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Runoilta 19.03.2019  -  Toijala, Sampolan sali klo 18.00

Alkumusiikki: Muuttuvat laulut / Georg Ots

  Muuttuvat laulut vuosien mennen
  aika pois paljonkin vie.
  Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan
  voi viedä huomispäivän tie.
  On kenties vaikeaa, kun myrskyt pauhaa
  jos etsii päivää kirkkaampaa.

     Huomiseen lauluun nyt soinnut luokaa
     toistanne ymmärtäkää.
     On täällä jokainen vain tämän kerran
     sä siksi etsi ystävää.
     Siis katso huomiseen, se uusi onhan
     se tuokoon kaiken lauluineen.

     Onko niin: on paras eessä päin.
     Toivon näin mä mielessäin.
     Vai onko niin: tie ei vie huomiseen
     kaikki jää vain ennalleen...

         #

 
 
19.03.2019
(Aamusella, ennen illan tapahtumaa.
Tämä runo muutti jo valmistetun illan kulkua)

Elettiin Minna Canthin päivää

Hän sanoja tuottaa
tyhjästä aloittaa
niillä rakentaa
jotain unelmaa
ja sanalla kuvaa
tätä olevaa.

Hän rakentaa 
ihmiskuntaa lastensa kautta

ja sanoilla
kuin omilla lapsilla

sillä, synnytystuskansa
on molemmilla.

Vaan, ei vaivatta synny tuleva
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ei vaivatta
tule eteen unelma

ei vaivatta
kasvata lapsia

ei vaivatta hän uutta eloa rakenna.

Tutkia voi vanhoja
ja niiden päälle rakenna
- turvallinen perusta.

Vaan, jonkun on aina
rakennettava se perusta
- ainako vain vanhan päälle
vaiko vaik' ihan uutta
perustuksetonta.

Silloin, jos todella
rakennetaan uutta
ja tästä uudesta
kasvaa uusille perustusta.

Paikkansa kaikella auringon alla
paikkansa Minna Canthilla
paikkansa Runoilijalla
ylempiä kuulevalla
- suuria luulevalla
tarkoin korvin kuulevalla
uusien unelmalla.

   #
 
 
19.03.2019
(Aamusella, ennen illan tapahtumaa.
Tämä runo muutti jo valmistetun illan kulkua)

Elävät pomppivat sanat

Elävät sanat
elävät runot
eivät paikallansa pysy.

Min eilen pystytin
se jo tänään liikahti
paikkaa vaihtoi, muuttui
aamuisen uuden sanan kautta
- kova on sanojen laukka.

Miten rakennan runohetken,
kun pomppivat mokomat

muotoansa muuttavat
ja paikkansa uusiksi asettavat
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ja eilisen hyvä ja otollinen
- onko lie enää tänään kelvollinen
kun aamulla tullut uusi
hälle kuin huusi:
-"Sun paikkas on jo vanha!
Tänään rakennetaan uutta.
Nyt tarvitaan minua."

Ja masentuu se vanha
joka niin iloisna odotti esille pääsyä
- nyt pettymystä...
joukkoon muiden on osansa hällä
ja tuhansia kohtalotovereita
nyt ympärillä.

-Oi, älä sure! lohduttaa Runoilija
et sinä hukkaan joudu
kaunis olet sinäkin
kaivan sinut uudelleen myöhemmin.

Ja katso,
osansa on sama uusillakin
nyt aamulla syntyneillä
jo huomenna vaikka
tuokin tään aamun iloinen
voi näyttää myrtyneeltä.

Siihen on vain sanojen, runojen, suostuttava
ei mikään pysy paikalla.

Siel' niitä ystäviä on jonossa
ain' vuoskymmenten takaisia
ja toivovat aina parasta;
ett' sais' jotakin ihmistä palvella.

-Mut', ehkä joskus!
on Runoilijan harras toive
syntyy, putkahtaa joku
jonka synnyttää ylempi joku
joka alkaa kaivaa kuin aarteiden suota

ja se suo ei pettymyksiä tuota
sillä, et koskaan tiedä
mitä minkäkin mättään alla piilossa on
- jokin värisevä sana, runo, opastus

joka viel' elossa on
ja saa näin toteuttaa
kuin oman elonsa kohtalon.

Sana, runo, on kuolematon!

Ja sillä kuin ikuinen henki on.

  #
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05.01.2019

Alku ja loppu

Kaikki lähtee aina yhdestä;
yhdestä ihmisestä
yhdestä ideasta, ajatuksesta
yhdestä vaik pienestä alusta

- vaikka yhdestä runosta,
josta syntyi innostusta (kuten juuri tämä ilta)

yhdestä kosketuksesta, tapaamisesta
yhdestä katseesta, sanasta
yhdestä lupauksesta

yhdestä pahasta teosta
yhdestä rumasta sanasta
yhdestä kiivaasta katseesta

yhdestä suudelmasta
yhdestä rakkauden osoituksesta
yhdestä rakkaudesta

yhdestä pienestä taimesta,
        jost' kasvaa voi suuri puu
josta tuleva rakentuu.

Alussa oli sana, sanotaan
  yksi ihminen
    yksi väärä valinta
      yksi synti, josta alkoi ja rakentui kaikki
- niin hyvä kuin paha.

 -Tuo on Vertauskuvien maailmaa. -

Yksi uusi siemen, solu
yksi solun kuolema.

Aina on yksi ja ensimmäinen
on yksi ja viimeinen
on alku ... ja loppu

on alku - hoppu - ja loppu.

Sanotaan, ett' kaikella on elinkaari
ja elämä on täynnänsä niitä
elinkaarensa ihmisiä eri vaiheissa;
  joku alussa, toinen sen lopussa
    joku viel painaa siinä hopussa
ennen kuin on voimansa lopussa.

Tänään eletään yhden runoilijan elinkaaressa
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ei alussa - ei lopussa
ei myöskään hopussa
sillä runoilijalla on aina aikansa olla rohkea
ja olla paikalla.

Ja nyt, tänään tässä
jonkin uuden edessä
sen alussa, kuin jonkin lupauksessa
pienessä, tai ... ties vaikka kuinka suuressa
jonkin tulevaisuuden alussa
sen ensi hetkessä.

  #

Joten, näillä sanoilla toivotan, Tervetuloa...
tähän nyt laatuaan ensimmäiseen iltaan.

