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Lukijalle 
 
Kirjan aiheet ja tarinat syntyivät vuosien 2006 ja 2007 aikana, jolloin  
runoilija heitettiin tutustumaan vanhuuteen, ja vanhempien ihmisten  
rinnalla kulkemiseen Kinaporin palvelukeskuksessa Helsingin Kurvissa. 
 
Runoja syntyi kuin salamana milloin mistäkin muistosta, tarinasta tai  
yhteisestä hetkestä. -”Hei, mulla ois taas yks’ runo, kirjoitin sen juuri.  
Haluatteko kuulla?” Aina halusivat. 
 
Runot syntyivät noin yhdeksän kuukauden aikana, jolloin kirjoitin  
noin 800 runoa. Puolet niistä runoilijan omasta kasvatuskoulusta, joka  
asettui samalle ajalle. Liekö paras työpaikkani ikinä, vaikka kaikki ovat  
hyviä olleet. 
 
Vanhusten iloinen seura omaa suruani lohdutti. 
 
 
Työsuhteen päätyttyä ikävä ja kaipaus oli molemminpuolista. Muistamme 
toisiamme edelleenkin. Tosin, asiakkaita nukkui pois jo työsuhteen aikana,  
ja suuri osa nyt sen jälkeisinä vuosina. Muistot säilyvät ja joskus ohi mennessä 
kun poikkean Kinaporiin tervehtimään, kohtaan monia iloisia kasvoja. 
 
Yhteisistä hetkistämme keräsin työsuhteen jälkeen vuonna 2007 tämän kirjan, 
jota sitten jaoin Kinaporin asiakkaille ja työntekijöille. Myös joillekin vanhusten 
omaisille. 
 
Kirja on osittain kuin ”Aamun sana” -mallinen, jossa on runo kuukauden 
jokaiselle aamulle. 
 
Kirjan sisältöön en ole nyt kajonnut lainkaan. Vain e-kirjan edellyttämät  
etusivut lisäsin ja sisällysluettelon siirsin kirjan alkuun. Myös muotoilun  
laitoin vasen-reunaiseksi e-kirjan lukemista helpottamaan. 
 
 
Runoista on osa myös äänirunoina, joita lisäilen alla olevaan osoitteeseen  
sitä mukaa, kuin koneen uumenista ja arkistoista löytyvät. 
 
http://www.piiras.com/e-kirjat 
 
Tervetuloa mukaan vanhusten rinnalla kulkemiseen ja yhdelle pätkälle  
runoilijan kasvun tiellä.  
 
Toijalassa 1.7.2014 
 
Harri Koivisto 
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Kiitokset 
 
 
Kiitokseni kaikille Kinaporin silloisille ihanille asiakkaille ja työkavereille. 
Ilman heidän muistojansa ja elämänsä hetkiä ei tämän kirjan aineistoa  
ois syntynytkään. 
 
 
* 
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Sanojeni maailma  
 
Minä kirjoitan, kirjoitan vaan, 
sanojani maailmaan, 
 
eletystä elämästä, 
toiveista, haaveista, 
mistä ikinä ne tulevatkaan kuin valmiina. 
 
Joskus ne kuulijalle sopivat, 
joskus sopimattomat ja hetkeen kuulumattomat, 
ehkä loukkaavat, 
 
silti minä kirjoitan, 
jokin luo uskoa, 
antaa varmuutta olla rohkea, 
kaikella elossa ain’ paikkansa, 
vaikk’en tiennyt, oli oikea aikansa. 
 
Loi uskoa yks’ ikäihminen, 
silmin kostein kulki miehensä rinnalla kaivaten, 
kun kuvasin yötä kahisevien lakanoitten. 
 
Minä kirjoitan sanoja, sanoja vain, 
ehkä kuvittelin tai totta elin, 
toinen omissaan kulki muistoja miettien. 
 
Siksi uskallan kirjoittaa, elää ja lukea, 
sanoilla sopimattomillakin sieluja tavoittaa ja tukea,  
sillä mistä minä tiedän, mikä sana, 
mikä lause, mikä ajatuksen pätkä, mikä tunnelma, 
sinuun osuu ja avautuu mielesi muisto ihana, 
tai tulevasi unelma. 
 
 
* 
 
Niin, kaipaat ehkä kuulla sen runon, 
sen kahisevien lakanoitten runon, 
mi vanhuksen kuljetti omille teilleen, 
menneilleen… 
 
Se runo kulkee näin: 
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Kun aamulla herään 
 
Kirjoitin sinulle runomme alun, 
kun vasta tunnustelimme tunteita yhteisen halun: 
 
Kun aamulla herään, katson kasvojasi kauniita, 
sinä nukut vielä, 
en herätä sinua, 
minä vain ihailen sinua… 
 
 
Tapasimme outoja teitä, ovellasi kohtasimme, 
vielä tuntemattomat, …heti halasimme. 
 
Toisemme jossain sisällä tunsimme, 
yhteytemme silmistä loisti, 
sydämet yhteistä sykettä toisti. 
 
Kosketin hiuksiasi, poskeasi silitin. 
”Olet kaunis”, sanoin, itseni rinnallesi viritin. 
 
Tanssimme ihanan illan, 
sylisi sylissäni tunsin, 
seurastasi, nuoruudestasi, iloitsin. 
 
Mikä ilta, ja mikä yö, 
mikä ihana silitysten yö, 
kello ei aikaa lyö. 
 
Kaksi lämmintä sydäntä, toistansa kaipaavaista, 
hetkessä niin rakastavaista, 
 
sylit syleissä yötä kulki, 
toinen ain’ vuoroin toisen syliinsä sulki, 
aamu aukeava toi runon alun niin ihanasti julki: 
 
Kun aamulla herään, katson kasvojasi kauniita, 
sinä nukut vielä, 
en herätä sinua, 
minä vain ihailen sinua… 
 
* 
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-Kuule Harri, hän sanoi runon luettuaan, 
tiedätkö mitä tämä runo toi minulle mieleen? 
 
Minä jo pelkäsin, mitä mahtaakaan sanoa, 
oliko runon sisältö lie sopimatonta. 
 
-No kerro, minä varovasti vastasin. 
 
-Kuule, hän sanoi, kun minä istuin mieheni sairasvuoteen äärellä ja 
katselin hänen kasvojaan, hän yllättäen avasi silmänsä, katsoi 
minua ja sanoi: ”Ihana kun istut siinä ja katselet minua. Sitten hän 
taas sulki silmänsä.” 
 

* 

 

Mikä minä olen lukemaan 
 
Minä luulen, nuori, että elän jotain muuta, 
että taistelen ja maistelen elämän sulosuuta, 
enkä muista, täss’ umpärillä on taistelijain parvi, 
joka tietään on käynyt samalla tavalla, 
ollut luja, ollut rohkea, 
välillä herkkä ja ihan hajalla. 
 
Ovat nähneet elämää, 
jo ennen minua eläneet, 
rakastaneet, kasvaneet, taistelleet, 
hyvänä pitäneet, luopuneet. 
 
Mikä minä olen lukemaan elämän taistelun tietä, 
heillä se allaan on edelleen, 
sitä muistella, katsella aamuin ja illoin, 
menneissä hetkesi vietä. 
 
* 
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Maanantai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystäväksi kutsun sinua 
 
Ystäväksi kutsun sinua, 
lämpimästi ajattelet minua. 
 
Siin’ on ystävyyden merkki hyvä, 
tunne läheistä kohtaan hellä ja syvä. 
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Maanantai  ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 
(Matkalla kävellessä työhön) 
 
Uusi aamu 
 
Rakenna päiväsi aamuhymyn päälle. 
 
Anna se ensin itselle, 
vastaa aina toiselle. 
 
Ilo hiipii sisällesi, 
poistaa taakan harmaan, 
asenne kasvattaa sinulle päivän parhaan. 
 
Lähellesi tulee ystävä hellä, 
antaa vastauksen: haluan olla lähellä. 
 
-aamurunoilija 
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Maanantai  ( 2 ) 
 
 
 
 
(Vanhuksia katsellessa) 
 
Näen edessäni monta elämää 
 
Mistä on tullut tähän, kuka sen tietää, 
millaisen tien matkannut, kuka sen kuulla sietää. 
 
Vaan yksi elämä kullakin, 
maailmankuva, kuin suuri arvoitus, 
ihmeellinen vaellus. 
 
”Jokainen ihminen on laulun arvoinen”, 
laulaa Veikko Lavi. 
 
No, vähintään, 
vaan mikä on ihmisestä yksi laulu, 
olkoon miten ihana tahansa, 
tai yksi runo. 
 
Siihenkö ihminen puettaisiin, 
silläkö upea elämä kuvattaisiin, 
siihenkö mahdutettaisiin, 
…yhteen lauluun,  
…tai kauniiseen tauluun. 
 
Ei, ei ihminen ole sanoilla kuvattavissa, ei kuvallakaan, 
yhdellä maailmankuvalla ainoastaan. 
 
Miten näytän maailmankuvan, mi ihmisen kertoo,  
elämän kaikkineen, 
tien iloineen, suruineen, 
ihmeineen, saavutuksineen, 
 
sillä ihminen ain’ ihme on, 
elämän välähdys, sisältö suunnaton,  
suuruus kirkkaine väreineen.          … 
… 
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Onko huoli siitä, minne menee, kun täältä lähtee, 
katoaako kaikki tuo kauneus, 
eletyn elämän ihana arvoitus. 
 
Ei katoa minnekään, 
piirtyy talteen, min teki matkallaan, 
hyvät ja pahat kuin pankissa,  
piilossa kulku loputon, 
joskus saa katsella uudelleen, 
joka hetken elää, tutustua matkalleen. 
 
Elää ja oppia rauhassa, 
kun matkaa tietään turvassa, 
kasvaa kaikesta viel’ uudelleen, 
puntaroida tekojaan, 
nauraa ilojaan, surra surujaan, 
 
nähdä, oli se melkoinen seikkailu, 
kulkea tuo maallinen tie, 
matkata tilassa uudessa, 
arvuutella, mihin tää kaikki todella vie. 
 
 
*
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Maanantai  ( 3 ) 
 
 
 
 
 
 
KIRI 
 
Minä annoin sanan ”kiri”, sinun kryptasi sanaksi, 
avaimeksi, ruudukon ratkaisuksi. 
 
Sinä olit pääsi halkaista sanani kanssa, 
näin kerroit uudelleen tavatessa, 
katsoit minua tuimasti, 
olitko lie kärsinyt hurjasti. 
 
Päätäsi jouduit kovasti käyttämään, 
ruudukko ei ruvennut miltään näyttämään, 
ei sopinut ärrät, ei koot, joita yritit mahduttaa, 
paikoilleen sanoja asettaa. 
 
Minua hävetti, oikea sana olikin ”rata”. 
 
Vaan, eikö tarkoitus toteutunut aidosti, 
aivot kävivät kuumasti, 
kului aika, meni päivä, 
katosi hetkeksi ajan häivä. 
 
Joten, kysy vaan toistekin, 
minä annan sinulle taas uuden sanan, 
ehkä oikean, 
tai päiväksi huokailtavan. 
 
-ristikkomestari 
 
 
* 
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Maanantai  ( 4 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Silmäsi katsovat tarkkaan  
 
Silmäsi katsovat tarkkaan, 
eivät hellitä otettaan. 
 
Sanot paljon sanomatta mitään, 
jokainen katseesi tunkeutuu mun sisään: 
minä epäilen itseäni, 
mitä tein, mitä sanoin, 
olinko oikein, teinkö jotain väärin. 
 
Silmäsi ovat nähneet paljon, 
sieluasi kasvattaneet, 
silmiisi katseen antaneet, 
 
vaan kuitenkin, 
silmissäsi rakkaus, jos on kovuuttakin, 
jonka elämä antanut matkallaan, 
koetellut, hionut tavallaan. 
 
Ei pelkästään katse ole se mikä sinusta näkyy, 
myös sisäisesi liikkeet, 
elämäsi kokemukset, 
oikean ja väärän erotus, 
sinusta huokuu lujuus ja itseluottamus. 
 
 
* 
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Maanantai  ( 5 ) 
 
 
 
Minä katselen sinua  
 
Minä katselen sinua, melkein itken, 
itken itseäni ja tilaani, 
hyvää oloani, jota en aina huomaa, 
en kiittää muista. 
 
Sinulla liikkuu vain toinen käsi ja toinen jalka, 
katseesi kirkas, pääsi kääntyvä, 
olet sidottu tuoliisi pyörillä liikkuvaan, 
elämän hetkiä muistelevaan. 
 
Opiskelen sinusta elämää, 
katson miten olet kasvanut, osaasi suostunut, 
ja mietin, miten minä, 
jos oisin kuin olet sinä nyt, 
kaikki ihana meno päättynyt, 
 
…en sano mitään, 
huokaan vain minun ajatustain. 
 
Vaan kun keskustelemme, 
toinen toistamme katselemme, 
katoaa meiltä kaikki muu, 
maailma, terveys, tulevaisuuskin unhoittuu. 
 
Silmät silmiä katsovat, 
suut suita tutkivat, 
korvat kuulevat ajatukset kauniit, 
käden kosketus kaiken kertoo: 
Minä tunnen sinut, en pelkää sinua, 
sinäkään et pelkää minua. 
 
Vaikka olemme niin kaukana elämässämme, 
olemme niin lähellä sisimmässämme. 
 
