä. (Akaassa) 
 
Mutta, edessäsi on edelleen 
se tehtävä. 
 
* 
 
 
 
Kahden maailman rajalla 
 
Hautausmaalla 
kahden maailman rajalla 
ja edessäni ovia 
suljettuja. 
 

 
 
Niist’ ovist’ kulkeneet 
on täältä lähteneet 
ja oven päällä nimi 
aika, milloin eläneet. 
 
 
Ja tuon oven takana 
avautuu uusi maailma 
jossa kulkea  
ilman ajallisia taakkoja. 
 
Ja vastassa lie rakkaita 
ystäviä, armaita 
ja omaisia joiden kautta 
jatkoi sukua. 
 
 
Ovi kolkko 
vaan takana sen 
aukeaa salainen. 
 
Samoin kuin on salainen 
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tää matka elon hetkien. 
 
Kuka niistä 
toisen teistä. 
 
Kuka niistä uusista 
näkymättömistä tulevista. 
 
Kuka niistä 
menneistä ja tulevista 
kuka toisen unelmista 
  toteutuneista 
    toteutumattomista. 
 
Kuka rakkauksista 
hetkistä suurista 
kuka surujen itkumuurista. 
 
 
Tääll’ eli taisteli 
voitti, hävisi 
keräsi hyvän elämän 
tai matkan kauhean 
… mut’ tään oven takana 
sai kaikesta hän rauhan. 
 
Vaan, kuka niistä 
vanhoista 
tai matkoista mi jälkeen sen 
tuon oven sulkemisen. 
 
Siin’ vain nimi 
kuka eli ja elonsa taisteli 
  milloin tuli 
    milloin lähti. 
 
Jäikö taivaalle lie  
yks’ uusi kirkas tähti 
ja tänne muistoja haipuvia 
ajast’ rakkaitten rinnalla. 
 
* 
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Lyijykynällä 
 
Tässä 
hautapaikkani äärellä 
 

 
 
lyijykynällä 
  helteellä ja kylmällä 
    sateella ja myrskyllä 
piirrän muistoja ja tulevia 
loihdin eteen kaukaisia unelmia. 
 
Ehkä kyselen vastauksia hetken ongelmiin 
etsin voimaa ikäviin. 
 
 
Täss’ hautapaikan äärellä 
lyijykynällä 
etsin elon merkityksiä 
syitä ja seurauksia 
huonosti päättyviä. 
 
 
En unohda iloja 
eloni hetkiä kauniita 
sillä onhan niitä 
… vailla kiitosta. 
 
Siks’ kiitän nyt 
vaik’ ne jo menneet  
moni ihana päättynyt. 
 
 
Täss’ istun haudalla 
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tulevani paikalla 
kahden maailman rajalla 
 
ja piirrän auki elämän 
lyijykynällä 
aikaan häviävällä. 
 
* 
 
 
On tämäkin unelma 
 
On tämäkin unelma 
katsella tulevani porttia 
ja paikkaa sen 
mist’ hiljaisesti liukuen vaihdan maisemaa 
katoavasta katoamattomaan. 
 
Ja jokin ovi 
merkiksi muille 
jälkeeni katsoville. 
 
 
Ehkä kukan kynnykselle 
kynttilän muistoksi joululle. 
 
Ehkä joku äärellä sen 
lukee vaik’ runoja mua muistellen. 
 
Tai… 
jos hän uusia kirjoittaa: 
 
-Oi, kuuntele tarkkaan 
ehkä oven takaa 
sulle runoilija viel’ huokaa. 
 
* 
 
 
Kun mietin nyt: 
miksi kirjoittaa 
tätä rajaa kahden maailman 
minä huomaan… 
 
-Nythän se on kirjoitettava. 
 
Eihän se enää mahdollista silloin 
kun huoneeni tyhjä aamuin illoin 
miss’ ajassa kuljin 
eloni oudon syliini suljin. 
 
* 
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Jo valmiina 
 
Ennalta tietää… 
koskettaa 
huomaamatta tulevaa. 
 
Kuin vain ajatella 
ett’ jokin asia ois noin 
ja hetken päästä sen todellisuudessa koin. 
 
Ulottua jonnekin 
joss’ tieto jo on 
vaik’ tulevaisuus aina tuntematon. 
 
 
Vaan, onko se… 
tuntematon 
jos siitä jo ennakkoaavistus on. 
 
Silloinhan se jo jossain 
kuin piirrettynä 
ja hetken päästä se onkin näkyville siirrettynä. 
 
Merkillinen elämä 
kuin edeltä jo nähtynä; 
  ajatuksena 
    aavistuksena 
      unen kuvina. 
 
Onko jossain jo kaikki valmiina? 
 
* 
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Jouluisena yönä heräsin sanoihin: 
”Kaikella on rajansa, kun ollaan ajassa.” 
 
Ja siitä sitten pikku runonen. 
 
 
 
Rajallista ja rajatonta 
 
Kaikella on rajansa 
kun ollaan ajassa 
 
mutta ajan takana 
ei ole rajoja. 
 