Täss' piirrettiin kuin yhdellä vedolla
koko elämän kaari yhden ihmisen
ja koko ihmiskunnan alku ja loppu
- alfa ja omega.

Tänään emme käsittele enempää noita
vaan, yhden runoilijan
yhden ihmisen unelmoita.

Ja sanoja, joill' on valtoja, voimia
ja niiden takaisia maailmoita.

   #

Kuin agendaksi tämä lehti-ilmoitus ja mainos

       "Mitä oli alussa, mitä lopussa.
        Mikä on Runoilija,
        mitä kaikkea hällä matkassa
        mistä tullut, minne matkalla.

        Mitä oppinut rakkaudesta
        mitä ilosta, surusta... sairaudesta
        parantamisesta, parantumisesta
        ... kuolemasta.

        Ja, onko kuolemaa, ja mitä jälkeen sen.
        Miksi tunnen menneitten yhteyden.

        Oi, ihminen...!
        Suuria kyselen, ihmettelen, kuvailen.
        Niin, ja mikä on ihminen...
        joka elää elämää ulottumien.
        Hmmm... niin..."
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Tämä Runoilija, eli Harri Koivisto, esiintyy kirjoittamillaan runoilla.
... vai oliko se että "tulkitsee omia runojaan"

   #

 

Ja siis... alussa oli runoilija.

Ja mikä on tuo kalju karvanaama
joka kulkee pitkin katuja
ja juttelee kuin kaikkien kanssa
laulaa, tanssii, nauraa
ja välillä juo viinaa ... tai ainakin viiniä
ja rakastaa laivaa - ja naisia.

Se on se ... runoilija.

No, mikä sitten on runoilija? Siihen vähän tuonnempana

Mutta, näin tämä alkoi...

Oli yksi runoilija
oli yksi runo, jonka luin kokouksessa (yhden tuhansista)
oli yksi ihminen, joka syttyi
syntyi idea, alku
- ja tämä päivä.

Vaan, mitä te haluatte kuulla?

Ja Runoilijalla on unelma...

   #

 

13.01.2019
Sanojen kauneudesta
(Runoilija ihaili runoilija Tuula Valkaman lauluja)

Sanojen kauneus
verrattuna sanojen sisältö
on kaksi puolta
... vaan, ei huolta
paikkansa kullakin puolella
elämän hetkellä - elämän huolella.

Ja ihmisen elolla on molemmat puolensa;
toinen on ajallisen
elon hetki ja tunteet sen
toinen puoli tuo ilmi
elon syvemmän totuuden.
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Toinen on kevyttä
toinen on raskasta
toinen kantaa ajallisessa
toinen on ikuisesti matkassa.

Vaan, molemmilla paikkansa
elon hetki on osa ikuista
ja ikuisuus on paikalla jo elossa
vaik monesti kuin sen taustalla.

Molemmat on arvokasta
molemmat voi olla kaunista
riippuen elon hetkestä;
ollaanko ilossa
vaiko elon hetkessä raskaassa
... vaik haudalla.

Ei ole tuohon muuta vastausta
tulee vain kuunnella
sillä, molemmilla voi olla
        omansa sanoma ja ulottuma;
toinen lähellä
toinen kauemmas kantava

ja molemmissa voi olla unelma
jota tavoitella, toivoa
molemmissa voima
arjessa kantava, voimaa antava
muistoja esiin nostava, tuleviin rakentava.

Se ei ole valinta
se on lahja, jolla palvella
ja kulkea rinnalla.

   #

Vaan ... voih ! ei Runoilija päässyt helpolla

HERMOILUA - valmistelua
Etsintää, löytämistä, mistä tahansa avasin, kiljuvat sanat... , 
mittausta, hylkäystä, vihaisia sanoja! raskaita valintoja...
ihan viime tunneille asti

07.01.2019
(Tulevan runoillan mietteitä)

Yöllä

On maanantai
Harrin päivän jälkeinen yö
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- tämän runoillan päätöksen jälkeinen yö -
kello on 02.40 - valvon, ja ajattelen teitä
tätä hetkeä jo edeltä
sen kuin kuvana näen jo mielessä.

Yksi kynttilä palamassa
jalkalampussa vähän himmennettyjä valoja
yksi siideri - juuri tsuhahti
- pakko, en saa unta, kun ajattelen ... teitä
ja tätä hetkeä
ja kuin tämän tilaisuuden mahdottomuutta;
on niin paljon sanoja ... ja vain reilu tunti puhua
teihin tutustua, kuunnella.

Mitä haluaisitte kuulla?
ja miksi olette täällä
mikä ois teille, itse kullekin, tärkeä;
vaikka vain se yksi ainoa sana
yksi katse
se yksi ajatus, mi mieleesi pyörähti
jostain muistojesi pankista
elosi kokemuksista.

Sillä, saattaa, ja varmaan käykin niin
ett' jostain sanasta uppoatkin yhtäkkiä omiin
etkä kuule enää sanaakaan, mitä sulle luen.

Sanoillani minä sinun omaa mielenmatkaasi tuen.

Niin, mitä lukisin minä teille
mun tuhansista tarinoista
mikä ois se runo, jonka tähden kannatti tulla
- vai, olisiko se vain se sinun omasi uni
elosi muisto
jokin kaunis puisto tai järven ranta, tanssipaikka
... riita, tappelus, paha sana
joka edelleen seuraa sinua
kuin jokapäiväisenä taakkana.

No nyt jo huomaan
kun tarinan kulkua kuuntelen
ei minulla ehkä olekaan 
mitään ongelmaa valintojen kanssa
koko ajanhan täss' tulee uutta
joilla, niin uskon
on teille enemmän tarkoitusta
kuin jollain mun omilla vanhoilla
oman elämäni menneillä matkoilla.

Eläköön!  tätä Runoilijan vapautta
ja kuin ainaista arvoitusta: että,
mitähän sieltä taas tulee
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ja mihin suuntaan tää Runoilija
jo huomenna taas menee sanojensa matkalla.

Sillä, uusi sana
voi aina olla se kaunis ja koskettava
auttava, parantava
kehoa, tai vaik' mielen salattuja sopukoita.

Täss' istun mä yksin tuon tölkkini kanssa
yksi kynttilä - villasukat jalassa
shaali hartioilla ja lippis päässä, ettei päätä palella
- ja kello tulee kolme.