 
* 



19 
________________________________ 

 
 
Maanantai  ( extra ) 
 
 
 
 
 
(Pöydän äärellä asiakkaan lausahduksesta: 
”En minä ole mitään”.) 
 
Ihmisen arvo 
 
Ei ihmisen arvoa silmin mitata, 
ei katse kaikkea paljasta. 
 
Ei ulkoinen ole mittari mikään, 
ei sisin toiselle aukea. 
 
Ihminen enemmän on kuin silmin näkyy, 
enemmän kuin jalka käy, 
kokonaisuus ei päälle näy. 
 
Ihminen sisällään ihminen on, 
ulkoinen on vain kuori, 
 
kuka tätä ei ymmärrä, 
hän kovin on vielä nuori. 
 
 
* 
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Tiistai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävä ystävän tuntee 
 
Ystävä ystävän tuntee, 
katsoo silmiin, 
onnesta silmänsä sulkee. 
 
Hän on siinä, minua lähellä. 
minä olen tässä, hänelle hellä. 
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Tiistai  ( 1 ) 
 
 
 
 
 
Kaunis kattaus 
 

 
 
Kuinka ihana on kattaa kauniisti, 
laittaa pöytä valmiiksi, 
asiakkaiden hiljaisten mukaan tulla, 
uuteen päivään, olkoon ilo, ravinto, sinulla. 
 
Nauttikaa, levätkää hetkinen sylissämme, 
olette kaikki niin ihania silmissämme. 
 
Huomenta. Tervetuloa! 
 
Minä rakennan kuin päivää itsellein, 
minäkin tulen ja vanhenen paikallein, 
luotan lupaukseen ikuiseen: 
”Sen minkä tekee toiselle, saa itselleen”. 
 
Siksi, ja muutenkin, 
tään kattauksen kauniiksi laitan, 
ja toivon ett’ aikanaan, 
kun hiljaiset vuodet itseni tavoittaa, 
silloin saan takaisin tekemäni työn, 
saan palvelua kaunista ja nukkua lempeästi yön. 
 
 
* 
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Tiistai  ( 2 ) 
 
 
 
 
 
 
(Rollaattorista) 
 
Minun sulhaseni   
 

 
 
Minun sulhaseni on niin hiljainen, 
vaan uskollinen hän on aina, 
aamulla varhain arkena, 
ilona sunnuntaina. 
 
Hän vierelläni valvoo, minua hellästi ajattelee, 
tukee ja kantaa, 
päivin öin asioilleni saattelee. 
 
Kuinka ihana onkaan minun sulhaseni, 
ei ole vertaistaan toista, 
minulla omani, muillakin, 
elämä kanssaan niin suurenmoista. 
 
 
* 
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Tiistai  ( 3 ) 
 
 
 
 
 
Ihmisen arvostaminen 
 
Arvosta ihmistä, lähelläsi kulkevaa, 
elämää mukanaan kantavaa, 
…kuten sinäkin. 
 
Anna apusi, ole rinnalla, 
kaikkea ei voi mitata hinnalla. 
 
Arvo suuri vierellä kulkevalla, 
apuansa antavalla, 
läheistä arvostavalla, 
rakastavalla. 
 
 
* 
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Tiistai  ( 4 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteinen vessahetki 
 
Minä autan sinut tarpeillesi, 
olen sinua lähellä, 
ihan vierellä, 
 
… ja kuuntelen, 
 
kuuntelen, kun kerrot elämääsi, 
muistelet mennyttäsi, 
 
… kuljet hiljaa, 
 
olen rinnallasi hetken, 
tämän pienen elämän hetken, 
tämän päivän, 
ja tämän yhteisen vessaretken, 
 
… monenlaisia ajattelen. 
 
 
*
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Tiistai  ( 5 ) 
 
 
 
 
Ei maailma ole mi silmin näkyy 
 
Ei maailma ole mi silmin näkyy, 
ei siinä ole kaikki, 
katsos, viel' suurempi osa ei näy, 
siell' elää jo menneet Heikki ja Maikki. 
 
Katsellaan kauneutta, 
katsellaan aikoja maailman, 
ihmetellään kulkua hyvän ja pahan, 
ei selittää taida yksikään, 
miksi valta niin suuri on tavaran ja rahan. 
 
Vähempikin riittäisi, ajatellaan, 
vaatimattomammin toimeen tullaan, 
vaan kun ei kaikki näy, 
mikä ratkaisis’ tään ongelman, 
hurjan menon ja kasvun maailman. 
 
Tarkoitus kaikella, 
kehityksellä, ihmisen kasvulla, 
aikanaan kaikki selviää; matkaa tietään ihminen, 
kiihtyy, kiihtyy, tää kehitys vain, 
osa parhain on tulevain. 
 
Älä huolestu ihminen, jos silmäsi näkee, vaan ei nää, 
et osaasi arvaa ollenkaan, miss’ on sun määräsi pää. 
 
Ei kaikki oo tässä, miss' seisot, mitä katsot, 
turvaisa on jatko miss' elät, minne tietäsi matkot. 
 
 
* 
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Tiistai  ( extra ) 
 
 
 
 
 
 
 
(Juuri ennen jumpan alkua) 
 
Kasvanut ihminen 
 
Katselen ihmistä kasvanutta, 
katselen muotoaan muuttunutta, 
 
elämä tehnyt tehtävänsä, 
kuluttanut kulkijansa. 
 
Matkasta väsynyt, sisällä tieto suuri, 
elämän kokemus, viisaus ja rikkaus, 
Jumalan tahdon mukainen alkujuuri. 
 
Elämä on ihmiselle niin suuri. 
 
 
* 
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(2008) 

Hiljainen matkalainen 
 
Puolesta äidin ma kirjoitan, 
sanoilla, ajatuksilla, rakkaita tavoitan, 
matkalla kauas vuos’kymmenten taa, 
 
… oi, mun sydämeni huokaa. 
 
Kuinka oisin ma mieluusti seurassa nauravain, 
muistoja nuoruuden katsovain, 
ja muistot yhteiset monilta matkoilta minua, 
 
… mun mieltäni liikuttaa… 
 
minä muistan, läheiseni, Sinua. 
 
Kuinka ihana oli kanssanne matkaa käydä, 
nähdä kaikki se Karjalan kauneus, 
nuoruus, mi sielussani kuvina käi, 
 
… niin paljon minultakin sinne kotiseudulle jäi. 
 
Katsokaa, nauttikaa, 
ajatelkaa, mun sisäiseni on siinä, 
teidän rinnalla huokaamassa, 
mennyttä, ja yhteistä sydäntä tavoittamassa. 
 
Ja kerran viel’, 
kerran viel’, ma aattelen, 
jos Jumala voimia, ja mahdollisuuden, 
 
ett’ muotoja kotirantamme ihailen, 
nuoruuden ain’ rakkaita maisemia kanssanne katselen. 
 
Piirs’ äidin tuntoja tapaillen, 
 
-harri 
 
* 
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Keskiviikko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävän kirkkaat silmät 
 
Ystävä katsoo silmin kirkkain, 
suunsa hymyyn taipuu, 
 
jos toisella suru, 
hiljaisesti rinnalle vaipuu, 
 
seisoo siinä ja oottelee, 
ett’ toiselle taas onni hymyilee. 
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Keskiviikko  ( 1 ) 
 
 
 
Vanha viisaus 
 
”Kahvi kuumana ja tyttö nuorena”, 
sinä sanoit aamiaispöydässä. 
 
Nii’in, suuni jo aamulla poltin kahvilla kuumalla, 
tyttö nuori täyttää päiväni elämän huumalla. 
 
Vanha viisaus, kiitos kun sanoit, 
muistutit minua elämän arvoista, 
tavoitteista, ei niin uusista, 
mutta suussa sulavista, maistuvista. 
 
 
* 
 
 
 
Keskiviikko  ( 2 ) 
 
 
 
(Pihalla iltapäivällä) 
 
Ystävälleni 
 
Toteutuiko unelmasi, ystäväin, 
kun hetkeksi yksin jäin, 
miten katsot minua nyt, 
kun ihana suhteeni päättynyt. 
 
Tuletko sinä rinnalleni, 
tuletko kanssani tanssiin, 
uskallatko yhtyä vierellein 
tämän elämän valssiin. 
 
 
* 
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Katselimme menneittesi kuvia  
 
Nauravat silmät, suloinen suu, 
oi luoksein tuu, minä ajattelen, 
mennyttä elämääsi katselen. 
 
Kuinka kauniit iloiset piirteesi, 
kuinka kasvosi onnelliset, 
miten elämä sinua helli ja vei, 
ennen kuin parasta aikaasi 
pienissä palasissa luotasi vei. 
 
Katselemme mennyttä elämääsi, 
aikaa niin kaunista, 
se kulkee sisälläsi, 
olet onnellinen muistoista. 
 
Olet osa sitä samaa kuin silloin, 
muistelet kaikkea nyt yksinäisin illoin, 
kuinka elitkään silloin, 
kiihkein elämän illoin. 
 
Elämä kuin julma, vaan antoisa aina, 
sama meillä kaikilla, 
on elettävä, kasvettava, 
surtava, laulettava, 
…vanhettava, poistuttava. 
 
Jonnekin piirtyi tuo kaikki ihana, mi muistoissa on, 
elämän pankki loputon. 
 
 
*
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Keskiviikko  ( 3 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Kaunis nainen taulussa  
 

 
 
Sain sinulta lahjaksi taulun, 
muistoksi runoistani, joita olen sinulle lukenut. 
 
Kaunis nuori nainen taulun aiheena, 
onko lie sisäisesi kuvana. 
 
Onko siinä sinun haaveesi nainen, 
vaiko nuoruutesi ihanne, 
vai, minulleko ajattelit, 
sopiva nainen rinnalle. 
 
Katson nyt kuvaa, kättesi kaunista työtä, 
se valvoo minua seinällä, kun nukun yksinäistä yötä. 
 
Katsotko siinä sinä, vaiko minun unelmani oma, 
oi, jos viel’ kerran ois vierelläin tyttö 
noin vaalea ja soma. 
 
 
* 
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Keskiviikko  ( 4 ) 
 
 
 
En tunne sinua  
 
Sinä tulet aamulla taksista syliini,  
… en tunne sinua. 
 
Sinä hymyilet, 
naurat uutta aamua, 
uutta elämän aamua, 
olet onnellinen kaiken elämäsi keskellä, 
 
… en tunne sinua. 
 
Tarjoilen sinulle aamupuurot ja -kahvit, 
puhelemme kepeästi kaikenlaisista pienistä asioista, 
olkaasi kosketan, 
kanssasi nauran jollekin hassulle asialle, 
 
… en tunne sinua. 
 
Sinä kuulet huonosti, 
moni asia menee ohi, 
et jaksa kysyä uudelleen, 
puhumme eri asiasta, 
ymmärrämme toisiamme, 
 
… kuitenkaan en tunne sinua. 
 
Yhteinen päivä keskusteluin, 
leikkien ja laulujen, 
silmiin katsomisten, karamellien, 
lähdet iloisin mielin takaisin kotiisi, 
omaan elämääsi, 
 
… en vieläkään tunne sinua. 
 
Sinä juhlit merkkipäivääsi, 
pyysit minuakin, 
sain kunnian tulla mukaan, 
… ja minä tulin, runot matkassani, 
joita tietämättäni monet odottivat.          … 
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… 
 
Minä hämmästyin, missä kaikessa olet osallinen; 
miten suuri suku, 
omat lapset, lastenlapset, 
oliko viel’ heidänkin lapsensa, 
miten tärkeä oletkaan heille. 
 
Joku kertoi yhteisestä elämästä kanssasi, 
kuvasi ja kehui sinua ja  tietäsi. 
 
Oudot valokuvat nuoruusvuosiltasi, komea mies, 
aivan toinen, kuin minun tuntemani Kauko tässä. 
 
Luin runoni, pienen välähdyksen, 
yhden hetken kipinän matkastasi, 
ja minä huomaan, 
 
… en tunne sinua vieläkään. 
 
En tunne sinua, Kauko,  
vaikka, kun katson sinua nyt, 
minä tunnen sinut, 
upea mies, 
kuin isäni olla voisit, 
samana vuonna syntynyt, 
 
vaan, … enpä minä tainnut tuntea häntäkään. 
 
 
*
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Keskiviikko  ( 5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Nimien luovuutta   (Touhulassa) 
 
Voi teidän juttujanne, te vanhukset, 
kun puheen aiheeksi nousivat nimet. 
 
Menneistä löytyivät ihanat riimit, 
nimet lasten ja perheiden, 
kuin vakavien erheiden. 
 
”Iltatähti” lie tuttu kaikille, 
nimeksi annettiin viimeiselle. 
 
”Naima Muisto Matilta”, on hauska, 
ihanan yön muisto komealta pojalta, 
vaan kuinka ihana lie lapselle, 
joskus ymmärtävälle aikuiselle. 
 
Tai, ”Kaino Ensi Lempi”, 
kun ujot toisiinsa kiertyivät, 
kiihkeän yön yksissä viihtyivät. 
 
Kai siinä pappikin nauroi 
omissaan talon takana, 
ennen kuin kasteen tehdyksi sai. 
 
Mutta tämä nimien rimpsu vielä lisää lupaa  
jos toive täyttyy, 
jos hiljaisuus iltaisin ajoissa löytyy: 
 
”Anna Aina Ilta Rauha Lempi Ville”, 
siin’ jo kuus’ lasta ehtinyt on rakastaville, 
vanhemmille ain’ toisiinsa hinkuville. 
 