 
Voisi ajatella 
kun katson avaruutta 
ett’ onhan siellä rajansa 
ja kaikella sielläkin aikansa. 
 
Vaan, sekin kaikki on ajallista 
näkyväistä ja rajallista. 
 
 
Mutta, kaiken näkyväisen takana 
on ihan toinen maailma. 
 
* 
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Ikuisuutta koskettaa 
 
Ikuisuutta koskettaa 
sanoillani saan 
yllän kauas menneisiin 
kurkotan viel’ tulevaan. 
 
Sanat ovat ainoat 
joill’ tuoda esiin tunnelmat 
piirtää kuvat ihanat 
menneistä ja tulevista 
viel’ salaisista askelista. 
 
 
Mutt’ mitä jää, oi ihmisest’ 
  mitä piirsi 
    mitä siirsi 
      mitä soitti, lirutteli 
 
  mitä käsin hellin kosketti 
    mitä sanoi, teki, riiteli 
      miten eloansa taisteli. 
 
 
Kuka niistä 
arjen hetkistä 
kuka elon teistä omista 
tietäis’ taisteloista. 
 
 
Mut’ tallessa kaikki, minä tiedän sen 
jälkeen aikain niit’ katselen 
 
ja kiitän… 
kiitän miten minä elää sain 
ja eloni voiman 
minä vastuksista hain. 
 
- Ja suuren nimen 
viel’ palkakseni sain. 
 
* 
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9   Ahjojen voima 
 
 
Kulkua kuin käsittämätöntä 
 
 

Seiso tässä! 
 
-”Seiso tässä.  
Pysy paikallasi, äläkä tee mitään!” on kuin käsky käsittämätön. 
Ja ihmiselle menevälle kuin sietämätön. 
 
-”Miksi?” hän kysyy vaan 
ja kiukuttelee vaivojaan. 
 
Mutta, jos käsky tuo kuin ankara 
on vaikea totella 
ja siksi hän, ihminen, menee vaan 
vaik’ käsky ois, ett’ pysyisi vain paikallaan 
 
niin, vaivan on vahvistuttava 
koska paikalleen on asetuttava 
ja pysyttävä siinä 
vaikkei ymmärtäisikään syytä. 
 
 
-”Syy on!” hän sanoo vain, nyt suurempi. 
 Se, mi käski: -”Älä lähde! Vaimene ja vaikene!” 
 
Vaan, ei ymmärrä tätä ihminen: 
-”Miks’ pitäisi mun jäädä paikallen?” 
 
Ja kaikin keinon hän koettaa vain 
toteuttaa tahtoaan ja mennä 
ja tulla tahtonsa mukaan. 
Ja vielä, kun paikallaan oloa ei ymmärrä kukaan. 
 
 
No, saahan hän mennä 
toteuttaa tahtoaan 
etsiä ratkaisujaan ajan voimista 
teoista ja tarkoituksista. 
 
Vaan, jos käsky käynyt suuremman 
jok’ näkee tulevan 
ja viel’ tietää osan paremman 
ja jolla ”syy on” kaikkeen eloon ihmisen 
toteuttaa hän uskollisesti käskynsä sen: 
 
-”Älä lähde! Pysy aloillasi ja vaikene!” 
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Hän lyö kuin yhden nuolen lisää ihmisen lihaan 
ja vaikenee hän, ihminen, taas. 
- On mielensä jo ihan maass’. 
 
 
Eikö sittenkään vielä ymmärrä hän 
miks’ pitäisi olla vain 
ja yhäkin vain toivoisi 
voivansa lähtevän. 
 
-”Vieläkö yksi nuoli?” kysyy jo käskijä. 
”Oi ihminen, etkö ymmärrä 
ett’ osasi sun…  
          on tahtoni mun 
ja voimasi sun…  
          on voimani mun? 
 
Mikset laannu? 
 
Jo pian särkyy myös syömmeni mun 
kun näen niin kärsivän sun.” 
 
Vaan, oi kuuleeko ihminen, oi kuuleeko? 
 
 
Kuka sanoisi hälle sen. 
 
Kuka ymmärtäisi tahdon suuruuden 
ja pelastaisi kuin kaksi sydäntä särkyvää 
ett’ toinen vois’ toista vihdoin ymmärtää. 
 
* 
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Ahjosta nousee 
 
-Oi, anna ne sanat 
joita varten kaikki tää vaiva 
joita varten mä kärsinyt oon 
joiden tähden… 
 
-Oi, kohta mä lähden, hän jo uhoaa 
ja pelastukseni etsin 
vapautukseni vaivasta  
jo kohta kuin liian raskaasta! 
 
 
Ja minä muistin 
kuinka niin monesti ja monet kerrat 
  olen kärsinyt 
    kulkenut tiet 
ja ihmetellyt: -Minne minua nyt viet? 
 
Kun olet sanojen pohjia valanut 
minua kuin kurittanut niitä varten 
ett’ oisin osaava ja valmis 
käsiin kuin onnetarten 
 
joill’ sanat jo valmiina oottavat 
kunhan valmiina on perustat 
joille sanojen talon rakentaa. 
 