Mutta, jotain lupausta
onko tarpeen kokoontua ja puhua - on!
sen nyt tiedän, ja odotan
ett' tulevina öinä, tai vaik' aamuvarhaisina
saan taas sanoja
joilla voin teitä puhutella ja palvella

sillä, siitähän kyse on elävillä sanoilla, runoilla
tuoda iloa ja lohtua
tai vaik' apua arjen vaivaan.

Nyt minä keksin...!
minä runojen henkiä vaivaan
ja kosketusta teille pyydän, sanojani kuuleville
tai mielensä omissa matkaaville
- itseänsä hoitaville.

Sillä, mitä muuta virkaa ois hetkellä tällä
ett' Runoilija vois sanoillaan olla teitä lähellä.

... jatkuu alla ...

klo 03.30

Ja kuitenkin minä yhä mietin
oisko sittenkin siel menneissä
oman eloni melskeissä
jokin sellainen sana, matka, kosketus
joll' ois ollutkin tarkoitus viel' tälle päivälle
- sitä nyt seuraavana aamuna mietin.

Jokin sellainen, joka veisi teidät
kuten aikanaan vei minut
jonkin suuren äärelle
jollekin tärkeälle kysymykselle 
- vastaukselle.

Sitä nyt jään odottamaan
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... kyllä se jostain tupsahtaa, jos sellainen on
jos sellainen tarkoitus on.

Jo nous' heti mieleeni tuo muuttoni 
tänne Akaalle pian 6 vuotta sitten.
Ja tasan kuusi vuotta sitten ymmärsin
että tänne - ja sitä taistelin: -Onko varmasti totta!

Mökillä sitä kyselin, tuos' Kylmäkoskella
siel' katuja kävelin ja sillan kaidetta vasten sanoja piirtelin
vastausta etsin ja varmistusta
olenko lie oikeassa ... vaiko ihan tyhmä:
                -Tänne! Hesan keskeltä.

Ja siitä alkoi, yks elämäni prosessi:
  muutto kaikkineen
    selän ankarat kivut
      sydämen tutkimukset
iso, minut kuolemalta pelastava leikkaus
... nyt jo neljä vuotta sitten.

Kuolema - ja kuin uusi elämä
vähin erin vapautuminen vaivoista
- ja nyt mennään taas
ja hetkin aika lujaa.

Seitsemän kirjaa syntyi siitä
lähes parin vuoden matkassa;
muutosta, kuolemasta
ja jonkin uuden alusta.

Ja kaikki muuttui ... taas kerran
- ties monennenko kerran -
tuli uudet muodot ja uudet sanat
ja jo sen jälkeenkin taas
muutamia uusia alkuja
- nekö kuolemastani kulkevat kuin salaisesti matkassa
- vähin erin avautuvat.

Ja nyt siis tässä
meidän kaikkien yhteisessä elämässä
sen hetkessä.

Niin, se yksi sana muuttoni matkasta... onko sitä?

   #
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12.02.2019
Runoilta  (Apua! runoilta)

(Runoillan huokailua)

Sinä mietit tulevasi iltaa
  mitä sanoa
    mitä näyttää
      mitä paljastaa
... ja, onko ymmärtäjää.

-Et tunne kaikkia
et yhdenkään sisäistä elämää
et elämänsä tietä, et kokemuksia
et sisäisensä syviä kysymyksiä.

Ihminen ajattelee
huolestuu, pelkää ... kyselee
itse kukin paikallaan.

Ihminen nauttii, rakastaa
luopuu, unohtaa
... tai, on unohtamatta

antaa anteeksi
... tai, on antamatta

sairastaa, parantuu
... tai, on parantumatta

elää elämäänsä
... tai, on elämättä
elämään tarttumatta
joidenkin pelkojen tai opetusten tähden
... tai jonkin, vaik' Jumalan pelon tähden.

Mistä tunnet, Oi, Runoilija
ihmisten teistä
miksi pelätä heitä
eloansa eläneitä, kukin tavallansa
antaneet palaa, kuten sanotaan
... tai, jarruttaneet

mutta, itse kullakin on sisäisensä kasvu - ja tie
joka tätä ajallista eloa vie.

Ja kysymyksiä, joihin vastauksia - moniakin
ja kysymyksiä - vastausta vaille jääneitä.

Eikä elämää oikeasti voi selittää kukaan
varsinkaan toinen toisensa elämää
kun ei, raukka, ees ymmärrä omaansakaan.
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Joten, anna sinäkin palaa
        älä sanojasi säästä
älä irti päästä hetkestä, älä piilota
sillä, mitä hyötyä on sanoista piilotetuista
lohduttavista, vaik' opettavista
suloisista unelmista.

... Viel' tänään vaik' loukkaavista.

  #

 

 Ja vielä...

14.02.2019
Älä huolehdi, mitä kuulija kuuli 

-Älä edelleenkään niin huolehdi
mitä kuulija kuuli, mitä ymmärsi
mitä sanoista tavoitti

sillä, jos sanat ovat voimalliset
koskettavat, parantavat
jotain uutta avaavat
niin, ne sanojen työt itse kullekin ... on omansa.

Ja jokaisen sanan takana
on salattu maailma - ja voima

ja itse kunkin kuulijan tulee
omansa sanan kuulla
jotain siitä ymmärtää, ja luulla.

Kulkea vaik hetki omalla elonsa polulla
lähellä, tai jossain kaukana
vaik' kuin ajallisen takana
menneissä polvissa

ja kohdata se asia, ystävä, ongelma
jonka tarkoitus on parantua.

Joten, ole rohkea
ja vain sano niitä sanoja
tärkein on kuulija, joka kuuli, vaik' ihan omia
menneitten tapahtumia, unia

joilla on vaikutusta
tään hetken matkalla
saada kuin yliluonnollista apua
vaik vaivasta parantua
- kuin huomaamatta.
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Tässä tapahtumassa 
ei ole mitään tavallista

sillä ei tarkoitus ole vain lukea runoja
vaan, jakaa kuin voimia
ihmistä koskettavia
  menneitä
    muistoja
      tulevia
ja ajallisen kehonsa koskettavia, auttavia.

Sinäkin, Runoilija
olet tässä vain matkalla
apuasi antamassa
sillä, sinun tehtäväsi
on vain olla paikalla 
ja ajallisissa palvella.