 
* 
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Keskiviikko  ( extra ) 
 
 
 
 
(2007) 
 
Keskiviikon kaipaus 
 
Ikäihmisten luona kylässä, ystäviä tervehtimässä.  
Pöydän ääressä kirjoitin: 
 
Kaipasin, 
luoksenne astelin pitkän tauon jälkeen. 
 
Koko aamun ajatellut, 
sisälläni jossain kaivannut. 
 
Kuka aatteli minua, kuka luokseen kutsui, 
äänesi hiljainen sisälläni jo aamusta kuului. 
 
Tässä olette kuin ennenkin, 
kun päiviä yhdessä jaettiin, 
iloille naurettiin, suruille hiljaisesti itkettiin. 
 
Nyt olen tässä, keskellänne, 
teistä voimaa itseeni hakemassa, 
halaamassa ja silmiinne nauramassa. 
 
Kuinka ihana olikaan eteenne tulla, 
nähdä silmänne säihkyvät, 
minua kaivanneet, edelleen hyväksyvät. 
 
Annoinko jotain, vai sainko vain, 
yhteys kanssanne on aina mun matkassain. 
 
 
* 
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Torstai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävä katsoo ystävää 
 
Ystävä katsoo ystävää, näkee kaukaisuuteen, 
hyvään oloon menneeseen, 
luottaa tulevaisuuteen. 
 
Ystävä katsoo ystävää, tuntee rinnallaan toisen, 
ihmisen niin suurenmoisen, 
johon luottaa ja turvaa elossaan, 
tuntee ilon, surun, kehossaan. 
 
Hän on minun ystäväni aina. 
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Torstai  ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Aamupuurojen mitat 
 
”Suurempi kuin iso, 
ihan pieni, 
pienempi kuin iso, 
enempi pienempi kuin iso, 
normaalin ihmisen annos.” 
 
Siinä sitä on puurojen mittoja, 
kiva on ohjaajien kanssanne hääriä, 
arvuutella oikeita aamupuurojen määriä. 
 
Enkä tuo ”enempi pienempi kuin iso” on se vaikein. 
 
Eteenne lautasen annamme, 
ilmeitänne katselemme, 
 
osuikohan mitta oikeaan, 
kun keittiön annostelijalla oli vain yksi iso kauha, 
 
…ja kops, ”se on siinä”, hän sanoi. 
 
 
* 
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Torstai  ( 2 ) 
 
 
 
 
 
Ihminen vastapäätä  
 
Minä katselen ihmistä rinnallain, 
hän kulkenut on pitkän tien, 
monet täytymiset, menemiset, hervonneet, 
aatokseni matkalleen vien. 
 
Mitä kaikkea elämä tarjonnut, 
miten päivänsä ilossa, surussa, kulkenut, 
mistä leipä hankittu, 
millä lapset huollettu, 
millaiset olleet työt, 
kuinka kiihkeitä ikimuistoiset lemmen yöt. 
 
Miten kulkenut rinnalla rakkaan, 
kuinka monesti toinen lie uhannut: ”Kohta mä pakkaan”, 
 
sitten taas sovittu ja uskottu, 
elämää kyynelsilmin katsottu, 
toiseen suostuttu, löydetty tarkoitus jostain, 
jatkettu onnessa, ei mitään kostain. 
 
Elämä ystävykset yhteen hitsasi, 
toisen rinnalle kasvatti, 
tärkeäksi muodosti, 
 
kuin kesken pois otti, 
…hän lähti,  
toisen yksin jätti. 
 
Mitkä tunteet on eletty matkalla, 
sodan kauhut Kannaksella, 
työt tehty uskollisin mielin, 
jotta sopu säilyis, oltu mielin kielin.          … 
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… 
 
Matkattu maailman ääret, 
ihailtu kauniitten naisten sirot sääret, 
uskottu, haluttu, toivottu, 
elämästä kuin kaikki kaluttu. 
 
Nyt on mitä katsella, 
omaa arkistoa, joka syntyi matkalla: 
Tuossa rakastin niin hurjasti,  
tuossa mennyttä haikasin, 
tuossa oli sota, elo kurjasti, 
tuossa tein töitä, yöt hellässä sylissä huokasin. 
 
Kuinka lyhyt on ihmisen matka, 
kuinka pian se mennä vilahti, 
vastahan nuoruutta peuhasin, 
nyt yhdeksänkymppiä mittariin kilahti. 
 
On tämä elämä ihmeellinen, 
kuinka paljon se sisälleen taikoo, 
ihmisiä, rakkaita, lapsia, 
riemullisia hetkiä, vaivoja, harmaita hapsia, 
 
…mitähän se minulle vielä aikoo. 
 
 
*
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Torstai  ( 3 ) 
 
 
Mitenkäs on viikko mennyt 
 
"Mitenkäs on viikko mennyt?", kysyi ohjaaja asiakkailta, ihanilta 
vanhuksilta. 
 
"Tässähän se on mennyt, ... kuolemaa odotellessa", yks' veisteli, 
 
… ja sitten me kaikki naurettiin niin makeasti. 
 
* 
 
 
Torstai  ( 4 ) 
 
 
Mikä kiire tässä  
 
”Mikä kiire tässä”, sanoit aamiaispöydässä, 
kun päivän ohjelmaan patistettiin, 
lehden lukuun jo toivottiin. 
 
”Ei kiirettä”, vastasin, ”ollaan vaan”, 
elämä kulkee kuitenkin tavallaan. 
 
Mikäs kiire meillä, 
maailman hiljaisilla teillä. 
 
Se menee, toiset siinä kiitää, 
meillä moni asia ohitse liitää. 
 
Mikä kiire tässä, 
valmiissa maailmassa, 
jo pitkään eletyssä elämässä. 
 
 
* 
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Torstai  ( 5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Ja me laulettiin… 
 
”Valmis en ollut kai milloinkaan, 
mä nuoruudesta luopumaan…” 
 
ja 
 
”Hei, hoi, sä jätkän oma kulta. 
Oi, joi, sun lempes on kuin tulta. 
 
Voi, voi, jos suukon saan mä sulta. 
Ai, ai, se kuumeen mieheen loi…” 
 
Nuo laulut, nuo laulut, 
monet ihanat muistot mieleen toi. 
 
 
* 
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Torstai  ( extra ) 
 
 
 
 
 
(Vessan seinää vasten, odotellessa) 
 
Ihminen kuulee, vaikk’ei kuule 
 
Ei ihminen ole yksin, hän kera Luojansa kulkee, 
ei kuule, ei nää, 
elämä elettävä niin tärkeää. 
 
Vaan kuulee hän kuitenkin sanoista pienistä, 
luonnon äänistä, sävelistä, 
toisten ihmisten sydämistä. 
 
Ei suuri voima piilossa kulje, 
ei itseään peittää tahdo, 
 
vaan ihminen kiireineen, 
monine haaveineen, 
päivän tarpeineen, 
ei pienien äänien sekaan mahdu. 
 
 
* 
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Elämä on uskollinen 
 
Sinä herätit minun taitelijan luontoni,  
sinä, elämä, minut synnytit uuteen, 
annoit julman mielen, lujuuden, 
kun valvoin kanssasi aamukuuteen. 
 
Sinä näytit: ”Katso poika, käytä voimasi oikein, 
kaiva kirveesi, peitsesi terävä, 
älä anna itsesi levätä, 
tie edessä taistoinen.” 
 
 
Ei elämä helpolla päästä, jos jotain on kasvettava, 
jotain opittava, uskottava, 
ain’ uudelleen ja uudelleen luotettava, 
 
…ei elämä helpolla päästä. 
 
Jos toinen on uskollinen, sitä elämä on, 
ei periksi anna, ei selässä kanna, 
raahaa sinut läpi vaikka millaisen vuoren, 
välillä luulet: Tähän minä kuolen! 
 
Se on elämä, 
sinun uskollinen rinnallasi käydä. 
 
Hän kaiken näkee, 
kaiken tuntee, 
kaiken valmiiksi aprikoi, 
päätteeksi sinut perille toi. 
 
Sellainen on elämä, kuin armahtamaton, 
niin kiivas, 
niin päättäväinen ja viisas, 
jos otti pois, ei anna takas, 
kuitenkin on rinnallasi sun ainoa rakas. 
 
 
* 
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Perjantai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihminen vailla ystävää 
 
Yksinäinen on ihminen, vailla ystävää ainuttakaan. 
 
Ei ole jakajaa ilolleen, 
ei jakajaa surulleen, 
elää saa vain itselleen. 
 
Kuka kantaisi sinua matkallasi, 
kuka olisi tukenasi, 
kuka rinnallasi kulkisi, kun koettelee tie, 
ei seuraa kukaan, minne se sinua vie. 
 
Yksinäinen on ihminen ilman toista, 
rinnalla uskottua, ihmistä rakasta. 
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Perjantai  ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
(Asiakkaan, 90-v mies, kanssa aamuhississä,  
nuori nainen yllättäen matkassa.) 
 

Meit' ei poikia ikä paina  
 
Meit' ei poikia ikä paina, 
vaikk' ois matkassa millainen vaiva, 
tai vuosia kymmeninä renkaina. 
 
Meitä aina heikottaa, 
kun kaunis nainen vierelle lehahtaa. 
 
Mikä meissä miehissä on, 
sisäinen poikanen vallaton, 
ajatus nuoruuden voimaan ihan levoton. 
 
Metkuilee ja ketkuilee ain' tyttöin kanssa, 
silmät kirkkaat jo aamuvarhaisessa. 
 
-se nuorempi kirkassilmä 
 
 
* 
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Perjantai  ( 2 ) 
 
 
 
Kaksi maailmaa 
 
Sinä katsot minua silmiin hyväksyen, 
olet aivan hiljaa, 
minäkin katson sinua hymyillen, 
olen aivan hiljaa. 
 
Matkamme kohtasivat kuin avaruuksissa, 
toisenlaisissa maailmoissa, 
sinä kuljet täällä, etenet hitaasti, 
minäkin olen nyt täällä, vaellan vielä nopeasti. 
 
Matkasi on ollut pitempi, 
olet lentänyt maailman ääret, 
olet elänyt, palvellut, 
käynyt koulusi, kasvanut, 
tehnyt työsi, muuttunut, 
kumartunut, kasaan painunut, 
hapsuuntunut, 
 
… olet tullut vanhaksi. 
 
Sinä katselet minua hiljaa, hymyilet minulle, 
minä katselen sinua, tuot ajatuksia minulle. 
 
Tunnen itseni yllättäen niin nuoreksi, 
niin pieneksi, osaamattomaksi, 
avuttomaksi elämän edessä, 
sinun edessäsi, sinä matkalainen parka, 
olen edessäsi arka. 
 
Ja juuri hetki sitten sinäkin olit nuori, 
elit elämäsi kevättä ja kesää, 
teit itsellesi ja rakkaallesi yhteistä pesää, 
oli lapset ja koulut, omat työt, 
rakkauden riemut, huolista valvottavat yöt.          … 
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… 
 
Kuinka äkkiä kaikki on mennyt, 
kuinka pian elämä muuttui, 
nuoruuden voimat tiessään, 
muistot vain mielessään. 
 
Ei elämä ole pitkä, minä ajattelen, 
yks’ hetki vain, ja olen paikallasi, 
jalkaa nostan hiljalleen, 
omieni joukossa astelen, 
huokaisten pysähdyn paikalleen, 
nautin, jos joku tekee eteeni työn, 
olen onnellinen, jos saan viettää kivuttoman yön. 
 
Elämän kaari on taatusti sama, ellei se kesken katkea, 
köyryyn taivun, rauhoitun, olemukseni tyyni, raukea. 
 
Ei uutta, ei ihmeellistä, ei mitään tavatonta 
tässä ihmisen elämässä, 
mutta kohdata toinen näin kaukana, 
itsestä vuosikymmenten takana, 
kaksi maailmaa, ymmärrys sama. 
 
Viisastuin, avarruin: 
elä hetkesi tarkkaan, vaikka ois millainen lama, 
tee kaikki, minkä tehdä haluat, 
nauti ja vietä juhlaa, 
tapaa tuttuja, kierrä ja katsele maailmaa, 
älä elämäsi hetkiä tuhlaa, 
kerran et enää pääse, et jaksa, 
kukaan ei puolestasi toiveitasi maksa. 
 
En tiedä, mitä silloin ajattelen, 
miten päiväni aamusta iltaan saattelen, 
 
vaan, oispa mieleni kirkas kuin teilläkin, 
osaisinpa olla ja nauttia hetkistä aina, 
kuten tänään tämä hiljaisten hitaitten joukko, 
eräänä toukokuun torstaina. 
 
 
*
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Perjantai  ( 3 ) 
 
 
Kaksi hiljaista kulkijaa 
 
Tulimme hissillä P-kerrokseen, siis pohjalle, 
matkasimme jumpalle. 
 
"Pee, niin kuin pohjasakkaa", edellä kulkeva huokas, 
"tännehän me kuulutaankin." 
 
"Älä nyt silleen sano", toinen kiireesti korjamaan, 
"me ollaan herrasväkeä, älä sano noin." 
 
Minä hymyilin, 
heidän rauhaisaa menoaan katselin ja mietin, 
onko toinen jo luovuttanut, 
toinen viel' arvonsa tuntee, 
täällä pitkän matkan päässä, 
yli kahdeksankymmentä vuotta harteilla kulkee. 
 