- Täss’ valmistettu vain rakentajaa. 
 
 
Ja koulu tää; 
  kipujen, kieltäymysten 
    näköalojen uusien avautuvain 
minä paljon uutta matkallani sain. 
 
Kas, kipu kuljettaa 
antaa viisautta ja opastaa 
… vaik’ ei apu aina auttavainen 
matka, hetki kasvattavainen. 
 
Ja nyt! 
 
Tie käyty. 
Matka nähty. 
Itkut itketty. 
Ymmärrys, viisaus hankittu. 
 
Ja aika kulutettu 
ollakseen se oikea 
mitä varten kaikki tää vaiva. 



 72 

 
- Ja nyt siis, kirjoita! 
 
 
Ett’ ymmärtäis ihminen 
kaiken elon tarkoituksen 
sen sattumukset ja oudot kuljetukset 
ja elon tarkoituksen 
mit’ varten hän täällä 
maan päällä. 
 
 
Eikä kulje tie suoraan 
ei suoraan kuin maaliin elon tarkoituksen. 
 
Ei! 
 
Ei suoraan sinne yksikään 
vaan, moni tie kuin väärään 
vaik’ kaikki kuitenkin palvelee 
sitä kokonaisuutta; 
  mit’ varten ihminen 
    mit ’ varten maailma 
      mit’ varten tää kaikki näkyvä 
ett’ kasvais ymmärrys ylempi 
mi kaikkein tärkeä. 
 
 
Kas, eihän tämä näkyväinen maa 
- silmin nähtävä maailma 
ole kuin harha sen rinnalla 
mikä on tärkeä 
 
sillä, näkymätön 
    on katoamaton 
ja katoamaton 
    on kuolematon. 
 
Tuossa jo suuri viisaus on. 
 
 
Siks’ ihmistä tulee kasvattaa 
ajassa valmistaa 
ett’ sitten, kun hän katoaa jonnekin ajan taa 
on kaikki valmista. 
 
Kaikki se 
mi oli laskettu hälle tehdä 
se osanen pieni 
tai suurempi. 
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Mutt’, mikä milloinkin tärkeämpi 
- kuka sen sanoo 
sillä, sen tietää vain hän 
ken verkkoa punoo. 
 
Ja kukin silmä verkossa 
on yhtä tärkeä 
sillä ilman silmiä 
ei elossa ois mitään järkeä. 
… Ois vain kuin kaksi narua lepattavaista 
ilman mitään saalista. 
 
 
Näin rakennetaan maailma 
kuin kudottaisiin verkkoa 
ja kukin siinä paikallansa 
kantaa oman osansa. 
 
Vaan, tuo osansa kantaja 
on osaansa valmistettava. 
 
Eväät hän lähteissä saa 
millä elon rakentaa 
valmistaa ja varustaa jotain tulevaa 
mist’ ei tiedä hän 
ellei saanut ole silmän näkevän. 
 
 
Ja tuo paikka 
mi katsottu kullekin on 
voi olla ihan uskomaton. 
 
Tai sitten vähäinen 
jot’ ei muut ees huomaa lain. 
 
-Minä tällaisen osan sain. 
 
Annettiinko se 
vai valitsiko itse? 
se jo suuri kysymys on 
ja vastaus kuin mahdoton. 
 
Mahdoton ihmiselle 
joka sitä ei nää 
vaan, näkevälle kaikki selviää. 
 
 
Ja on suuria kysymyksiä viel’ suurempia 
joiss’ valloiss’ ja voimiss’ kulkevat kaikki; 
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rakentavat malleja elon teistä 
vaikk’ eivät niistä oikeasti tiedä 
ja vetävät peräänsä heikkoja 
herkästi kaikkeen uskovia. 
 
Kuin palloja 
joita tulisi puhkoa 
jotta viisaus 
vois vapautua. 
 
 
Kaukana kaartelemme. 
Kaukana vaivasi päivästä. 
Kaukana sanojen perustasta ja sen valannasta. 
Kaukana talosta rakennettavasta. 
 
Vaan, tarkoituksensa kaikella auringon alla. 
Tarkoituksensa myös vaivalla valmistavalla. 
 
Sillä ilman vaivaa 
ei ole tulosta 
ja ilman tulosta 
ei ole tarkoitusta elämän 
mit varten tulee ihmisen kärsimän. 
 
Sillä, vain kärsimyksen koulun kautta 
hän löytää voi jotain suurta. 
Löytyy elolle uusi suunta ja tarkoitus 
mit löytänyt ilman ei 
ennen kuin vaiva hänet kuin elonsa pohjille vei. 
 
 
Ja kun nousee hän sieltä 
hän ymmärtää 
ett’ kaikessa oli mieltä ja tarkoitusta 
kasvattavaa ja tuloksen odotusta 
joka kasvoi kivun koulussa 
kärsimyksen ahjossa polttavassa 
kuonaa puhdistavassa. 
 