  # 
 

Näin voi kuulla:

Arto - kuuli ja muisti kaiken
Yks' taiteilija Hesassa - ei kuullut mitään
        kulki vain mielessään omiaan
Vanhus - vain vähän alkua ja viimeisen rivin
        joka olikin juuri hälle se tärkeä
        siihen hetkeen liittyvä.

Jokainen kuulee vain sen osan, joka juuri hälle
sillä hetkellä tärkeä ja ajankohtainen
- muut menevät ohi.
Vaan, jo huomenna vaikka

tai vuoden päästä
onkin jo jokin toinen kohta merkittävä.

Elämä muuttuu - ja runot, sanat, elävät.

   #

23.02.2019
(Runoillan ennakkoa) 

Tulen hulluksi ! 

-Minä tulen hulluksi! mä huokaan
kuukautta ennen, lauantaina
ikkunat jäisiksi maalattuina
jääsateisen yön jälkeen
kun sanoja, halutuksi luettavia - itseni siis
on vaik' tuhansia viis.
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Ja kauniita kaikki
matkaa ja elämää kuvaavia
tulevia lupaavia - itselle, ja muille
vaik' kaikille eloa matkaaville.

Ja, aikaa vain yksi hetki
tunti, vähän toista
miten löydän sanat joista
niin ... jotka koostuisivat tähän hetkeen
elon ravinnoista.

Tämänkö laitan illan alkuun
vaiko sanan huomisen
tai maanantai-aamun tuomisen
ja melkein 30 aamua viel edessä
ennen kuin seison täss' teidän edessä.

Kuka näistä sanoista tietää - tulevista
en minä itse ainakaan
putkahtelevat vain omia aikojaan
tähän ajalliseen maailmaan
jostain ... jostain ...

Ja alkuja ehtinyt olla jo monta
kaikki mielestäni sopivia, kauniita
pitkin alkuvuotta.

Raapaisen sieltä
raapaisen täältä
koitan löytää jonkin parhaan päältä

... ja yhden illan hyvin täyttäisin
vaik' vain rakkaudesta osan näyttäisin.  

    #

RUNOILIJA

16.01.2019

Yliluonnollista elämää 

-Runoilijan elämä on yliluonnollista elämää
täynnä ihmeitä, ja uusia asioita
ymmärryksiä
... ja koskaan ei voi tietää
mitä huominen voi tuoda tullessaan.

  *
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Minulla on kolme lainausta illassani
kaikki muut ovat kauttani mun.

Eino Leino

Martin Luther...

ja Einsteiniltä tämä:

"On kaksi tapaa elää
joko niin, että mikään ei ole ihmeellistä
tai niin, että kaikki on ihmeellistä.

Tuo jälkimmäinen tapa ... on Runoilijan tapa elää.

  # 

Vaan, mikä on Runoilija

Jumalien keinu / Eino Leino 

Kenen korkeat jumalat keinuunsa ottavat kerta, 
eivät ne häntä yhdessä kohden pidä, 
he heittävät häntä välillä taivaan ja maan -
siksi kuin järjen valon häneltä vievät. 

Ja kuka maailmoiden mahdin kuuluttaja on, 
hän tänään pilvien ääriä kulkee, 
ja huomenna makaa 
maassa niin syvällä 
kuin koski, mi vuorten 
kuilussa kuohuu. 

Kuka keinussa jumalien keinuu, 
ei hällä elon aika pitkä ole. 
Syyn, syyttömyyden 
hän huiput nähköön -
sitten tulkohon tumma yö. 

(Kangastuksia, 1902)

Noo...

Mistä tullut - miten keinussa keinutettu

Ja, mitä kaikkia hahmoja matkalla ollut:

Alussa oli kuin kirjuri, joka itseään runoilijaksi luuli
merkitsi alle vain -harri, vaik jonkin kuin toisen sanoja kuuli.

Oli muotona hetkisen Hurmuri, Ajattelija, Tietäjä
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yks hassuttelija Aatami Amarillus, jota ei voi julkaista - vieläkään
kulki hetken rinnalla viisas Welho, ja etsijä Erakko
... ja koko ajan seurana, tuo uskollinen ystävä Koala karhu, Gennart.

Ja kaikilta sanoja ja tarinoita
aamusta iltaan kirjattavia

Ja sitten syntyi Taikuri toukokuussa 2011.

Siis, ... selkäkivun myötä, kun...

...ja kiehtoo ajatus
että vois ihminen parantua
ilman sivuvaikutuksia
vaik' lääkkeet niin hyviä ovatkin
ja moneen pian apunsa antaa

… vaan monesti sairastunut pitkään
sivuvaikutusten vaivaa kantaa.

Oishan se ihana
kun ois ratkaisuja
ilman sivuvaikutuksia.
Ja sitä siis etsin mä nyt.
Yksi sana vain
on mieltäni kaivertanut viime päivät
ajatuksissa siitä vasta vain tiedon häivät - Informaatio.

Ja Taikurin matkassa tapahtui paljon... aina vuodesta 2011
kuin kuolemaan asti 2015 - n. 50 runoa per kuukausi. n.3000 runoa.

Ja Taikurin matkassa valtavasti kasvua,
myös muutto tänne Toijalaan "Taikurin taivaaseen",
jonka nimen uudelle ihanalle kodilleni annoin.

  #

03.06.2013
Uusi ruukku 

Ja nyt
kuin elon uusi aamu…

kesä kaunein eteeni avautuu
   vanha ruukku uuteen vaihtuu.

Uusi maa, uusi multa
uusi kasvu kaunoinen
eteen avautuu silmien
nähdä ja katsella
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kuunnella hiljaisuutta
   sen uusia sanoja, puheita
      ja voiman lupausta.

- Avata viel' yksi ovi - "palvelu"

... ja huokaista lempilauluni sanoin: "What a wonderful world"

   #
 
 
03.06.2013
Lähtötunnelmissa

Muistot mieltäni painaa: -Ei! Ei! Oi, anna rauhaa!
… Mua oottavi tuleva
se jo eessäni pauhaa.
Oi, matka pitkä on taakseni jäävä.
Olen kuin jäärä: -Minä lähden pois!

Vaik' elo täällä
viel' kaunista olla vois.
Vaan, jokin… jokin…
jokin mun sisälläin
jokin ohjaa tietäin
… ei usko, jos perustelen
ei luovu, jos peruuttelen.
Se vie… vie… vie vain eteenpäin
kuulematta.. mun herkkää sisintäin.