Niin, ei elämä helpolla päästä, 
synnyttää tänne kasvamaan, 
kaikkea ihanaa valmistamaan, 
antaa elää elämää arvokasta, 
tekoja, saavutuksia, rakkautta kaunista. 
 
Sitt' alkaa se riisumisen koulu, 
kaikki ihana otetaan pois toinen toisensa perään, 
jää vain ajatukset, muistot suloiset ja kirveltävät, 
aamut avuttomuuteen heräävät. 
 
Ei ihme, jos mieli muuttuu, 
kun elämän tarkoitus, kaikki mennyt sylistä puuttuu, 
ei ihme, jos mieli muuttuu, 
yhteiskunnastakin paikka puuttuu. 
 
Siin' kulkevat hiljalleen peräkkäin, 
askel lyhyt, keppi tukea antaa, 
toinen viel' uskoo jonnekin, 
toinen hetkin periksi antaa. 
 
*
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Perjantai  ( 4 ) 
 
 
 
 
 
 
Ihminen ihmiselle 
 
Ihminen kohtaa ihmisen tiellä, 
hän huomaa, ei ole yksin siellä, 
elämäntietänsä kulkemassa, 
arkeaan matkaamassa. 
 
Ilokin yhdessä suurempi on, 
tänään hymyilee rinnallasi toinen, 
jos vielä eilen olitkin onneton. 
 
Ei yksinäinen elon tie onnea tuo, 
ei turvaa, kauneutta, päivään ihanuutta, suo. 
 
Kohdata matkalla ihminen, 
tehdä hänestä onnellinen, 
siinä kuin elämän tehtävä suuri, 
ihmisen tarkoituksen juuri. 
 
Ilman ihmistä rakasta, rinnalla kulkijaa, 
taival yksinäinen, vailla hellään syliin sulkijaa, 
ajatus harmainen, 
teko kaikkineen kuin tyhjänpäiväinen. 
 
Arvosta siis ihmistä matkalla, 
olkoon hän lähellä tai kaukana. 
 
Ihminen ilon ihmiselle tuo, 
antaa elämään tarkoituksen, 
kantaa aamusta alkaen, 
saattaa rinnalla kun olet hiljainen, 
lausuu kiittävän sanan viimeisen. 
 
 
* 
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Perjantai  ( 5 ) 
 
 
 
 
(2007) 
 
Nuorten onnea 
Sinulle ystäväin, 
kulje iloisena siellä, 
onnesi tiellä. 

 

Nuorena, 
elämän aamussa, 
kulkivat rinnan kaksi toisilleen niin rakasta. 
 
Mikä lie sallimuksen tie, 
kun rakkaat etäälle toisistaan, 
omat elämät muualla, 
toisilleen vain nuoruuden muistona. 
 
Siitä jo vuosia paljon, 
nopsaan kävivät, 
muistot jäljelle jäivät. 
 
Vuosikymmenten jälkeen kohtas ystävä ystävän, 
sama sallimus, vaiko sattuma vain, 
tiet uudelleen rinnakkain. 
 
Jatkuu elämä mihin päätyi silloin, 
käsi käteen yhtyy illoin.          … 
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… 
 
Kasvoille elämän täyttäneille nousi ilo, 
sama ilo, vaiko viel' suurempi, 
liekö rakkaus vanhana kaivatumpi. 
 
Onko jokin muuttunut vuotten mennen, 
onko kaikki kuin oli ennen, 
 
noo, … keho tietenkin rapistunut, 
vaan sisällä sykkii se sama hellä ja pieni, 
joka elon onnesta nuorena lauloi, 
herättyään samat laulut muistoista kaivoi. 
 
Viiskymmentä vuotta välissä, 
rakkaat jälleen yhdessä, 
vapaina kuin silloin nuorena, 
… ja voi miten onnellisina. 
 
-kyynelsilmin iloa katsova 

 

* 
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Perjantai  ( extra ) 
 
 
 
 
 
 
Elämä on vaiheita 

Elämä on vaiheita,  
elämä on mutkia vain, 
tää kulkija kouluin ankarain, 
tältä tieltä jo tarpeeksi sai. 

Katselee sillalla menneeseen, 
tähyää tulevaan, mi lupauksena eessään käy, 
vaikka mitään ei vielä näy, 

vain rivit kirjaillut kirjoissaan, 
elämä koettu kansissaan, 
ilot, surut, sydämessään, 
posket viel' kosteat kyynelistään. 
 
Mennyt, sinä menit, sumu laskee päällesi vain, 
edessä siintää tuleva, 
elämäsi arvokkain. 
 

* 

 

  

 

 
 

  

 
 
 



53 
________________________________ 

 
 
 
En tiennyt mitä pyysin 
 
En tiennyt mitä tein, 
kun pianistilta Myrskyluodon Maijaa pyysin. 
 
Yks’ tahti oli kuultu, kun ajatukseni matkalle, 
meidän viimeiselle, 
kesäiselle Kuningatar-kalliolle, 
parin kuukauden takaiselle. 
 
Siell’ kuningatar käveli mun rinnallain, 
oli onni niin lähellä silloin, 
toisiamme silitimme, rakastimme ihanin illoin, 
... se oli silloin. 
 
Sinne mun aatokseni musiikki vei, 
muistan kun sanoimme toisillemme viimeisen: hei hei... 
 
Muistan kuinka meri rantaan hiljaisesti pauhasi, 
taivas pilveili, 
miten sisäiseni sylissään värisi, 
aurinko etsi tietänsä pilvien lomasta, 
onnellisia käsi kädessä lämmitti. 
 
Viikko siihen, korkeintaan kaks’, 
muuttui elo kammottavaks’. 
 
Tarttui elämä, puukolla terävällä onneemme puuttui, 
yhdellä vedolla välimme viilsi ... ja kaikki muuttui. 
 
Olit poissa mun rinnaltain, syli tyhjänä syliä huusi, 
molemmat silmin kostein, elämä huutomme kuuli: 
 
”Mitä teit, sinä mieletön, 
mikä suunnitelmasi, miten tahtosi tällainen olla voi”, 
murheen iäisen rakastavien päälle toi. 
 
”Teitten on jatkuttava”, sinä vastaat vain, 
ei selityksiä, ei ymmärrystä ylempää, 
olet päättänyt, hyväksi nähnyt, sellaista,  
mitä ihminen ei koskaan nää, 
… onko elämässä lie jokin viel’ tärkeämpää. 
 
* 
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Lauantai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos sinulla on ystävä 
 
Jos sinulla on ystävä lähellä, ole onnellinen aina, 
on joku jolle soitella, 
kanssaan olla hiljaa hetkinä raskaina, 
 
luokseen palata, kun tie kuoppainen käyty, 
kasvatustie yksin nähty. 
 
Hän on sinua vastassa, kun saavut matkaltasi, 
syli avoinna, 
silmät nauravat, 
suu kauniita sanoja täynnä: 
”Olen edelleen tässä, lähellä, ... ystävänä.” 
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Lauantai  ( 1 ) 
 
 
 
(Sotilaan muisto) 
 
Kadonnut kivääri   
 
Mies matkalla maita kulki, 
sotavuosia nuorna käi, 
kun kiväärinsä jonnekin tien reunaan kuormasta jäi. 
 
Ei löytynyt perillä, ei etsintä tulosta tuottanut, 
kukaan ei tiennyt, ei auttaa osannut. 
 
Tuli yö, 
ajatus raskas jo miestä lyö: 
Sotaoikeus oottaa, mikä häpeä, 
kun sodassa mies hävittää kiväärinsä. 
 
Katseli iltaa, katseli yötä, 
kuu kirkkaana loisti, ihmetteli pakkastähtien vyötä, 
päätti, lähden takas mistä tulimme, 
kuljen yössä yksin tien, jota saavuimme. 
 
Lapin kylmyys, hiljaisuus, 
sisällä mielen levottomuus, 
kävi tietään mies, tähdet taivaalla tuikki, 
missä ajatuksensa, mielensä kulki, 
… ehkä hiljaisen rukouksen toi taivaalle julki. 
 
Nuori, elämä eessä viel’, parikymppinen, 
sodan kauhut jo tuntien, 
kasvoi rohkeus maata palvella, 
elämässä oudossa pelkoonkin tutustuen. 
 
Oli aikaa ajatella, 
kulkea hiljaista metsää, suunnitella, 
vai pelkoko vain seuranaan mieltä hiersi, 
yks’ aatos, yks’ ajatus vain, 
miten saan takaisin aseeni.          … 
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… 
 
Yön aavemainen kajo, 
kimmelsi yössä ihmeellinen valo, 
kuin peili kaukainen kulkijaa kutsui, 
… hämmästyi, 
 
kuu kirkkaana loisti, 
kiväärin tukki öisen valon yllättäen toisti. 
 
Pyssy pystyssä seisoi tien sivussa yksinään, 
mikä laittanut oli sen siihen löytymään. 
 
Kyynel silmän täytti, 
elämä, jokin viel’ tuntematon, miehelle näytti: 
Turvaa ain’ suurempaan mik’ itse oot, 
et joudu elämässäsi ahdinkoon. 
 
Vaikk’ hukkuis’ sulta elämän tie, 
vaikk’ katoais’ kaikki mikä sinua eteenpäin vie, 
niin muista, sinua seuraa toinen, mi suurempi on, 
turvana, apuna, voima suunnaton. 
 
Mies aseensa poimi, katsoi taivaalle, … kiitti, 
tämä todisteeksi rinnalla kulkevasta riitti. 
Heräsi usko, heräsi luottamus, kasvoi elämän turva, 
ei pelota enää ees sodan surma. 
 
Askel kepeä takaisin kantoi, 
ajatuksensa uudet, itsensä taivaalle antoi, 
sanoi: Minä uskon, minä luotan, olen käsissä armaissa, 
täällä korvessakin kantavissa. 
 
Muuttui elämä, katosi raskas ies, 
palasi öiseltä matkaltaan muuttunut mies. 
 
Tää muisto, tää pieni hetki elämän tien, 
oli suuri voimassaan, kosketuksessaan, 
löytyi lupaus:  
Minä sinua elämäsi rinnalla vien. 
 
 
* 
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Lauantai  ( 2 ) 
 
 
 
 
 
 
Kukkamekon hempeyttä 
 
Kukkamekossa edelläni kuljit, 
kehuin kesäistä hempeyttäsi, 
vaaleanpunaista mekkoasi. 
 
Sinä kuljit hiljaa ja vastasit: ”Onhan kesä, juhlikaamme.” 
”Ihan oikein”, sanoin, ”nauttikaamme.” 
 
Minä muistit siin’ käydessä sanasi viime viikkoiset, 
kun hellehatussa pihalla leijuit, 
rollaattorin sarvissa lauloit: 
”Oon Sörkan ruusu, ruusuista pistävin.” 
 
Sisälläsi tyttönen sirkeä, sen silmistäsi näin, 
… ja mieli virkeä. 
 
 
* 
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Lauantai  ( 3 ) 
 
 
 
 
90-vuotiaalle 
 
Elämä vuosia jo paljon toi, 
moni huokaa ett’:  ”Oijjoiooi…, 
kuinka kauan on saanut mies viipyä täällä, 
rakkaiden keskellä.” 
 
Kuinka paljon muistoja menneiltä teiltä, 
kuinka paljon oppia, ajatuksia, 
elämän opettamia ratkaisuja. 
 
Niitä kantaa hän matkassaan, on iloinen aina, 
tänäänkin tässä keskellämme, 
juhlapäivänä sunnuntaina. 
 
Elo jatkuu, mies matkaansa käy, 
iloiten muistelee menneitä, tien päätä ei näy. 
 
Tehtävää viel’ paljon, 
opettaa meitä perässä tulevia, 
rinnalla kulkevia, 
 
näyttää meille miten elossa selvitään, 
miten päivät ilossa kohdataan, 
miten naurusuin ystävää tavataan, 
miten toista onnessa halataan. 
 
Siin’ Kauko on taitava, ja kuva meille, 
nuoremmille,  
vielä niin meneville kiireisille. 
 
Onnea Sinulle, ystäväni onnellinen, 
olen minäkin oppinut rinnasi paljon, 
kanssasi sain kulkea vain pienen hetken…        … 
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… 
 
…ai niin, se konjakki meiltä viel’ juomatta on, 
jota kerran pyysit, 
ei ollut luvallista, 
sen muokkasin Kaukon konjakki -runohon. 
 
 
* 
 
 
 
 

Kaukon konjakki 
 
Sinä heti aamusta konjakkia toivoit, 
se on kielletty, 
minulta sanakonjakin sait: 
 
Konjakki kielletty niin maukas oisi, 
kunpa sen vain maistaa voisi, 
vapauttaisi mielen, 
nostaisi ilon pintaan, 
antaisi mielikuvat ihanat, 
joill’ ei oo hintaa. 
 
 
* 
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Lauantai  ( 4 ) 
 
 
Yksinäisen iltakahvin ohikiitävä ajatus 
 
Voi kuinka minä rakastinkaan sitä elämäntapaa, 
sitä turvaa, jonka toinen ihminen rinnalla toi, 
kuinka ihana toinen oikeasti olla voi. 
 
Kuinka hellästi katsoi kirkkailla silmillään, 
kuinka iloiten kosketti käsillään, 
mieluusti lepäsin sylissään. 
 