Ja nousee ahjosta puhdas, kirkas 
nousee näkevä, tunteva 
elossa väkevä 
ja tietävä taas hetken matkaa. 
 
- Kärsimyskoulu häntä kantaa. 
 
 
Kunnes taas … on palattava 
  kouluun 
     kuin elon pohjalle 
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etsimään sitä uutta 
mit’ varten toivottu kasvua. 
 
 
 
Sillä, eihän yksi ahjo viel’ viisasta tee 
vaik’ näkeekin hän enemmän 
oppii ehkä ymmärtämään elon tehtävän. 
 
Ja seuraavissa ain’ viisaus lisääntyy 
näkökyky tarkentuu 
ja näkee hän kauas ain’ kaukaisuuksien taa. 
 
- Ahjot kasvattaa! 
 
 
Siksi, älä vähättele ahjojen voimaa 
ja vain tyhmä ahjoa soimaa 
ja ahjossa palavaa 
jot’ ahjo vain kirkastaa. 
 
Ja sen näkee vain hän 
ken saanut on silmän näkevän. 
 
Siin’ sanoja ”Pallosi vuoteen” 
sanoja 
joita poltto esille toi. 
 
 
 
Ja, aivan oikeasti, matkalainen, 
ei ollut tää poltto ees oikeasti kova 
mutta, olihan siinä suunta taas kerran 
millaista olla vois 
jos ahjon polttava kuumuus 
viel’ suurempia esille tois. 
 
 
Nyt lepää ja eloasi jatka 
on edessä viel’ pitkä matka. 
 
Vaik’ ei oisikaan se helppo lie 
on se kuitenkin pitkä ja hieno tie. 
 
- 
 
Ja alkoi huhtikuu, huhtikuu taas kerran, 
minun muutoksieni kuu. 
 
Täällä aina uudet  
mun eteeni heijastuu. 
 
* 
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Kaksi kasvattavaista 
 
Tuossa viel’ aamulla 
partaa ajaessa 
kun kirja jo melkein valmiina 
sain mieleeni sanat: 
 
Kaks’ runoilijaa kasvattavaista 
ovat köli 
ja naru.” 
 
Kas, niillä 
on tärkeä tehtävä 
etsiä sanoja kantavia 
voimaa elossa antavia. 
 
Sillä, sillä matkalla, 
narulla sidottuna 
ja kölin alta vedettynä 
syntyy aina uusia 
ajatuksia vaik’ kuinka suuria. 
 
Siel’ upoksissa 
maailmalta kadoksissa 
pelon ja kauhun rajoilla 
- olen suuressa sylissä. 
 
Ja kun nousen taas pintaan ja henkeä saan 
minä huokaan: 
 
-Oi, minä jo pelkään taas tätä elämää 
täällä sanojen maass’. 
 
* 
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Kölin aluset 
 
Ja runoilijaa ymmärtää 
kaikki kölimiehet ja -naiset 
kölin alta kulkeneet 
ja kulkevaiset 
 
joill’ elämä sammunut hetkeksi, tai hetkin 
kulkeneet yksin 
sen suuremman kanssa käsityksin 
 
kun tästä näkyväisestä 
on riivitty, raavittu turhaa pois 
ett’ ihminen viel’ parempi olla vois. 
 
Ja näin avautuu 
siel’ kölin alla jokin kanava uus 
ja siihen perustuu 
tää ”kölin alusten” tuttavuus. 
 
Heill’ sisällään on herkkä kohta mit’ koskettaa 
runoilija sanoillansa saa 
ja muistuttaa … tunnetun runoilijan sanoin: 
 
”ett, elämä on kaunis 
ja hyvä elää sille 
jolla on aikaa ja tilaa unelmille 
- ja sielun vapaus 
         - ja sielun vapaus.” 
                                (Vexi Salmi) 
 
ja viel’ tuntemattoman runoilijan sanoin: 
 
Elämä on kaunis, ja arvokas 
lähellä ain’ ystävä - armias 
jok’ kulkenut 
elänyt ennen sua 
hän ymmärtää 
ja kantaa mua. 
 
* 
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10   Vappu 2014 
 
 
 
Yksinäisyys 
 
Yksinäisyys. 
 
Toiveitten, toivottomuuden kausi takana 
elämää muuttava 
paikalleen asettava. 
 
-Miksi? minä kysyn vain. 
Vaiva kuin uskollisena seuranain. 
 
 
Kaiken äärelle se kuljettanut. 
Ensin omat temput 
tutut jumpat ja venytykset. 
 
Hetkin auttoi, sitten pahemmaksi. 
 
Apua ihmisistä; 
  tietävistä 
    tietäjistä. 
Avut eivät auta vaik’ viisautta lisäävät. 
 
Fysioterapia - vain kipeämmäksi. 
 
Naprapaatti - vaik’ uskoa oli, molemmilla 
ei apuansa antanut. 
Lopetin, en enää uskaltanut. 
 
Vihdoin lääkäri; 
  näytteet 
    kuvat 
      pillerit ja piikit pyllyyn  
jännitystä poistamaan ja kipua lievittämään. 
 