Se jokin
on suurempi kuin mun sisin;
  mi silmin
    muistoin
      mielikuvin
katselee, muistaa kaiken huvin.
Mut' jokin
mun sisimpäni sisin
yhtyy yhteen tuon suuremman
- minä siihen yhdyn

ja tunnen
kuink' valtaa mun onni ja ilo
vaik' ei silmä, käsi, sitä viel' tunne
… on vain kuin outo kuume.
Ja minä tottelen mun sisimpäni sisintä
en mieleni pintaliidintä

ja minä lähden perään sen tien
joka sanoo: -Minä sinua nyt vien.

Ja uutena aamuna onnellisna
… oi, onnellisna herään.
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   #
 

9.11.2013 - Jo Toijalassa 

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 kiertäen, elostaan nauttien.

Ei kulje sun tiesi niin
vaan, jos matka joskus käy korkeuksiin
käy se aina ennen myös mataliin

joskus kuin syvyyksiin asti voi kulkea tiesi
jost' löysi hän, ken kesti enemmän
- hän lahjan arvokkaan
toi tullessaan mukanaan.

No, ei todellakaan kulkenut, monenlaista oli vaivaa ja kuntoutusta.

- Runoilijan hiontaa ja valmistusta.

   #

Ja syntyi Mertenmies 2/2016

Ja nyt laivalla 16.2.2016 jälkeen:

16.02.2016

-Viel yhdelle matkalle, tuumaa Mertenmies 
viel yhdelle matkalle, kaukaiselle
taitoa vaativalle, taidolliselle
elämää avartavalle.

Ankkuri on nostettu
mukaan otettu
muut seurasta jätetty…

-Tää on mun yksityinen reissu
ei mahdu tälle muita, tuumaa Mertenmies
ja katseensa tuima, päättäväinen

matkasta tulee viel huima, minä tiedän sen
kaiken oppini tarvitsen, uusia tutkien.
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Ja ankkurin heitän
kun löydän mä määränpään
minä siinä lepään ja siihen jään
ja katselen, kuuntelen merteni meriä
ääniä, tuoksuja
ja tavoitan kuin kaukaisen maan

laivani lasken sen lagunaan
ja ihailen, minne mun matkani toi
- ei elämältä enempää toivoa voi.

Se on saari, mä huomaan, kaukaisuuksien
sen saari salaisuuksien
jään sen suloiseen huomaan.

Ja ajat, matkat aikaisemmat taakse jää
tämä on jotain uutta elämää.

Ja katselee maihin Mertenmies
tää salaisten saari outoja ties
ja äärelle sen
kuunnellen, katsellen
... on taivaat, linnut, niin toisenlaiset
elävät, elämät, erilaiset

ja maansa kuin täynnänsä kultaa
vaik ei kultaa se lain
- tätäkö minä koko elämäni meriltä sisälläni hain.

Tämänkö minä palkaksi matkoistani sain.

Ja kasvoinsa uurteet
pien' tyytyväinen hymynsä kare
olemuksensa jäntevä, ja muotonsa vapaa
hän uudessa nyt uusia tapaa

ja tähtiä, oppaita, tuulia
kuin vanhoja tuttujaan
turvassa halaa.

   #

 

Laivan ensimmäinen aamu

Hiljainen hetki, viel' tuuleton
pien' aamuinen kajo eessä taivaanrannassa
kuin lupauksia uudesta, kauniista
viel' tuntemattomasta
ja sataman laituri on tyhjä.
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Kaikki matka-arkut on laivaan kannettu
kaikki matkalaiset paikalleen asetettu;
kuka hytissään, kuka kannella, 
tarkkaamassa nousevaa aamua
ja haistelemassa uuden meren tuoksua
ja viel' sen hiljaisuutta
- pientä laineitten liplatusta
ja köysien liikettä ja natinaa.

Ja Merten Mies seisoo paikallaan
korkealla laivan kannella, sen takana
voimakkaat, meriä kyntäneet kätensä suuressa ruorissa
ja katseensa määrätietoinen, levollinen
kuin naulittuna sinne kaukaisuuteen
jost' odottaa nousevaa valoa.

Ja olkapäällään on jotain harmaata
pientä liikettä ja …
vähän kuin malttamatonta mutinaa
vaan, se jotenkin hukkuu
laivan kannen muuhun pieneen natinaan.

Ja mastojen latvat punottavat, kellastuvat
koalan harmaa karva värähtää
Merten Miehen lakin alta pilkottava hiuskiekura
hieman hulmahtaa
- ensi tuulen vire kävi laivan kannella
purjeet viel' rullalla rasahtavat.

Laivan perässä oleva lippu liikahti
kuvansa hetkeksi paljasti
- jokin… kuin sulka siin' välähti

ja täyttyi valolla laivan kansi
kun pieni lämmin aalto paljasti kasvot
viel' hämärässä olleet
… kaivoi esiin silmät, uurteet
ja vanhan parran

- ja yhden pienen malttamattoman harmaan.

Nousi aurinko taivaan rannan takaa
sen säteet kaiken kirkasti
upean laivan näkyville paljasti
- ja meren kaunis, peilikirkas pinta hajosi.

On aamu!

On matkan ensimmäinen aamu.

   #
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Matkalla tuli lisää hahmoja:

Kapteeni, Taivaan kuningatar
Sulkamies – enkeli
Mystikko ja Narri
ja viimeisimmät merkittävät
THOT, Elämän Alkemisti ja Homeros

ja kaikilta paljon opetusta elämän eri alueilta.

 

THOT - merkittävä egyptiläinen jumala

"Usein Thot kuvattiin kirjoittamassa papyrukselle. 
Thot oli tärkeä jumala koko Egyptissä. Hän vastasi tiedosta, 
kirjoitustaidosta, laskutaidosta, ajan laskemisesta ja osittain 
myös kuolleista. 

Thot oli myös kirjureiden, pappien ja lääkärien suojelija. 
Thot toimi erinäisissä rituaaleissa jumalten kirjurina 
kirjaten ylös tapahtumat.

Thot-jumalan ansioksi luettiin myös taikuuden tai salaisten 
keinojen keksiminen.

Thot on viisauden Jumala, kirjoituksen keksijä ja 
kirjailijoiden suojelija. Hänet esitetään usein miehenä jolla on 
Ibiksen pää ja pitää kirjoitusvälineitä käsissään. 