Kuinka ihana oli suunnitella huomista, 
rakentaa yhteistä tulevaisuutta, 
menoja sinne ja tuonne, 
kuinka lempeä luonne. 
 
Kuinka ihana oli ihailla kauneutta 
mi sylissäni tansseissa taipui, 
kasvonsa hymyilevät, 
vartalonsa norja, 
 
… hän oli niin kaunis, ... ja voi kuinka sorja. 
 
Kuinka ihana oli elää suhdetta toimivaa, 
pitää sylissä ihmistä rakasta ja arvostavaa, 
… voi kuinka ihanaa se olikaan. 
 
Vaan jotainko silti vielä puuttui, 
kun elämä meihin suuttui, 
löi hetkessä pirstaleiksi kaiken kauniin, 
poisti turvat, poisti hurmat, 
… ihanan elämän hurmat. 
 
Repi irti rakkaat ja sydämet kuumat, 
toisen viskas’ toisaalle itkemään, 
toisen toisaalle polttavia muistoja pois kitkemään. 
 
Mikä vielä puuttui, kun elämä meille näin suuttui, 
hetkessä toinen oli toiselta poissa, 
… ja kaikki taas puuttui. 
 
*
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Lauantai  ( 5 ) 
 
 
 
 
 
 
Katselen elämää suurin silmin 
 
Katselen elämää silmin suurin,  
en ymmärrä sitä, 
en aina tiedä, onko se ystävä vaiko vihollinen. 
 
Kuinka paljon ihania asioita se onkaan antanut, 
kuinka monia kuin kesken pois ottanut. 
 
En ymmärrä sinua, elämä, 
miksi niin paljon puet, 
kun jo uudessa hetkessä sen pois riisut. 
 
Vaan kuitenkin, 
annoithan elämän elettäväksi, 
annoit rinnalle ystävän rakkaan – montakin, 
annoit lapset riemukkaat, 
työt, tekemiset, mielekkäät. 
 
Oi, olet antanut niin paljon, 
ja vielä tänäänkin annat. 
 
Älä tänään ota mitään pois siitä hyvyydestä, 
jota olen kauttasi saanut. 
 
Anna minun nauttia siitä, mitä minulla tänään on, 
en ole onneton, en ole turvaton, 
minulla kuitenkin niin ihana elämä on. 
 
 
* 
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Lauantai  ( extra ) 
 
 
 
 
 
Suurta elämässä 

Tieto, että joku jossain lämmöllä ajattelee, 
on suurta elämässä, 
sen arjessa raskaassa, 
joku jossain mielessään rakastamassa, 

yhteisissä ihanissa muistoissa, 
hetkissä tunnelmaisissa, 
tulevaisuuteen katsovissa. 

Tieto toisesta rauhoittaa mielen ja sydämen, 
vaimentaa levottoman kaipauksen, 

antaa rauhan katsella elämäänsä, 
elää levollisesti hetkeänsä. 

 
* 
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Unelma 

On onni omata unelma, 
tavoite elämässä kantava. 

Unelma tuo päiviin tarkoituksen, 
elämän sisällön, tulevan arvoituksen. 

Unelmissa kuljetaan muissa maissa, 
tulevissa hetkissä kaukaisissa, 
siellä jo askel käy, 
vaikka määränpää ei vielä tänään näy. 
 
Jolla on unelma, hän on jo siellä, 
mielensä kuvissa, sisällä, 
hän kulkee ja katselee kaikkea, 
unelmaan sovittaa joka askelta. 

Ihmisen on hyvä omata yks' unelma, 
johon elämässään pyrkii, 
se arjen vastoinkäymisiä hylkii. 

Kun katse on kaukaisissa, 
paine pienempi arjen askareissa. 

Onko ihmisellä unelma aina, 
onko matkassaan kuva paremmasta, 
elämästä tai elämän tavasta uudesta. 

Aina on unelma, jos unelmaa kysytään, 
mitä elämältä viel' toivoo, 
mihin matkata tahtoo. 

Aina on unelma, ihan pienikin vaikka, 
siinä on elämän voima, 
ja lupaus, miss’ on sun tulevasi paikka. 

 
* 
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Sunnuntai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mistä tuntee ystävän 
 
Ystävän tuntee silmistä, 
katseesta suoraan katsovasta, 
käden hipaisusta ohi mennessä, 
lempeästä halauksesta. 
 
Siitä tuntee ihmisen rinnalla, 
tunteesta tuntemattomasta. 
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Sunnuntai  ( 1 ) 
 
 
 
Tulin uniisi   
 
Sinä tanssit kanssani koko yön kerroit silmin kirkkain, kun ovella 
tapasimme. Ilmankos minua aamulla väsytti, minä leikilläni jatkoin. 
 
Olin kanssasi yöllä, tulin uniisi yhteisen päivämme jälkeen.  
Puhuimmeko tanssista, vai mikä mieltäsi vei,  
muistosi menneisiin herätti, vuosikymmenten takaisiin päiviin, kun 
jalkasi sinua sulavasti kuljettivat, mielesi virkeä, nuoruutta miehesi 
rinnalla elit. 
 
Nyt vietämme päiviä yhdessä, juttelemme, 
muistelemme menneitämme. 
 
Olet iloinen kaiken elämäsi keskellä, vaikka vaivat rajoittavatkin,  
eikä elämä enää tarjoa iloja kuin ennen. 
 
Vaan tanssi, tyttö, tanssi mun kanssani unissa! 
kyllä minä jaksan, …ja sinäkin jaksat, 
siellä me toistemme syleihin sovimme, 
yhdessä elämästä haaveksimme. 
 
Oikeata elämää sekin on, ihan oikeata, 
unet ja haaveet meitä kantavat, 
elämän iloa hiljaisiin päiviin antavat. 
 
Ja sinä, rakas toinen ystäväni, sinä luit runokirjaani yöllä, sen 
aamiaispöydässä kiirusti kerroit kun tapasimme. 
 
Pidit kirjaani kädessäsi, näin kerroit. Selailit sitä ja iloitsit siitä. 
 
Onko se enne, minä jo kysymään, kun haaveenani on kirjan 
kirjoitus.          … 
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… 
 
Uskotko siihen, toteutuukohan se, minä vielä sinulta tivasin,  
ja toivoin sinulla kuin näkijän lahjaa olevan. 
 
”Toteutuu se”, sinä minulle vakuutit ja levotonta mieltäni rauhoitit. 
 
Oi ystävät, te minua vanhemmat, 
kuinka ihana on kanssanne päiviä viettää, 
onnellinen olen jos öisinkin, 
unissanne saan kanssanne olla, 
tapailla ja vaikk’ tanssia,  
elää hetken rinnalla. 
 
 
* 
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Sunnuntai  ( 2 ) 
 
(Vanhuksen kertomus) 
 
Piikkikirje 
 
Minä vastasin kirjeeseesi piikillä, 
sanoilla varastetuilla. 
 
Elimme sotaa, kaukana toisistamme, 
silloin niin rakastimme, 
kirjeitä kirjoitimme. 
 
Vaan, yks’ kerta mun sydämeni pysähtyi, 
sain sinulta kirjeen, 
ei käsin tehty, vaan koneella kirjoitetun, 
… mieleni järkyttyi. 
 
Minä sinulle sanoilla varastetuilla vastasin, 
lehdistä ihmeellisen tilkkukirjeen valmistin. 
 
Kaksi iltaa taituroin ja leikkelin, 
sinua sillä piikillä pistelin. 
 
Vaan tää piikki, 
tää kirjeeni kiukkuinen, 
kuin petetyn rakkauden, 
on nyt mun arvokas omaisuus, 
suloinen muisto menneiden. 
 
Piikkini ihanaksi muistoksi vaihtui, 
vaikk’ mieleni sinulle silloin suuttui, 
rakkautemme siitä kirjeestä iloksi muuttui. 
 
Kirje matkassain nyt ainoana viestinä ajoilta kulkee, 
tuo muistoni sinusta, minut ain’ hetkin syliinsä sulkee, 
 
ja sanat varastetut, 
toisilta leikaten lainatut, 
ovat minun omiain, 
painokkaasti poimittuja rakkaitain, 
minä muistan tuon hetken, ja sinut ain. 
 
* 
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Sunnuntai  ( 3 ) 
 
 
 
 
 
 
(Vanhuksen kertomus puolison tapaamisesta) 
 
Onni  
 
Onni minua ootteli kun kotiin saavuin. 
Äiti oli vastassa, ei tykännyt Onnista. 
 
Metsään minut saatteli, 
piiloon, suojaan, etten Onnia tapaisi. 
 
Minuakin häiritsi, en Onnia rakasta, 
en pitänyt tavastaan elää, maalaispojasta, 
paidastaan housunpäällä ja helmansa kakasta. 
 
Oikea onni minua kaupungissa odotti, 
Seurasaaren juhannuskokolla silmillään tavoitti, 
…kuin filmitähti, komea mies, 
se pitkää yhteistä taivalta meille ties. 
 
”50 vuotta yhdessä vierähti, 
sitten se kuolla kupsahti”. 
 
 
* 
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Sunnuntai  ( 4 ) 
 
 
 
 
 
 
Mikä kantaa 
 
Mikä antaa voiman aina uuteen päivään, 
mikä luo uskoa tulevaan, 
mikä kantaa elämässä yli ohuen ritisevän jään, 
mikä vie uskollisesti unelmaan. 
 
Into, yhdessä rohkeuden kanssa, 
pelko, yhdessä toivon kanssa, 
rukous, yhdessä epätoivon kanssa, 
neuvokkuus, yhdessä ahkeruuden kanssa. 
 
Ne kaikki vie eteenpäin, 
helpottaa päivinä raskaina, 
kun tuntuu, ett' mikään ei muutu, 
en enää päivääkään tätä tietäni laahusta. 
 
Sitt', mikä se on tässä ihmisen elämässä, 
jokin sisälläni aina vain uskoo, 
sanoo: "Jaksa, jaksa, etsi viel' päivä, 
huomenna on edessä unelmasi häivä." 
 
Vaan tuo huominen, se tulevaan viittaa, 
ei tulevaan aamuun, 
kuitenkin se auttaa pahimman yli, 
huomenna taas sukellan uusin innoin tulevani sumuun. 
 
 
* 
 
…jatkuu alla  (sunnuntai 5) 
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Sunnuntai  ( 5 ) 
 
 
 
 
 
 
Minä kannan   …jatkoa yllä olevaan 
 
Vai liekö vastaus kaikkeen vain kaksi sanaa: 
"Minä kannan", ja siten sinulle kaiken annan. 
 
Nuo sanat ovat suuret, jos ne oikein arvaa, 
ei hylkää, ei ajattele kuin vastakarvaa. 
Hengellinen sävy niillä lie, 
vaan enemmän ovat kuin hengellinen tie. 
 
Niissä on usko sisäinen, vaikka uskoa ei olisikaan, 
niissä on toivo, vaikka toivoa ei olisikaan, 
niissä on elämän turva, vaikka turvaa ei olisikaan. 
 
Se on luottamus, joka sinusta nousee: 
Joku auttaa sinua aamussasi, 
joku suurempi on rinnallasi, 
rauhoittaa sinua illassasi. 
 
Joku voima sinut pelosta nostaa, 
vihamiehellesi kostaa. 
Joku on sinun rinnallasi, vaikka et häntä nää, 
sanoo sinulle hiljaa sanat: 
 
"Minä kannan, ja kaiken muunkin sinulle annan mitä elämääsi 
tarvitset, 
siihen elämään, mikä sinulle hyväksi on, 
mikä kohdallesi annettu on, 
siinä sinulla on kaikki, sillä minä ne sinulle annan”, 
ja lupaa taas kerran: "Minä sinua kannan". 
 
 
* 
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Sunnuntai  ( extra ) 
 
 
 
 
 
 
Arkielämän kestävä rakkaus 
 
Katselee silmiin, 
katselee kohti, 
sanoo kauniin sanan, 
ilo ja onni sanoissa hohti. 

Tulee rinnalle, koskettaa toista, 
ihmistä arvokasta, suurenmoista. 

Antaa suukon, 
unohtaa sanan puukon, 
etsii hellyyttä pienestä hetkestä, 
nauttii rinnalla yksinkertaisesta retkestä. 

Elää päivän, tulee luo ja kantaa, 
toiselle hellän sylin illalla antaa, 
sanoo sanan "rakas" tahtomatta, 
toisen vaatimatta. 

Valvoo rinnalla, kun toinen on heikko, 
elämä musertaa, toinen kuin peikko. 

Iloitsee vierellä elämän hellän, 
käden kosketus viimeisen hetken, 
poskelle kaipaava suudelma  
jälkeen elämän retken. 

 
* 
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2007 

Sulkien maa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulkaa etsin 
 
Sulkaa etsin, joka sanoja piirtäisi, 
elon teitä muistiin siirtäisi, 
 
jossa ois elämän kepeys, tuulen hento kosketus, 
taivaallinen lempeä tuulahdus, 
 
joka pienestä ajatuksen vireestäkin ymmärtää, 
siitä värähtää, 
kaunis jälki muistoon jää. 
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Tervehdys sulkain maasta 
 
Huomaatko, miten sanasi muuttui, 
pieni sulkanen niihin puuttui, 
kosketti hiljaa, sormiasi silitti, 
mielesi uusiin sanoihin viritti, 
toi tervehdyksen ihmeellisestä maasta, 
kaukaisesta silmäin takaisesta. 
 