Rukoukset 
  käskysanat 
    mantrat 
- ei apua ees taivaallisista. 
 
Yksinäisyyteen vaivutti 
vaik’ hetkin ihmisten ilmoille hellitti. 
 
Edelleen odotan kuin ihmettä. 
Sitä, ett’ yhtäkkiä minä huomaan: -Se on poissa! 
 



 79 

Vaan, ei vielä tänään. 
 
Tai, mistä tiedän 
en ole vielä noussut. 
 
Sängyllä tätä kirjoitan. 
 
Alkamassa Vappupäivä 2014. 
 
 
Jo useamman viikon sattunut 
aina kun olen vuoteelta noussut ja kävelemään lähtenyt. 
Just jalat kantaneet… vessaan ja takas. 
 
Täss’ ranka taas vaivoissaan makas. 
 
Nukkua on antanut, onneksi 
ja istua hyvällä tuolilla. 
Ja lattialla pieniä jumppaliikkeitä 
hieman helpottavia, vaan ei aina. 
 
Ja välillä muistan taas nuo 
viime kesän lopulla kirjoittamani sanat: 
”Vaiva on isommasta kädestä 
ja sen käden kautta myös aikanaan poistuu. 
Ihmisten apu ei mitään auta.” 
 
Voi, kuinka näkyykään tuo olevan totta. 
 
 
Vaan, olenhan jo kirjoittanut vapautuksestakin. 
Useana aamuna ovat sanat siitä vilisseet 
ja uskoa antaneet.  - Eivät vielä toteutuneet. 
 
Synnytyskivuiksi nämä tällä viikolla ymmärsin. 
Synnytyskivuiksi kirjalleni 
jonka kaikki aineisto on tämän kivun ajalta. 
 
Runoja ja tarinoita 
joita, ilman näitä vaivoja 
ei ois voinut tulla. 
 
 
Olisiko näistä jollekin ehkä apua? 
Vai, itsenikö tähden vain 
ett’ jonkin uuden ulottuman oven avata sain. 
 
Jo taas toivoisin - toivon 
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ett’ tuo ”iso käsi” - kenen lie 
jo vihdoin minua armahtaisi 
vapauttaisi vaivasta 
ja antaisi elämän takaisin. 
 
Sen elämän, mistä niin nauttinut oon 
ja voisin aloittaa sen 
miks’ muutin tänne maalle 
kuin Herran kainaloon. 
 
 
Niin, ei tässä mitään ole puuttunut 
uutta vain tarjonnut ja elo muuttunut. 
 
Jotain opettanut elämästä 
sen arvoituksellisuudesta, ankaruudesta 
ja ihmisen herkkyydestä ja pienuudesta elämän edessä 
- ja kyselemään elon tarkoituksesta. 
 
 
Kohta pitäisi mennä torille laulamaan mieskuoron kanssa. 
Katsotaan, kuin äijän käy. 
Onneksi ei, ainakaan vielä lunta näy. Onhan Vappu. 
 
Eikun, katsohan … 
kun vuoteellani istualle uskallan ja ikkunasta ulos kurkistan: 
-On se! Lunta! 
 
Lyhyt oli Suomen suvi! 
Just ehdin kesärenkaat alle saada. 
 
 
Kun niin aikaisin heräsin 
ja näitä sanoja vihkooni piirtelin 
minä aattelin, josko pikku selkäjumppa eloa helpottais. 
 
Ja minä jumppasin, niitä fysioterapian ohjeita. 
 
Ja voi!  Selkäni vain kipeämmäksi sain 
ja laulut laulamatta jäi - en kivuilta jaksanutkaan. 
 
Vaan, kun oikein pinnistin 
torille piipahdin kavereita kuvaamaan. 
 
Ja kivoja muistoja siitä tulikin 
sen tärkeäksi huomasin. 
 
 
Ja taas jo kyselin: -Mikä kaiken tarkoitus? 
Oliko se, se laulu 
vaiko muistojen kuvaus? 
 
* 
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11   Lupauksia 
 
 
 
Ahjo on käyty 
 
Puol’ vuotta polttoa 
astian pesua, putsausta 
… vaik’ eihän ihmistä koskaan 
voi kokonaan kuurata. 
 
Eikä se lie tarkoituskaan. 
Tuleehan jokaisella olla  
myös sitä omaa. 
 
Mutta tilaa uudelle 
uudelle ulottuvuudelle 
uusille suunnitelmille 
voimaa uudelle matkalle - kaukaiselle. 
Sitä pitää saada. 
 
 
Poltto on pienentämistä 
omasta itsestä vähentämistä 
sen hinguista ja haluista 
omista suunnista ja sen voimista. 
 
Se on paikalleen asettamista. 
Paikalle, joss’ tulee olla 
  ja siinä 
    ja siitä 
valmiina toimia ja palvella 
ja taistella puolesta toisten 
apua tarvitsevain. 
 
 
Kaikella aikansa 
… ja aikaa on. 
Aika on loppumaton. 
 