Thot on myös kuun Jumala, ja jumalten lähettiläs. 

Thot oli ystävällinen ja kiva tyyppi."

 

Syntyi Elämän Alkemisti

Syntyi, ilmestyi
nousi, muuntui Taikuri - kasvoi Alkemisti
... jokin kosketti, tarkoitti
uutta eteen asetti, voimia kasvatti.

Maailman muutti
  elämän, suunnan
    ajallisen palvelun, ja voiman sille
mi tuntematonta on ihmisille.

Muuttaa ainetta toiseksi
vettä "viiniksi", elämän eliksiiriksi
  sisäiseksi tarpeeksi
    lääkkeeksi, voimaksi
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      salaiseksi ulottumaksi
ymmärtämättömäksi avuksi ymmärtämättömän ihmisen
kuin uuden lupauksen.

 

Homeros

-Homeros - tai jokin henki
joka Homeroksen muodossa kulki
siis, ei Homeros, vaan se henki
samoin kuin muillakin
jos joku nimi, muoto, annettu on
on se vain ajallisen puku
... henki on ajaton.

Siks' tärkeä ei ole se esiintynyt muoto
kasvo, nimi ... vaan, henki
joka aikansa eli
tehtävänsä teki.

   #

Ja nyt vuodenvaihteessa 2019 tapahtui kummia

02.01.2019  - alkoi uusi aika, Runoilija

Ja tapahtui kummia

Ja tapahtui kummia
kasvoi, muuttui ... 
uusia ajatuksia, tulevien kuvia
voimallisia ylemmän unelmia
- ei ajallisen, vaik' siihen voimallisesti liittyen
vaikuttaen, sitä muuttaen 

- hieman ehkä pelottaen
vaikkei sille mitään voi
ihminen itse tulevansa eteen toi.

Ja sinne on vain matkattava
aiheutetut itse kohdattava ja niistä opittava
tulevat taisteltava, kasvettava
tuli eteen mitä tuli...

Homeros kaiken ol' alkuna sanojen virralle
uusille pulppuaville, esille tuleville
kuin kaukaisten takaisille
... sillä historiansa on kaukana siellä
jo matkatun elon tiellä.
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Ja hengessä mennään nyt Homeroksen
vaik' hän onkin vain kuin nimenä sen
voimien ylempien
- henki on suurempi, ohjaaja kaikkien
menneitten, olevien, tulevien elon tapahtumien
niihin vaikuttaen, mukana kulkien
ihmiset kuin syliinsä sulkien...

Myös Näkijä
ehti jo esille tuoda tulevien piirtoja
elämän ja ajallisen siirtoja ihmistä liikuttavia
... kuin pohjustusta kaikelle
min runoilija tuo enemmin esille.

Alkemistikin jo rakensi kuvaa ihmisen
syvällisen, monipuolisen kokonaisuuden
olemuksen ikuisen
ja ajallisen auttamisen mahdollisuuden
niin ajassa, kuin ajallisen takana
ulommissa ulottumissa
ihmiselle viel' tuntemattomissa.

Ja kaikki jatkuu nyt Runoilijassa
Homeros sen yhtenä voimana
ja kaikki muutkin siin' rinnalla
yhden ja ainoan muodossa
- Runoilijan viitan alla.

Ja matka jatkuu... tai, kuin alkaa vasta.

  #

 

Mikä on Runoilija

-Ei muotoja, tapoja ... vaan, sisältöjä
ajatuksia rakentavia, lohduttavia
kauas katsovia, kantavia
- sanojen voimia.

Ei vain ajallisen hehkutuksia
mitään sanomattomia, lupaamattomia
... vain ajallisen katoavia kuvia.

Vaan, oikea runoilija kuuntelee suuria
näkee tulevia
ymmärtää olevia, katoavia
etsii katoamattomia, ja niillä lohduttaa kuulevia
rakentaa kestäviä unelmia.
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Elää sanoissaan jo tulevia
sillä, menneet on menneitä, eivät enää kanna
eivät voimia tuleviin anna
... vaik' kuinka viisaita olisivat.

Ei ihmistä menneillä tueta
vaan, tulevien kuvilla
oikeilla unelmilla, jotka ovat tosia
maailmaa muuttavia ja tulevia tuntevia
- uskoo ken jaksaa, ja saa
hänelle ymmärrystä avartaa.

Ei huolissaan kannata runoilijan olla
sanojensa suoruudesta
salaisuuksista, tuntemattomuuksista
sillä, ajallaan vasta avautuvat
ovat arvokasta
sinne asti säilyvät salattuina
vain harvojen nähdä ja kuulla
... ylempien puhetta.

Sillä, ei Runoilija puhu omia
vaan, toisten, kaukaisten sanoja
jotka eivät ole ajallisia
vaan, ajallisen takaisia

... ja niistä voidaan, ja saa
olla eri mieltä
ennen kuin aika sanat, sisällöt, avaa.

Ihmisten mieliin ei Runoilija etsi
ajallisen etuun, ei kunniaan
vaan, rakentaa yksin tulevaan
vaik' sanat ajallisista ponnistaa.

... Sehän on se, miss' aina elämme
ja sen päälle rakennamme tulevamme
muu kaikki jo mennyttä, elettyä
vaikuttamatta enää menneitten teihin
ja heihin, jotka jo menneet on
toteuttaneet omansa kohtalon.

Runoilija on virka kaukainen
vuos'tuhanten takainen
joss' oli hän kuin tietäjä iänikuinen
shamaani, näkijä, parantaja
lääkitsijä niin mielen kuin hengen
ajallisen vaivan

ja henkien tuntija, kuulija
esille manaaja, karkottaja
opettaja ennen muita
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lääkitsi, ravitsi nälkäisiä suita sanojen voimalla
ja oli urhea
osasi taikoja monenlaisia
täytti ajallisten tarpeita tulevien lupauksilla.

Oli henki, ajallisen hengettömän keskellä
eli ylempien näkymillä
jossa kaikki oli nähtävinä;
   mennyt, hetki, ja tuleva
      ja ylempien suuri unelma.

Ja kaikki min kirjoitti, puhui
oli kuin salaisuuksia
jotka saattoivat olla kauniita
vaikkakin aikanansa vast' avautuvia saloja
hyviä, tai pahoja
... ihmisvoimin tulkitsemattomia
ajallansa ilmi tulevia.