Siell' asiat aukeavat aidommin, 
siell' arvot kulkevat toisin, 
voi jos ihmiselokin 
kulkisi hellemmin, niin soisin. 
 
Vastauksia paljon on sulkain maassa, 
vastauksia mit’ ei uskalla julkaista, 
vaan, maa pieni sekin rinnalla sen, 
mitä katsot taivaisiin kaareutuen. 
 
Ei maailma ole taivaissa, 
ei sisällä maan uumenissa, 
ei hengissä, ei elämässä näkyvässä, 
vaan suuressa näkymättömässä. 
 
Hetki tää näkyvä vain rahtunen on, 
sen matkaat kuin kädestä kohtalon, 
viet osasi, kokonaisuuden osasen vain, 
ihminen huokaa: 
kuinka tällaisen osan elettäväksi sain. 
 
Ei vastaus vaikea, vaan mysteeriksi jää, 
mikä elämässä kullakin tärkeää, 
monelle on moni, 
jollekin yksi ainoa vain, 
joku kantaa kuormaa suurta, 
toisella osa huilailijain. 
 
Ei tasan käy päivät, 
ei samoin matka maan päällä, 
vaan kaikki kun yhteen liitetään, 
siitä suunnitelma kaunis, 
… lopussa kaikesta kiitetään. 
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Sulan sydän 
 
On sydän meillä, vaikka matka tehty, 
sana perille toimitettu, 
salaisuus paljastettu. 
 
Jäi sydän meille, lähtöpaikan salaisuus, 
valtakunnan kaukaisen ulottuvuus. 
 
Kuinka kaukana se onkaan, kuinka lähellä, 
tärkeä kuulla ihmistä, 
kuin aikain takaa, vaikk' aikaa ei oo, 
tulevaisuus ihmistä vartoo. 
 
Voi sinua, sinä sulkani hentoinen, väräjävä, 
kuinka annettu hennolle tehtävä tärkeä, 
eikö löytynyt rautainen, 
luja, kivinen, saattaja sanoillen, 
miks' hennon piti tehtävään, 
tuulien armoille lähettää. 
-Siin' salaisuus, oi ihminen, siin' salaisuus,  
ihminen niin inhimillinen, 
arvostaa kovuutta, ankaruutta, painoja, 
sulkain maassa, muistathan, 
sulkain maassa muita arvoja. 
 
Ei terillä, ei kovilla kestävillä metalleilla, 
ei juonilla, ei oman tavoittamilla, 
siell' hento ja heikko on voimassaan, 
hyvyys, oikeus, seurassaan, 
siell' rauha ja lepo, huoli toisista, 
suurempi vaiko pienempi, se on poissa, 
arvonsa kaikella, 
ja sanoja kunkin tehtävä palvella. 
 
-Ei kukaan usko näitä maita, 
sulkien ja sanojen taivaita.          … 
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… 

-Ei usko niitä teekään, ei tieto yllä pidä, 
on paljon mit’ ihminen ei tunne lain, 
salaisuus kulkee matkassain, 
salaisuus sulassa, sisällä sen, 
arvoitus iäinen. 
 
Mistä saitte te tiedon, viisauden, 
mistä keksinnöt kaikki tyynni, 
mistä ratkaisut ylimaalliset, 
mistä taidon, mistä avun aidon vaikeaan hetkeen, 
suunnan kehitykseen, 
sanoja sattuvia oikeille, etsiville taidollisille. 
 
Joku aina sanan sai, ei huomannut ehkä, 
sen sulka hälle salaa toi, kuin raikasta vettä. 
 
 
Oi näkisitpä ystäväin, 
kuinka paljon on sanoja matkalla, 
kuinka paljon sulkien vilskettä ja suhinaa 
kohti maata taivaltaa, 
 
ja kiire, kuinka kova kiire viel' kullakin, 
viedä apunsa suloisin, 
etenee kehitys suurin askelin. 
 
-pikku hurmaavasulka 
 
 
* 
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Huokauksia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ei aika ihmistä säästä 
 
Ei aika ihmistä säästä, 
ei päästä vähenemisen tieltä, 
ei paluuta sieltä, miss' aika jo vähiin käy, 
yhtä ei joukossa enää näy. 
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Huokaus  ( 1 ) 
 
 
 
 
 
Nuoruus on haipuvaa 
Nuoruus on haipuvaa, suuri ikäluokka, 
omasta elämästä katoavaa. 
Vaikka viel' hetki sitten puistoissa leikittiin, 
metsissä pummista kirmattiin, 
Mustikkamaalla ja Stadikalla tsimmattiin, 
partsikassa kasvettiin, 
 
niin, voi miten ne ajat jo kaukana ovat, 
takana yksinkertainen, vaatimaton nuoruus, 
ajat sodanjälkeisille vanhemmille kovat. 
 
Me olemme eläneet uutta aikaa, 
nähneet huiman kehityksen, 
ihailleet tekniikan taikaa, 
vaan mikään niistä ei ihmistä muuta, 
vanhuudelle kunkin vuorollaan annettava suuta. 
 
Lääketiede helpottaa, 
ravintotiede vahvistaa, 
vaan kuitenkin, 
me perässä tulemme kaltaistemme, 
isän, äidin, sukulaistemme. 
 
Samoin me kuljemme kaikki, 
synnymme, kasvamme, elämää jatkamme, 
opiskelemme, teemme työmme, taistelemme, 
koittaa rauhaisa aika, elo tyyni  -  hiljenemme. 
 
 
* 
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Huokaus  ( 2 ) 
 
 
 
 
Täss' vertasin itseäni toisiin 
 
Minä mietin täss’ aamusella itseksein, 
kun itku taas kerran silmäni täytti, 
kun jokin, … jokin vain, 
rakkaan muistikuvan mieleeni näytti, 
 
ett' miten elää nuo vanhat, 
miten jaksavat päivänsä alkaa ja mennä, 
kun elämää kaukana takana, rippeitä vierellä. 
 
Muistoja, muistoja, rakkaita muistoja, 
kaikki kultaantuneet vielä, 
ikävät ja raskaat jo multaantuneet siellä. 
 
Miten jaksavat menneittensä kanssa, 
onko silmänsä jo kuivuneet, 
itkunsa menneistä loppuneet, 
vai pärskähtääkö jokin ain' jostain, 
silmät ja posket äkisti kastain, kuin minullakin,  
heikolla ja niin elävällä vielä, 
ehkä vain hetken yksinäisellä tiellä. 
 
Teillä tienne on yksinäistä aina, 
alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina, 
minulla päivät on kaikkea täynnä, 
uusia asioita, tapahtumia, ihmisiä, 
silti ehdin murehtia, 
katsella rakkaita menneitä, 
surra ja huokailla kuljettuja teitä. 
 
Miten teillä, 
kun kaikki päinvastoin kuin minulla, 
muistot ja menneet ovat elämää, 
käyt vain hetkittäin pikku matkoilla.          … 
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Tässä vertasin itseäni toisiin, 
eläneisiin, elämää nähneisiin, 
ja taas moitin itseäni: Miks' hullu sinä pilaat päiviä, 
miksi itket, miksi kaipaat menneitten häiviä. 
 
Katso, elämä on edessäsi kirkkaana, 
terveys kerallasi, ihmiset kauniita, 
saat liikkua ja mennä mielesi mukaan, 
ei jarruta menoasi mikään, ei kukaan. 
 
Lopeta, hyvä mies, jo tuo valituksesi virsi, 
tartu elämäsi hetkeen, lähde tanssimaan, 
ja huomenna vaikka romanttiseen retkeen. 
 
Tässä on sinun hetkesi, anna murheitten olla, 
on sinullakin aikasi menneitä muistella, 
itseksesi vetistellä, … ja yksin olla. 
 
 
*
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Huokaus  ( 3 ) 
 
 
 
 
 
 
Ihmisen kova koetus 
 
Koetus kova ihmisen, kun terveys kesken viedään, 
maailma viel’ edessään suunnittelee ihanaa elämää. 
 
Elämä kuin loputon, 
sydän, mieli, iloinen, 
kaipaus menoon sammumaton. 
 
Kun silloin ihmiseltä meno viedään, 
terveys mi kaiken ehto, 
…tuli eteen rauhaisa kehto. 
 
Silloin on koetus suuri,  
kysymys syvä, hiljainen: 
Miksi enää en mennä saanut, miksi otettiin kaikki pois, 
miksi taakka tää hirmuinen, 
elämä niin ihanaa viel’ ollut ois. 
 
 
* 
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Huokaus  ( 4 ) 
 
 
 
 
 
Maailmaa voi katsella monenlaisin silmin 

Maailmaa voi katsella monenlaisin silmin. 

Voit katsella sitä kiukussa, 
voit ajatella pahoja, 
sen läpi kaikkea punnita, 
hyvätkin asiat sen myötä hukata. 
 
Tai voit katsella kauneutta mi edessäsi pilkottaa, 
ajatella miten kaikki elämää kaunistaa, 
miten se on kuitenkin suurta, 
vaikka juuri nyt näyttäisi ihan muulta. 
 
Voit purkaa kiukkuasi kaikkiin ja kaikkeen, 
kirota ja pärmentää, 
myrkkykeittoa happamin kasvoin hämmentää. 
 
Tai sitten voit iloiten kaikelle hymyillä, 
vaikk' ois vastusta, ei sitäkään tarvi lymyillä. 
 
Näe, tämä elämän raskas hetki vain on, 
huomenna voi olla toisin, 
et enää olekaan onneton, 
kuinka kiittää enemmän voisin. 
 
Jos eilen sitä kirosit, mistä tänään jo kiität, 
oisko ollut parempi vaieta siitä,  
mitä tänään onnessasi niität. 

 

* 
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Huokaus  ( 5 ) 
 
 
 
 
 
Kenellä ois aikaa 
 
Hiljaisten joukko, kuka auttaa teitä, 
kuka kuuntelee huolianne,  
palvelee tarpeitanne. 
 
Ihminen rinnalle pyrähtää, 
hetken katselee, kuuntelee, 
pian taas tavaroitaan pakkailee, 
seuraavaa kiireisesti hoitelee. 
 
Kuka antaisi apuansa, 
kuka kantaisi vanhuksen taakkaa, 
ottaisi osaa päivän töihin, 
toisi turvaa yksinäisiin öihin. 
 
Voi, niin kortilla on kiireisen apu, 
ei ennätä kuin kysellä vain, 
katsella ympärilleen, 
tarpeet kirjata vaivoin, 
 
tutkia mikä on tilansa, 
miss’ ois paras paikkansa, 
kotona, vaiko jo laitoksessa. 
 
-sivusta kuunnellut 
 
 
* 
 
 
 
 



83 
________________________________ 

 
 
 
 
Huokaus  6 
 
 
(Valoa vanhuuteen -projektista) 
 
Valoa vanhuuteen 
 
Valoa vanhuuteen, ajattelee nuori. 
Valoa nuoruuteen, ajattelee vanha, 
kun jo tietänsä käynyt ja kaiken toisin näkee. 
 
”Oi, oisinpa nuorna ollut kuin olen nyt”, 
sanoi kerran yks’ vanhus, ”osaisin toisin elää.” 
 
”Taakka oisit ikäisillesi”, huomautin, 
”et mukaan lähtisi moneen hulluun menoon, 
nuoruuden järjettömään iloon.” 
 
Vanha näkee, miten nuorena valo puuttui, 
miten elämä kuin sumussa kulki, 
miten asiat omalla painollaan, 
ajatus ei aina tullut julki. 
 
Nyt vuosien päästä voi kaikkea toisin katsella, 
asioita viisammin ajatella. 
 
Nuori sanoo, valoa vanhuuteen, 
jossa valo nuoruuden, josta aikanaan valo puuttui, 
”valosta vanhuuteen” pian vanhus jo suuttuu. 
 
On minulla valo! 
On minulla ajatus, on tieto, taito, 
ymmärrys aito elämästä. 
 
Miksi valoa vanhuuteen, 
miksei valoa nuoruuteen, 
elämän huumaan, hurjuuteen, 
kasvuun ja kiivauteen.          … 
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Valoa vanhuuteen vie harhaan, 
apua vanhuuteen on paikallaan, 
rinnalle kulkevaan. 
 
Siin’ on vanhojen tarve suurempi, 
ei pimeys vallalla lie, 
onhan jo kuljettu pitkä tie, 
 
ja viel’ edessäkin on paljon, 
mihin ikinä kaikki vie. 
 
 
*
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Huokaus  ( 7 ) 
 
 
 
(Dementiaa sairastavien keskuudessa) 
 
Voi muistin koukeroita ja lonkeroita 
 
Voi näitä ajatuksen koukeroita, 
voi muistin ihmeellisiä lonkeroita, 
 
miten tarkkaan se kaiken mieleen piirtää, 
rajattomasti kaikkea sisäänsä siirtää, 
 
miten siirtää talteen ihanat hetket, 
miten ikävät, kaipaukset kamalat, 
miten tiedon, viisauden, kaikki maailmat avarat. 
 
Tallettaa, tallettaa, tallettaa vain, 
kaiken min elon teillä lahjaksi sain. 
 
Voi, miten paljon antaisin pois, 
kuin ei ois koskaan ollutkaan, 
kuinka monia toivon, ett' saisin elää viel' uudestaan. 
 
Vaan ei, siihen se ei pysty, 
ei ole se ihmisen rajattavissa, ei haluttavissa, 
ellei sitten jokin sairaus muistoista helpota. 
 