Mut’ tärkein hetki kaikessa 
on alku, mi joskus vaikea. 
 
Mut’ mitään ei ole ilman alkua 
sillä alussa on aina jatkoa 
… tavalla tai toisella. 
 
Mut’ alku on aina oltava 
ja usko - antaa sille kasvua. 
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Usko eteen sen 
mi juuri käynnistyen matkaansa saa 
rakentamaan tuntematonta tulevaa. 
 
 
Mutta, jos luotilanka jo laskettu on 
tulee siihen talo 
aikanansa kasvava 
ja valmihiksi saattava on sen näky 
mi edelsi liikkeelle lähtöä. 
 
* 
 
 
 

 

Joko lähestyy 
 
Joko lentoni lähtö lähestyy 
- ei satu mihinkään 
vaik’ painanut 
  puristanut 
    pelottanut monet hetket 
monet turhat retket apua hakemaan. 
 
- Minut suurempi voima vain vapauttaa. 
 
Joko lentoni lähtö lähestyy 
joko kuulen suuntani uuden 
olen pian taas onnellinen, niin luulen 
… ja sisälläni hellän huokauksen kuulen: 
 
-”Ei, poikani, kulje tie  
kuin kulkevi ihmisen 
mi vain maita kiertänen 
elostaan nauttien. 
 
Ei kulje sun tiesi niin 
vaan, jos matka joskus käy korkeuksiin 
käy se aina ennen myös alhaisiin. 
 
Joskus kuin syvyyksiin asti 
voi kulkea tiesi 
jost’ löysi hän 
ken kesti enemmän 
- hän lahjan arvokkaan 
toi tullessaan mukanaan.” 
 
 
-Voi auta, Armias! 
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Anna voimasi kestää ja kulkea 
syliin sulkea tie ilojen 
tie murheiden 
ja syvien kulkujen 
 
ett’ kerran taas 
toisin lahjan arvokkaan 
… en, itselle 
en omaksi iloksi 
vaan, avuksi vierellä kulkevan 
vaivoissaan puurtavan. 
 
- Se avun hälle toisi. 
 
* 
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Lukko pois! 
 
Lukko pois! 
ja veret kiertämään. 
 
Talvi pois! 
ja luonto heräämään. 
 
Este, mi puristi elinvoimaa 
este, mi esti näkemästä 
uusia suuria kuulemasta - on poissa. 
 
Minä elän taas! 
 
Luonto uudeksi puhkeaa 
on kasvun ja uudistuksen aika. 
Elämä on kuin suuri taika. 
 
Kuin tyhjästä taas se luo uutta. 
 
Oi, tätä elämän suloisuutta! 
 
Oi, nouse 
  kulje 
    ja kuuntele! 
 
Oi, herää 
  kasva 
    ja kuki! 
 
Kas, aurinko 
sinä ihanainen 
saat hereille kaiken! 
 
Ah, henki 
sinä aurinko sisäinen! 
 
On taas onnellinen ihminen 
syliss’ uusien unelmien. 
 
* 
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Heräsi runoilija 
 
Heräsi runoilija jo kuin unesta. 
Vapautui kivusta, taakasta, vaik’ toisin luuli 
korvissansa sanat kuuli: 
 
-Aika on täys! Olet kipusi kärsinyt. 
Paikkasi sulanut. 
 
Olen oottanut, ett’ koska 
voisin ahjosta taas vapautua. 
 
-No nyt!  Oi, nyt! on aika täys. 
 
 
Kevät rinnoilla välkkyen 
sanat helkkyen lintuin lailla. 
Kuin kilpasille heidät haastaa voisin. 
 
Oi, jos lauluni viel’ kauniimmin soisi! 
 
 
 
Vaan oi, apua!  millä hinnalla? 
 
Millä hinnalla viel’ kauniimmin ne soida voisi? 
 
Ja minä jo taas … pelkään tätä elämää. 
 
* 
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Aikojen ja sanojen leikki 
 
Elää kuin ennakkoon 
tietää hetket tulevan 
ilot sekä unelmat 
kuin näkymättömät maailmat. 
 
Ei siellä aikaa, kuten on aika meillä 
siel’ kulkea voi toisilla teillä. 
 
 
Kas, siel’ on menneet ja olevat 
sekä kaikki tulevat, yhdellä aikaa läsnä 
lisäten ymmärrystä. 
 
Ja aikoja on vaikea tuntea 
kun mennyt on tässä, kuin silmien edessä 
samoin jo hetket tulevat 
ja juuri olevat. 
 
 
Ja joku hetki tulevan 
voi olla viel’ kaukana 
muodostaen vain unelman 
jonkun tulevan kuvan. 
 
 
Siks’ ymmärretty tuleva 
jos vaik’ oiskin se viel’ kaukana 
on kuin unelma 
vaikka onkin ihan totta. 
 
Aika vain ei ole tuonut sitä vielä eteen 
on kuin ois piirretty viiva veteen. 
Ei näy, vaik’ se siinä on 
- näkymätön elämä on uskomaton. 
 