Sellainen on Runoilija
hiljainen siellä taustalla, Kapteenin hytin nurkassa
jolla kuitenkin valta
suuria kuunnella ja puhua
olla kuin kanava sanojen, tekojen
ajassa, ja ajallisen takana.

Siin' on matkustaja
joka koko ajan ollut laivalla
kuunnellut, katsellut hiljaa ja muita ohjannut
muistiin muovannut kaiken
tulevia varten.

Ollut salaisesti kuin ohjauksessa onnetarten
ylempien voimien.

-Astu esiin, Runoilija! sanoo joku suuri

näytä kasvusi, tietosi, taitosi
min kaiken jo nyt matkallasi oppinut oot
koska, sinun kauttasihan kaikki on näkyville tullut
muut kaikki kuin vain apulaisia olleet on sun
moninaisen kasvun.

Ja nous' Runoilija pöytänsä takaa
selkänsä suori
viittansa, vaippansa asetteli
avasi suunsa ja ilmoitti: 
    -"On aika!
    esille nousta ja paljastaa
    tarkoitusta ja tätä matkaa
    ja hahmoja sen
    jotka osia ovat Runoilijan kokonaisuuden."



26

Ja hän itse kuin ylinnä täss' matkassa ollut on
muiden osa ollut palvelun.

Ja se matkan kuin vaatimaton, hiljainen
nous' esille nyt oman paikkansa vaatien
sanoen: 

-Olen Runoilija ylempien
en ajallisten voimien, vaan, tulevien
ja henki matkan hahmojen
niille vain tehtäviä pukien ja vastuuta jakaen
helpommin ymmärtäen.

Vaan, nyt ... vedämme takaisin kuin yhteen kaikki
ja jää jäljelle vain yksi...
        yksi sana, yksi suu
kun matka taas tavallansa uudistuu.

Ei katoa hahmoista yksikään
kulkevat he vierellään Runoilijan viittansa alla
ovat paikallansa kaikkialla
miss' kulkevi nyt Runoilija matkallansa.

Ja sanottavat sanovat he Runoilijan kautta
sillä, hän on nyt yksi ja ainoa.

Hän ... on se Runoilija kaikilla voimilla
jotka rinnallaan kasvaneet on
ja jotka viel' kasvavat
- matka kuin loppumaton.

   #

 

1.12.2018
Yksi Runoilijan tehtävä 

Yksi Runoilijan tehtävä
on synnyttää kuolleesta elävä
nostaa ylös;
   synkkyyteen vaipunut
      masennuksiinsa, muistoihinsa
      elonsa ihanan unohtanut
         kuin monttuun pudonnut
            jonnekin upoksiin unohtunut.

  #
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02.02.2019
Yksinäinen

Runoilija tuntee itsensä yksinäiseksi
silmäkulmansa aamulla kyyneliksi.

Kuin yksin taistella suuria vastaan
ja hiljaisesti palvella kuin tuntemattomia
   sanoilla,    teoilla.
Joskus kuin salaa ajatella 
        tuttujen vaiheita ja vaivoja;
kantaa kaukaisilla voimilla
        etsiä ratkaisuja, apuja
kaukaa kosketella
apua huokailla.

- Vaan, yksin.

Vain joskus, harvoin, seurassa toisen
etsiä, miten luvalla auttaa voisin
helpotusta toisin.

- Vaan, huokaus ... yleensä yksin.

- ! Turhia Taikuri, Runoilija siin' huokailee
silmäkulmiaan kastelee yksinäisyytensä tähden
... kun ei kuitenkaan sitä oikeasti ole.

Ajallisia ain rinnalla on tarpeensa mukaan
ja yksin ollessaan ystävien joukko
jota ei ymmärrä kukaan.

Ei hän yksinäinen ole
vaik silmin, tuntein, tuntuisi siltä
salattu on seura ihmis-silmiltä - myös itseltä.

Joku toinen voi rinnallaan nähdä enkelin seuranaan
kun ei tiedä, siten saa uskomaan.

Vaan, Runoilija kun tietää
niin näkeminen on hälle tarpeeton
- tieto, suuri lahja on.

Ja tunteehan hän, jos tunnustella tahtoo
ympäriltään löytää hän ystävän
käsillään ymmärtävän.

Hän siinä on, he siinä ovat, ain tarpeen mukaan
vaan, ylempien ystäviä ei näe heistäkään kukaan.

On vain se sanojen virta
voiman kuin patsaana kulkeva väre
jolla jatkuva tarve.



28

Jos viel näkisi hän ympärillään häärivät
hetkin ain hihojaan käärivät
se hämmentäisi vain
ja ohjaisi väärille teille
turhille teoille, ajatuksille
sillä, eihän se, he, ole se tehtävä ja tarkoitus
- tehtäväinsä vain on avustus.

Siks' turha on murehtia Runoilijan
                kuin ystävää vailla
sillä, ystäviä hällä on kaikkialla
lähellä ja kaukana
näkyvillä ja näkymättömillä
... kunhan vain muistaisi itse sen
        jutellen, kiittäen.

Liian usein omiinsa vain hautautuen.

Vaan, ystäväin kanavat ain auki on
sanojen virta kuin loppumaton
ja voiman väre kättensä päällä
- ei kulje hän yksinänsä.

Ja kadulla kohtaa hän ystävänsä
tanssissa, laivalla, milloin milläkin matkallansa
tuntee hän ajallisen tuntojansa.

Ollen vapaa ja onnellinen
seass' tietojen ja tulevien sanojen
terveenä toimien ja toisia auttaen
- sen salaten.

  #

IHMINEN

06.03.2013
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.
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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.

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.
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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
syntynsä 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.

   #

03.02.2019
Perusvoimia ihmisen

Perusvoimia ihmisen
elonsa ja terveyden...

on energia
min hankkii hän
   syömällä, juomalla
   liikkumalla
   elosta terveesti nauttimalla
   vaaroja varomalla
... anteeksi antamalla.

Toinen tärkeä, ett' ihmisellä
on värähtely
... jota on kaikessa elonsa ympärillä
mutta vain, elollensa tervettä
ei värettä, terveyttä vähentävää.
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Tervettä värettä on terveesti värähtelevällä
   ravinnolla
   aiheilla, asioilla.

Sairautta aiheuttavat sairaat väreet
  jotka terveyttä nakertavat
    ihmisen värettä vähentävät
      ja samalla energiaa syövät.