Helpota…apua! mitä minä oikein huokaan… 
 
Entä jos tuo kaikki, tuo koko elämä, mikä matkassani kulkee, 
otettaisiinkin pois, 
kaikki ihana ja raastava lopullisesti mennyttä ois. 
 
Enhän minä sellaista toivo, en tietenkään, 
ett' kaikki vain menisi menojaan, 
olisin kaiken keskellä yksinään. 
 
Apua!… ei sellaista.          … 
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… 
 
Eihän vain tää toive, tää ajatus, matkaansa lähtenyt, 
minähän ajattelin vain, 
kauhun tunteen heti päälleni sain. 
 
 
Onhan niitäkin, jotka kaikesta ovat joutuneet luopumaan, 
kaikki muistonsa pois antamaan, 
vain lähiasioita mielessään kantamaan, onhan niitäkin. 
 
Onko lie elämä helpompaa, 
ihanat ja kipeät unohtaa, 
todellista elämää tässä ja nyt, 
kaikki mennyt mielestä häipynyt. 
 
En osaa ajatella, en edes uskalla tätä, 
oi mieleni lonkero, tämä ajatus jo jätä. 
 
 
Onneksi kuitenkin jokin mekanismi ihmiselle suotu,  
hän voi unohtaa, 
jonnekin taka-alalle siirtää, mielestä hetkiksi karkottaa, 
ajatukset kätkeä ja uutta elämää rakentaa, 
menneistä itseään armahtaa, 
vielä sattuvat ilot ja surut vaimentaa, 
 
tai hetkisiksi palauttaa, 
kaikkea uudelleen vähän rapsuttaa. 
 

* 
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Huokaus  ( 8 ) 
 
 
 
(Hetki dementiaa sairastavien keskuudessa) 
 
Muistin sairaus 
 
Ymmärsinkö oikein suunnitelman, 
ett’ kohtaisin ihmisen pienuuden seass’ suuruuden, 
vaiko suuruuden seass’ pienuuden. 
 
Vaikka suuri on hän luotujaan, 
pienenee vain matkallaan. 
 
Jos muisti on poissa, 
on ihminen kuin kadoksissa, 
sitä tulisi minun nyt katsella, 
nähdä kuori mi kätkee salaisuuden, 
nyt niin hiljaisen. 
 
Jos muisto on poissa, ajatus katkennut, 
on hän kuitenkin siinä, 
yhteys menneeseen vain poistunut. 
 
Sekö tekee ihmisen, muistot menneiden, 
eikö hän ole edelleen vierellä,  
kantaa vain kuormaa pientä, 
nauttii hetkestä, 
moni ilo, moni suru, kadonnut mielestä. 
 
Myös opit, kokemukset, paikat ja ihmiset, 
kaikki menneet menojaan. 
 
Vaan kerran viel’ yhteys menneeseen rakennetaan, 
kaikki eteen palautetaan, 
löytyy paikat tutut, rakkaat jutut, 
ihmiset ihanat, …myös kaikki surut, 
 
sitt’ miettii, 
olinko onneton, kun ilot ihanat mielestä jäi, 
vaiko onnekas, kun surut suuret edestäni kauas käi. 
 
* 
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Huokaus  ( 9 ) 
 
 
Melkoinen päivä 
 
Melkoinen päivä, minä ajattelen, 
kun kaksi ystävää rinnalta lähti. 
 
Kaksi vanhusta tiensä määrän täytti, 
vaikka vielä eilen ihan toiselta näytti, 
meidät kuin yksissä tuumin jätti. 
 
Minä silmiään katsoin pari päivää sitten, 
sinä toinen niin palelit, 
sinä toinen huonosti syöt, 
tehty jo aikaa päivän työt. 
 
Ja vielä kolmaskin viesti, 
joku yöllä halvaantui, 
kanssaan pöydän ääressä eilen yksissä tuumittiin: 
”Minusta tulee mies”, sinä virkoit, 
naisen partakarvojasi iloisina naurettiin. 
 
Nyt hänkin on poissa, 
jossain elon rajallisuuden sopukoissa. 
 
 
Lähtö on aina yllätys, kuka katsoi ajan oikean, 
katkaista elämän tien jo raskahan. 
 
Katsomme menneitten perään, 
hetkeksi hiljenemme, 
ei murhetta, ei kipua enää, 
hyvästit jälkeenne huokaamme, 
 
mielissämme kysymme:  
Olitko elämä kaunis vai julma. 
 
 
* 
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Huokaus  ( 11 ) 
 
 
”Samaa paskaa” 
 
Samaa paskaa, sanoit sinä mies, 
kun tiedät, edessäsi taas yksinäinen joulu, 
kuinka mones, kuka sen ties, 
joulu sinulle vain raskas ies. 
 
Ei tuo se iloa ei rauhaa, 
aina vain sitä samaa, ”yksinäisyyden paskaa”. 
Jouluna viel’ pahempaa kuin muulloin. 
 
Olen minäkin yksinäisen joulua harjoitellut pari kertaa, 
helvettiä se oli minullekin. 
 
Vaikk’ mahdollisuuksia muitakin ollut ois,  
valitsin yksinäisyyden,  
halusin kokea sen, 
 
…ja minä koin, 
…enimmäkseen itkin. 
 
Sinua en auttaa voi, 
en tunteitasi, tuskaasi, tavoita, 
…vuos’kymmenten yksinäisyys. 
 
Ei vapaa valinta, kuin oli minulla, 
sinä joulusi vietät sydämellä murskatulla. 
 
En osaa sanoa sinulle mitään, 
en hyvää joulua toivottaa, 
en lohduttaa, … vain olkaasi koskettaa. 
 
Elettävä vain ja kestettävä, 
kasvot kyynelistä välillä pestävä, 
 
tulee se arki taas pian, on helpompaa, 
pakkoiloa turha tavoittaa. 
 
 
* 
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Huokaus  ( 12 ) 
 
 
 
 
Aamu kutsuu kulkijaa 
 
Aamu kutsuu kulkijaa: "Uus’ päivä, uus’ päivä!", 
tietään taas matkaamaan. 
 
Mitä lupaat minulle, sinä uusi aamu, 
uuttako rinnalle kulkevaa, 
vaiko aina vain tätä samaa? 
 
"Elämä on samaa, 
vaan elämä on myös uutta, 
joka päivä eletään tulevaisuutta. 
 
Illalla, illalla vasta, sinä nähdä voit, 
oliko se sitä samaa, vaiko onnea toi, 
tuliko eteen vaikk' elämän uusi aamun koi. 
 
Joka päivä, joka päivä on uus’, 
uusi elämän mahdollisuus." 

 

* 
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Huokaus  ( 13 ) 
 
 
(Pyhäinpäivään) 
 

Ihmisen kauneus 
 
Ihmisen kauneus, kuin jumaluus, 
on salattu meiltä, 
jotka viel' matkaamme täällä elämän teillä. 
 
Me olemme kuin pyhiä kuollessamme, 
kun muutamme muotoamme, 
vapaudumme taakastamme, 
maallisesta kuvastamme. 
 
Sillä eihän ihminen ole se ihmisen kuva, 
jonka me silmin näemme, 
ihminen kulkee sisällämme. 
 
Siinä on ihmisen kauneus, 
siinä on ihmisen hyvyys, ikuisuus, 
jumaluus mi osa suuruutta, 
maan päällä piiloutunutta. 
 
Ihminen elää kehonsa kautta, 
näkyvän osan mi meissä on.  
Se päiviimme vaikuttaa, töihin ja tekemisiimme, 
vain heijastumaa sen hyvyyden, 
mikä kulkee sisällämme, 
kehomme kautta näkyville. 
 
Pahakaan ei ole pahuutta aidosti, 
vain tehtävä, osa, jonka elää raskaasti. 
 
Pahuuskin on osa hyvyyttä, 
ihmisen kasvun syvyyttä. 
 
Onhan kaikkea oltava kaikillen, että toteutuu maailman laki, 
kasvu täällä, minkä ihminen ykseydessään maassa haki, 
toteutuu suuruuden käsittämätön suunnitelma ja mahti. 
 

* 
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Huokaus  ( 14 ) 
 
 
 
 
Ei kuuntele ihmistä elämän voima 
 
Ei kuuntele ihmistä elämän voima, 
toteuttaa tahtonsa mi hyvä on, 
siinä koulussa, siinä tiellä, on ihminen voimaton. 
 
Hän menee ja elää, luulee itse päättävänsä, 
toinen on suurempi, kaiken näkee, 
tie ihmisen säätämänsä. 
 
Kuka uskoo, että tie kuin ennalta piirretty ois, 
kaikki oma tahto ois otettu pois. 
 
Joku uskoo, itse itselleen jumala on, 
tie toteutuva ulkopuolella kohtalon. 
 
Ajatella kukin saa niin tai näin, 
asiat, koko elämä, kulkee kuitenkin oikein päin. 
 
Paikkansa kullekin piirretty, 
uskoo sen, tai on uskomaton, 
oman tehtävänsä kuitenkin täyttää, 
näyttää, paikka tarpeen on. 
 
Mistä tuli, miten sen sai, 
niin, … sano se, sinä ihminen, 
kun viisautesi on niin suunnaton. 

 

* 
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Huokaus  ( 15 ) 
 
 
 
 
(Ikäihmisten omatoimista selviytymistä  
suunnittelevassa kokouksessa) 
 
Vanhustyön tavoite 
 
”Minä elän!”, tahdon sanoa myös vanhana, 
kun en enää liiku notkeana. 
 
Tahdon edelleen toimia, elää, 
olla olemassa, turvassa, 
en yksin, vaan yhdessä. 
 
Katsoa maailmaa kirkkain silmin, 
mielin virkein ja iloisin. 
 
Tahdon olla yhdessä ystäväini kanssa, 
tuntea itseni tärkeäksi, 
oikeaksi ihmiseksi. 
 
Tällainen ois onnellinen ihminen,  
joka uutta elämää käy, 
vanhuutta edessään siintävää,  
joka vielä tänään ei arjessa näy. 
 
 
* 
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Huokaus  ( 16 ) 
 
 
 
 
(2007) 
 
Viis' kuukautta vain 
 
Viis' kuukautta vain, 
uudelleen kohdata sain, 
ihanat vanhukset menneestäin, 
teitä kaipasin, 
 
… katselen nyt edessäin. 
 
Viis' kuukautta vain, 
yhteisestä matkasta, 
joku muuttunut muodoltaan, 
toinen vähennyt entisestään, 
yksi hapsuuntunut, 
asioita jo unohtunut, 
 
…viisi kuukautta vain. 
 
Ei aika ihmistä säästä, 
ei päästä vähenemisen tieltä, 
ei paluuta sieltä, miss' aika jo vähiin käy, 
 
…yhtä ei joukossa enää näy. 
 
 
* 
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Huokaus  ( 17 ) 
 
 
 
 
 
(2008) 
 
15 kuukautta myöhemmin 
 
Kuulen viestejä, yksi lähti taas, 
matkansa jatkuu jossain kaukaisessa maass’. 
 
Muistan kasvot, 
muistan olemuksen vanhenneen, 
äänensäkin vielä, 
 
katseensa, silmien minua seuraavaisten, 
käsissäni muisto olkapäitten, 
joita hieroin ain’ aamulla päivämme alussa, 
yhteistä lehteä lukiessa. 
 
Poistui nyt myös Kauko, yli yhdeksänkymppinen, 
oman isäni ikäinen, 
mukava mies, aina niin iloinen. 
 
Kirjani viimeisen runon ma hälle laitan, 
sanani taitan matkaani, 
hautajaisissa luen, 
ehkä niillä ees’ hetkisen surevia tuen. 
 
 
Ja näin minä luen: 
 
 
Vihdoin 
 
Saavatko he joskus toisensa, 
kuin Ansa ennen Taunonsa, 
niin kuin Kreivi Katariinansa, 
mietin, saavatko he toisensa.          … 
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… 
 
Saivatko he vihdoin toisensa, 
saiko Kaisu Kaukonsa, 
kuten Tauno Ansansa, 
niin kuin Kreivi Katariinansa, 
 
saivatko he jälleen toisensa, 
…saiko Kauko Kaisunsa? 
 
Soiko viulut milloinkaan tanssimaan noin kutsuen, 
onnellista loppua saavatko he katsella, 
olla toinen toisensa rinnalla. 
 
Ja nyt jo mietin taas, 
rakkautta päällä maan, 
hetken kestävää, 
herkästi särkyvää, 
 
jos jatkuukin se vuotten pitkäin taa, 
elämä ain’ lopulta toisen rinnalta raastaa tavalla tai toisella, 
kaipaus sisällään molemmilla. 
 
Ja jos palaan taas laulun alkuun, 
saivatko he jälleen toisensa, 
saiko Kaisu Kaukonsa, 
saiko Kauko Kaisunsa, 
saivatko he vihdoin toisensa. 
 
Minkä ilon vois tuottaakaan suru, 
nähdä kahden onnellisen jatkavan matkaa, 
käsi kädessä kulkevan, 
ain’ hetkin toisensa syliin sulkevan, 
tuntevan kaivatun lämpimän suudelman. 
 
Päättyisi ikävä, mi Kaukon rintaa raastoi nää yksinäiset vuodet, 
saisi kuulla, kuuliko toinen sanat lausutut päivän mittaan, 
   kotiin tullessa,  
      valokuvalle puhellessa, 
         kummun äärellä penkillä, 
 
…oliko toinen siin’ vierellä? 
 