 
Ja jos näen minä tulevani kuvan 
voin jo elää sitä 
vaik’ ei se olekaan vielä läsnä. 
Siks’ voin sanoa: 
-Kaikella ain’ aikansa auringon alla. 
 
Siis, odota! 
Se on tuleva 
vaikka et vielä olekaan se 
mikä on kaiken tavoite. 
 
Se on se … ”perille”. 
 



 87 

 
Ja matka sinne perille 
voi olla päässä monien mutkien 
myös kipujen, kärsimysten 
ja kuitenkin voin jo samalla kirjoittaa tulevasta iloiten 
kun näen myös vapautuksen. 
 
 
Ja sotkeutuvat ajat 
menneet ja tulevat 
ja olevat; eilen tänään, huomenna. 
 
Ja näkyyhän siellä jo myös kuolema 
vaik’ oiskin vielä kaukana 
kolmenkymmenen vuoden takana. 
Sekin tässä lähellä 
kulkee koko ajan vierellä. 
 
Siks’ sekoittuvat ajat; 
olevat ja tulevat 
arki sekä unelmat 
… vaan yhtä totta kaikki 
aika kuin sanoilla leikki.  
 
 
Siksi, joskus kaljapäissä 
voi joku asia olla ihan selvä 
kun saattaa siin’ pienen hetken 
olla tunne herkkä. 
 
No, tälle tarinalle 
ei ollut osuutta sillä, vaik’ vois’ niin luulla. 
Ja korvissani voin jo 
pienen naurahduksen kuulla. 
 
* 
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Voiko tätä käsittää 
 
Voiko tätä käsittää 
toinen ihminen ymmärtää 
ett’ on joku suurempi käsi, mi painaa ja vie 
osoittaa, mikä on se oikea tie 
 
kun monien sattumusten ja ohjausten kautta 
voi ihminen saavuttaa ja rakentaa sen 
jonkin, kuin yliluonnollisen. 
 
Jonkin, jota ei ollut vielä olemassakaan. 
Jonkin, jonka ei ees tiennyt olevan tulossa. 
Oli vain käsi painamassa 
uutta tulevaa valmistamassa. 
 
Ja vihdoin, kuin yllättäen 
näen edessäni sen 
mit sisälläni, jossain syvällä haaveilen. 
 
 
No, mitä uutta siinä? 
 
Näinhän se maailma kulkee 
ja eteenpäin vie 
tällainenhan on ihmiskunnan kehityksen tie 
ja joku käsihän tätä aina eteenpäin vie. 
 
 
Ja näin saavutin siis minäkin 
käden painon ja kuljetuksen kautta 
palan elon tarkoitusta. 
 
Ja kun on valmis se 
mi on tämän tavoite 
minä vaivastani vapaudun. 
 
Käden painon päältäni poistuvan tunnen 
ja saan huilata hetken - niin luulen 
kunnes taas korvissani 
uuden lähtökäskyn kuulen. 
 
* 
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12   Taikuri 
 
 
Kolme vuotta sitten 
 
Helsingissä 
toukokuussa 2011. 
 
Selkäni kipuili silloinkin 
ja minä runoilin… 
 
puistoja kiertelin 
pihoissa piirtelin 
sanoja salaisia etsin 
 
- löysin Taikurin. 
 
En temppuja tekevän 
vaan, elon teitä elävän 
sen syviä saloja ratkovan. 
 
- Hän etsii sanoja maailman 
 
näkyväisen 
ja sen takaisen 
voimaksi elon matkallen. 
 
Ja syntyi uus’ 
mystinen tuttavuus. 
 
 
Vaan, 
 
 -Ai, perhana! 
Miks’ jokaisen portin pitää sattua 
ja saranan niin narista 
ett’ runoilijan on pakko taas marista  
tätä etsijän tietä. 
 
Vaan, ajatuksia 
jo heti seuraavana aamuna 
kun kipu selässä tuntui raskaana. 
 
Ajatuksia, joist’ tulisi kirjoittaa 
pysähtyä 
etsiä viisautta ja taitoa 
olla urhea 
tuli vastaan mitä tahansa. 
 
* 
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21.10.2011  
 
Herkkä Taikuri 
 
Runoilija 
on myös herkkä Taikuri 
hän salat paljastaa 
kuvaa tulevaa 
hän näkee näkymättömän taa. 
 
- Salat aukeaa. 
 
 
Ei Taikuri taio, hän tietää 
kehossaan tuntee ja kivutkin sietää. 
 
Jos tietää hän jonkun tulevan 
tietää hän myös päivän päättyvän. 
 
 
Ja yhä syvemmäs on silmänsä näkevä 
yhä ylemmäs on korvansa kuulo. 
 
- Poistuu moni luulo. 
 
Ja unohda hän ei 
minkä elämä hältä vei. 
 
 
  * 
 
 
 
23.11.2011 
 
Taikurin anomus 
 
-Oi, anna mun sanojeni laulaa 
anna nousta korkealle 
ain' taivaita tavoittaa 
anna painua maahan 
menneitä kohtaamaan. 
 