Oletko kuullut kaiken, hän kysyy, 
olethan kuullut kaiken?          … 
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… 
 
Mielessäni toivon näkeväni Kaisun kostuvan silmän, 
huulen värähtävän, 
pään hiljaisesti nyökkäävän: 
 
Olen, kultaseni, 
olen kuullut kaiken ja rinnallasi käynyt, 
olen ollut siinä, vaikka et olekaan minua nähnyt. 
 
 
Jatkuuko tie, 
onko uusi maailma, ja mihin se ihmistä vie, 
saako jatkaa rinnalla rakkaan, 
joka lähtemään joutui aiemmin, tahtomattaaan. 
 
Vaan, sen minä tiedän, ol’ huokaus suuri, 
kun päättyi tää matka, ihana, vaan niin pitkä, 
loppupään raskaus ja vaiva,  
… ja viiltävä ikävä. 
 
Toivon, että molemmat olette nyt tässä, 
käsi kädessä keskellämme hymyilemässä, 
päättymättömän elämän sylissä. 
 
 
* 
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Runoilija, 
ja kasvun hetki 
 
 
 
 
 
Tuli mies metsiköstä 
 
Tuli mies kuin metsiköstä, seast' puitten huojuvain, 
ei tiennyt minne mennä, ei tietänsä tuntenut,  
saapui läpi vaivain. 
 
Löysi paikkansa sattumalta,  
kohtaloko karvoihin tarttui, 
otti niskasta ja talutti,  
johtajan eteen talttui. 
 
Katsoi elämää suurin silmin:  
”Oi, mitä minä teen, 
en tunne ihmistä, en vanhuksia, vanhuutta, 
minne karkuun meen.”          … 
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… 

Astui ruotuun outo mies, 
takaa tekniikan ja tarinoitten, 
runoissa kulkevien ajatusten. 
 
Tutustui päivän, tutustui kaksi, 
elämä muuttui kirkkaammaksi: 
”Löysin paikkani, minä tänne jään, 
pian saan selvän ja levollisen pään.” 
 
Kasvoi mies kuin kehdosta elämään uuteen, 
tutustui omaan tulevaisuuteen; 
eihän kukaan täällä iäti oo, 
pakko alistua kohtaloon, 
 
julmaan eloon mi ihmisen vain pienentää, 
kasvunsa jälkeen alistaa, 
vauhtinsa hiljentää, 
hiljaisuuteen vähentää. 
 
Huomasi, iloa siellä viel' paljon on, 
elo pienistä hetkistä rakentuu, 
ilot napsitaan aikain takaa, 
ja nykyhetkestä, 
siitäkin, jos kivutta saa yönsä makaa. 
 
Nousi runot uuteen arvoonsa, 
nousi aiheet, tyylikin uusi, 
 
kun kohtalo toisella kädellä herkkää kantoi, 
… ja toisella löi, 
vei viereltä rakkaan, 
kuoli haaveet,  
herpos hetkeksi kätten töi… 
 
(runo jäi kesken… vai jäikö) 
 
 
* 
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Mieletöntä! 
 
Minun elettävä on kuvasi mielessäin, 
kun elämä sinua vie mennessään. 
 
Minä odotan,  
minä katson, mitä elämä minulle suo, 
milloin se sinut ehkä takaisin tuo. 
 
Mieletöntä! 
 
Lähettää nyt sydämen rakas, 
maailman ihanin nainen, 
jota olen rakastanut enemmän kuin ketään muuta, 
elämään jonnekin, jotakin, 
eikä varmuutta ole, tuleeko takaisin. 
 
Lupasi kyllä, suuresti minua rakastaa, 
jokin sisäinen pakko kuitenkin 
ajaa elämää edelleen katsomaan, 
 
palaa, jos olen valmis vastaanottamaan, 
kun tiensä, hinkunsa, loppuun käyty, 
… mitä lie tällä välillä ollaankaan erillään nähty. 
 
 
Miks' kuljen kuin esikuvani viitassa vain, 
William Shakespeare saman kohtalon elää sai, 
rakkaansa maan äärin joutui lähtemään, 
palavan rakkauden sylistään. 
 
”Älä itke Will”, sanoi rakkaansa vain, 
sydämensä surusta pakahtui, 
”astun nyt laivaan pakotettu mies rinnallain.” 
 
”Kirjoita aina kuin kirjoittaisit minulle, 
siinä on yhteytemme ikuinen,  
en palata voi,  
sopimus julma meidät repii erottain.”          … 
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… 
 
Samoinko minunkin nyt elää täytyy, 
sinun kuvasi rinnassain, 
 
ja aina kun rakkaudesta kirjoitan, 
ajattelen mennyttä rakastain, 
…yksin sinua, sinua vain. 
 
-pikku shakespeare 
 
* 
 
 
On sillä voima ja suunnitelma 
 
On sillä (elämällä) voima ja suunnitelma, 
kaukaa voi toiselle rakkaan tuoda, 
jostain aikojen ja matkojen takaa, 
kohtaavat, pian kylki kylessä onnea jakaa. 
 
Toisen toi pohjoisesta, toisen etelästä, 
molemmilla kaipaus ymmärtävästä sydämestä, 
ihmisestä mi sisimmän tyhjiön täyttää, 
 
haluaa kuin näyttää: 
on minulla suunnitelma, on minulla, 
ihana katsottuna sinulle rinnalla. 
 
Toisen toi idästä, toisen lännestä, 
puhun nyt isästä ja äidistä, 
isän Hesasta ja äidin Karjalasta. 
 
Oikein piti sota syttyä, ett' kohtais nuo toisensa mutkain jälkeen, 
mietin, kyllä tarvittiin paljon järkee, 
ett' toteutui tuo, mikä toisen toi toisen luo, 
josta sitten syntyi tää kumma mies, 
jolla aina on kuumana sanojen lies. 
 
Sotako tähteni, että elämään tulisin, 
syntyisin, kasvaisin, sanoihin viimein oppisin, 
… sitten minäkin pois kuolisin. 
 
-oman napans' ympärillä häärivä 
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* 
 
Syntyi toivo rinnalla kulkemisesta 
 
Maailma mi eteeni piirtyi, synnytti toivon, 
avusta, ihmistä kantavasta, 
vierellä kulkevasta, apuansa antavasta. 
 
Syntyi toivo, olla siinä, rinnalla, 
katsella päivän tehtäviä ja töitä, 
purkaa öitä ja aamuisia ajatuksia, 
avustaa askareita, 
tarjota apu rauhaisa, 
jutella hetki, katsella elämää, 
menneitä ja tulevia ratkoa. 
 
Kuinka olisikaan tehtävä tärkeä, 
oppia itseä, saada elämään järkeä. 
 
Miten paljon oli kaikkea, 
miten paljon on nyt, kun vauhti hiljennyt, 
miten paljon viel’ on, vaikk' ihminen vähennyt, 
ei elo ole päättynyt. 
 
 
Oi, minun sisäiseni elää! 
se muistaa ja unelmoi, 
kaipaus kaukainen yksinäisen, 
turva tulevien hetkien, 
 
viel' kerran ma astun rinnallesi sun, 
sydämeni kaivatun, 
et kaukana kulje tänäänkään, 
sinut silmieni eessä ain’ hetkin nään. 
 
 
* 
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Hengen sanat 
 
Luin Leinoa mökissä hiljakseen, 
kunnioitin sanojen taikaa,  
ääneti ihmettelin kuinka suree,  
kuinka riemunsa raikaa. 
 
Esikuvaksi Leinon saanut, 
tunnen yhteyttä hengen ja mielen, 
-oi, Jumala, anna voimaa, 
ettei kasvuni jäis’ puolitiehen. 
 
Synty, kasvu sanojen kauniiden, 
ei ihmisen tekoa vainen,  
sanat ovat aarteita,  
arkisto salainen. 
 
Etsin henkeä Leinon ma yksinäin, 
runojen päivää mielessäin elin, 
ei sanat Leinossa kuljekaan, 
vaan hengessä hengellein. 
 
* 
 
 
Kiitos läheiselle työkaverille 
 
Ihminen lähellä 
 
Olemuksesi äidillinen, 
temperamenttisi villi ja hellä, 
sinua välin ihan mahdoton käsitellä. 
 
Laulusi heleä niin kirkkaana soi, 
ett’ syömmein jo huokaa: ”Oi-joijooi..”. 
 
Kiivaskin osaat olla ja kiukkuinen, 
kuin pieni ampiainen, 
vaan kun nauru sinut valtaa, 
koko olemuksesi riemuu, 
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silmäsi viiruina, helmat hulmuten liehuu.          … 
 
… 
 
Ja sinun muotosi joulumuorin runsahat, 
tuolitanssille vauhtia antoi, 
hyppelyt, tanssit, ilon silmille toi, 
väen suurenkin onneen kantoi. 
 
 
Ma muistan sun sylisi armaisen, 
kun elin aamuni raskaan ja ankaran, 
siin’ vuodatin tuskani kyynelen, 
sait sieluusi poikasen vapisevan. 
 
* 
 
 
Kiitos johtajalle 
 
Johtaja luotti, minulle onnea tuotti, 
uskoi ja silmiin katsoi, 
nauroi, ja runoihini rakastui. 
 
Omata esimies joka luottaa, 
johon aina voi luottaa, 
se ihmiselle onnea ja iloa tuottaa. 
 
Kulkea rinnalla ja aavistaa, 
hän sinua ihmisenä rakastaa, 
ja minkä lupaa, 
sen varaan voi omansa rakentaa. 
 
Tämän onnen minä kohdata sain 
Kinaporin matkallain, 
kun kohtasin ihmisen ajatuksissaan syvän, 
sylinsä lempeän, ikuiselle etsijälle niin hyvän. 
 
Maailman tuulista tulin, kohdannut katseita kaltoin, 
taistellut päiviä, hermoillut öitä, 
tehnyt monenlaisia töitä. 
 
Hetken, yhden pienen hetken, ma levätä sain, 
palaan taas maailmaan, jatkamaan taisteloain. 
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* 
 
Lukijalleni 
 
Sinulle, sanojeni kuulija, 
 
olet kulkenut tietä rinnallain, 
ihmetellyt, ehkä itkenyt kanssain, 
hetkin nauranut, 
… tai heti alkuun hyljännyt, 
 
kysellyt, mikä on tuo mies, min kuvasta ei selvää saa, 
kauniilla sanoilla vain ratsastaa, 
 
milloin kulkee niin syvissä, ett-tä, 
juo elämän karvasta kalkkivettä, 
 
sitt’ jo toisessa hetkessä pilvissä kulkee, 
kauniin naisen ja kuuman hetken syliinsä sulkee. 
 
Mikä on tuo mies, joka sanoja syytää, 
ajatuksensa syvissä kaukaisissa,  
välillä korkeimman apua pyytää. 
 
Kiivailee tietänsä joksikin tulla, 
vaikk’ runoilijaksi, ”Ooi, se ois jo ihana osa mulla”. 
 
Kaikessa kuitenkin rinnallasi käyn, tarjoan sanoja elämän tien, 
kovissa ja koskettavissa, 
myös ilojen huumassa sinua vien. 
 
Lukijani, ystäväni kaukainen, 
et ole yksinäinen, 
olenhan minä täällä, kuljen kanssasi runojen puutarhatiellä, 
olen siellä ja rinnallasi käyn, 
salaisesti sanoissani sinulle näyn. 
 
-runojen puutarhuri 
 
 
puutarhan osoite:   www.piiras.com 
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(2007) 
 
Kirjoita kirja 
 
Kirjoita kirja elämäsi tiestä 
miten kuin sattuma ois vienyt miestä, 
 
miten kuljetti uuteen maailmaan, 
sinulle viel’ tuntemattomaan, 
 
miten vei rinnalle ihmisen muuttuneen, 
vähenemiseensä jo monesti suuttuneen. 
 
 
Siin' katselit, kuuntelit, itseäsi tutkailit, 
muistiin kirjasit, min matka toi etehen, 
 
sanoilla kauniilla hiljaisia sieluja suutelit, 
teit päivistä onnellisen. 
 

* 
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(Kirjoitettu auton ratissa,  
aamuista Mäkelänkatua ajaessa) 
 
Kuinka kaunista 
 
Kuinka kaunista herätä rinnalla rakkaan, 
tuntea lämpöä toisen sylin. 
 
Kuinka muistot aamulla mieleeni pakkaa, 
miks' joskus syliä toisen hylin. 
 
Jos nyt on vierellä lämmin hellä, 
 kuin kukka kämmenellä, 
mä mietin, hän on siinä tänään, ei ehkä aina, 
tämä hetki, tämä muisto ihana, mieleesi paina. 
 
Jos onkin hän poissa, kun aamulla herään, 
nuo ihanat muistot viel' kaukaakin kerään, 
hän on siinä, minun käteni, minun ihoni, muistaa, 
tään päivän surut, jonnekin hetkeksi suistaa. 
 
Minä elän sinun kanssasi, rakas, 
olet edelleen tässä, 
minun rinnalla, sylissä värisemässä. 
 
 
 
* 
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Yks’ katkelma, 
yks’ kukkanen, 
yks’ ruusupuska vain, 
oli tää hetki mun puutarhassain. 
 
Kuinka suuri onkaan puistoni, 
kuinka paljon tuoksuja sen, 
 
istu viereeni penkille, 
sinua sanoillani hyväilen. 
 
-harri 
 
* 
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