Anna sanojeni kulkea 
kauas aikain menneitten taa 
anna rohkeutta kohdata tulevaa. 
 
Oi, anna sanojen lauluina virrata 
maasta irrota ja palata 
ihmistä rinnalla kulkevaa halata. 
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Vaan,oi… 
 
missä on mun sanojeni, runojeni maa 
ja missä talo, se pieni mökki 
ja torni! mist' kurkottaa 
sanojen maailmaa. 
  
  * 
 
 
 
30.05.2011 
 
Taikuri on nuori 
 
Taikuri on elänyt 
vajaan kuukauden vasta 
muistuttaa vielä lasta 
... niin nuori 
vaan, älä huoli… 
 
ei voima Taikurin 
ole yksin hänen 
ei tieto, taitokaan 
ja kasvaa hän pitkällä matkallaan. 
 
 
Ja sanat Taikurin 
eivät ole yksin hänen 
vaik' kirjoittaa hän ne kuin sulle 
 
hän taistelee vastaan tulevien 
elää eloa unelmien 
apu elon raskautetulle. 
 
 
Taikuri on yksin 
hän tietään käy. 
 
Ja vaik' muita ei näy 
on ympärillään kuin henkien kaarti 
joka sanoja vahti 
 
jotka vuosivat kuin salamat 
arkkujansa avajavat taivaan salvat 
ja vuotavat alas päälle maan 
kynän kärkeä tavoittamaan. 
 
Ja huokaavat he: -Me teimme matkan  
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me saavutimme maan 
ja löysimme Taikurin niitä kirjaamaan. 
 
 
Ja alkaa tie seikkailujen 
salaisten sanojen 
kuin kultaisten hippujen. 
 
Ja kiirettä pitää ne talteen saada 
kuin sanojen laarit: -Oi, sanoja kaada! 
 
  
Vaan, Taikuri on nuori 
kuin lapsi hän vasta 
mutt' jokainen vuotanut sananen 
on arvokasta.  
  

 
  
Ja vuolaana virtaavat 
sanojen virrat 
- vuolaana… rakentavat sillat 
ylitse aikain ja maitten 
ratkeavat salaisuudet kaukaisten. 
 
Sanojen vapaa 
sanomattomia tapaa! 
 
 * 
 
 
Ja Taikurin matka jatkuu… 
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13   Tänään 
 
 
 
Runojen voima 
 
Kerroit: sinä runoani luit 
sanasta sanaan ensin tavasit 
 
… sit' irtosit sinä omille teillesi 
  lukemaan 
    kuulemaan 
sinun omaa sisäistä unelmaa. 
 
Ja sinä rauhoituit 
sinä levon, ilon kaikesta sait 
 
jostain… 
jostain itsestäsi 
vaiko lie kauempaa 
sinä voimaa hetkeesi hait. 
 
  
Niin, jos yksikin 
runoistani avun antaa 
se kannatti kirjoittaa. 
 
Ne ovat kuin portteja 
sun omaan maailmaan. 
 
  * 
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Elämän pelosta ahnaaksi haluksi 
 
Katsokaa, oi uskolliseni 
mitä minä viikossa piirtelin 
mitä nopsaan kirjaksi siirtelin 
elon tarkoituksen salaisen 
- evääksi kunkin matkallen. 
 
 
Sanojen suihkua. Oi, sanojen suihkua! 
Minä kuuntelin salaisuuksia. 
 
Ja tiedä häntä 
vaik’ ois kaikki ihan totta … kuka sanoo sen 
kuka tuntee salaisuuden 
ja ratkaisee tulevaisuuden; 
  omansa 
    ja toisten 
      ja kaiken yhteisen. 
 
 
Minä kuuntelen! 
 
Ja minä kuulen 
seass’ selkäni kivun 
kun elostani riudun 
ja sanoille suostun ja tarkoitukselle 
min ymmärsin nyt mun kohdalle. 
 
Vai, … oisko tää sittenkin vaikeata? 
 
Onko helpompi kamelin kulkea neulan silmän läpi 
kuin ihmisen ymmärtää elonsa tarkoituksen. 
 
Sano sinä se! 
 
 
 
-Oi, saanko minä? jo huokaan taas. 
 
-Oi saanko… minä viel’ pitää tanssin?  -  Ei vastausta. 
 
-Entä, saanko pitää … viinin?  -  Ei vastausta. 
 
-Entä, naiset?  -  Ei vastausta. 
 
-Entä laulu? Kait vielä laulaa saan?  -  On vastaaja ihan hiljaa. 
 
Vaan, kuin … jotenkin salaisesti tunnen  
mä pienen hymyn kuin ois antanut hän 
ken näkee tään mun elämän. 
 
* 
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Kiitos seurasta, ystäväin 
kun kuljit tämän matkan vierelläin. 
 
Palataan taas 
           - ja vaik’ halataan. 
 
Toivon, että kosketin  
sanoillani sun maailmaas. 
 
 
Ja käsi lepää käden päällä. 
 
* 
 

 
 
-Harri Koivisto 
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