Ja kolmion kolmas
on ihminen itse
   kehonsa voima ja kyky toipua
   ja immuunipuolustus
joka energian ja värähtelyn
on yhteisvaikutus.

Jos vähenee noista toinenkin
se jo puolustusta lamaa.

Ja mitä alemmas putoaa puolustus
sen varmempi on sairaus
alkaen pienistä merkeistä
yleisistä hengitystie- ja ihon vaivoista
päätyen aikanaan koko kehoa lamaaviin
vaik' tappaviin
jollei pian palata takaisin
tuon kolmion kantaviin voimiin.

Vaan, tuo keho kaikkineen
ei tarkoita vain voimiin kuin näkyviin
vaan, viel suurempiin, ylempiin
ympärillään oleviin näkymättömiin
joiden merkitys ihmiselle on suuri
- ne suojaa ihmistä kuin suojamuuri.

Vaan, vähenee sekin 
jos vähenee nuo muut;
   energia, väre
   kehon voima ja sen oma puolustus
tuo kaikki on yksi yhteinen kokonaisuus.

Ja tuossa kolmiossa
on monen vaivan ja sairauden aloitus.

Siks' valvoa tulisi noiden kaikkien tilaa
sillä yhdenkin vajavuus
        jo elämän laatua pilaa.

Vaan, miten ... on tuo kysymys suuri
pitäisi olla jokin mittari...

Vaan, Runoilijan maissa jo on
                tuo ihme suuri.

   #
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04.02.2019

Mitä ajatella poisnukkuneista

Tarjolla on kuvia
joissa poisnukkuneita voi kohdata
eri tavoin jutella menneistä
myös tulevia yhdessä aivoitella.

Totta, vaiko tarua
että ovat niin lähellä
eivätkä oikeasti kovinkaan kaukana
kun voivat niin seurata
ajallisten eloa ja tapahtumia.

Ja, mitä ajatella tuosta
jos joku jo poistunut
        on koko ajan vierellä
kuin valppaana
apuansa tarjota.

Ja, onko apu oikea.
Onko mahdollista, ett' hän kuolemansa jälkeen
on kuin pikku jumala
jolla ois niin paljon tietoa ajallisia palvella
ja johdattaa tulevia
ratkoa sieltä rajan takaa ajallisten ongelmia.

Ja, kasvaako ihminen kuollessaan 
jotenkin suuremmaksi
viisaammaksi kuin ajassaan.

Onko hän nyt oikeasti
kuin opettajan paikallaan
vaik maailma olisikin avarampi
ajallisen ja ajattoman rajalla.

Tuo raja on Runoilijallekin tuttua
osittain kuin runoilijan maita
menneitä ja tulevia kohdata.

Onko oikeata viisautta
onko tieto todellista, vaik onkin
kuin hyvää lohdutusta
        ajallisen murheissa ja ongelmissa
vahvistusta valinnoissa
- jopa päätöksen tekoon ajallisen elon suunnista.

Ovatko tässä koko ajan paikalla
ja läsnä elon matkassa
ja, mitä siitä ajatella, jos mennyt
        ois koko ajan tuos' vierellä kuin vahtina
ja tahtoisi vaik ohjata
        viel elävän valintoja.
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Ja, onko tietonsa, tahtonsa oikeasti oikeata.
Voiko sen mukaisesti omassa elossaan
valita uusia tekoja, suuntia.

Paljon on kysymyksiä.

Vai, voisiko vaik olla niin
ett' poisnukkunut oiskin kuin sanansaattaja
edustaen ylempien viisautta.

Niin, miten oikeasti suhtautua
mihin uskoa
onko henkilö oikeasti oikea
ja, onko tietonsa turvallista.

Ja, voiko poisnukkunut oikeasti
tehdä kuin valintoja
viel elossaan matkaavan puolesta
osoittaen hänelle tulevien suuntia.

Vai, onko ehkä vain omia toiveita.

Mistä sitä viisautta nyt yhtäkkiä
ois niin paljon tarjolla
salattua tietoa ja totuutta
ajallisia tiedoillaan ohjata.

Onko ajallisessa tarjolla oleva
kuin viihde, todella todellista?

(Eletään päivää ja hetkeä
jolloin Matti Nykänen kuoli yöllä.
Ja tv:stä alkaa juuri hänen muisteluohjelma.)

Runoilija jää nyt odottamaan
kysymyksiin viisautta...

(Vastaus, katso alla)

  #

05.02.2019

Vastausta poisnukkuneista 

-On vain tasoja
joilla toimia - tuonpuoleisia:
On ylempiä ja alempia
ja alemmilla on ajallisia
        ja alempien ylempiä
joista yhteyksiä niin kauan
kuin on ajassa yhteisiä.
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Kun kaikki katoaa
ei enää ajallisissa kaipaavaa
tulee uusia tasoja ja ulottumia
joista ei enää paluuta
kun ei ole kaipausta.

Siksi, ajallisilla on ajallisien ajatuksia;
yhteyksiä, toiveita unelmia, ohjauksia
- jotka ovat katoavia aikanansa
ajallisen tietoja, taitoja, ylemmän tasolla
ajallisen läheisen yhteyden.

Sitten matka ylempien
kun vapaus ajallisen yhteyden.

(Niin, voiko tuon selkeämmin kuvata ;-) )

   #

  

08.02.2019
Poisnukkunut muistisairas 

Vaik' poissa nyt on
        kuin tuntematon
on silti hän siinä
        vierellä

uudessa voimassa
        taas tuttuna
vailla ajallisen vaivoja

siinä samana
        kuin oltiin ennen
yhteisen matkan
        - nyt menneen.

Ja nyt on meillä taas
        muistot yhteiset.

  #

Runoilijan Rakkaudesta

** Kuinka paljon on ollutkaan

Ja kuinka paljon on ollutkaan
naiskauneutta matkallaan
- muistelee nuoruuttaan…
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Sinä pikkuinen vilkas Anita
samassa kerrostalossa, Kalliossa
olimmeko lie viiden vasta
elimme puutteen aikaa
vaan lapsille niin onnekasta
sodan jälkeistä vapautta.

Vilkas olit, ja kuin sydämeni pala
vaik' en ymmärtänyt sitä silloin
olit minulle arvokasta.

Oli talvella sulla
"viis' housua päällekkäin"
sitä kadulla ohikulkeville julistit
sen jostain muistan…

Sitten muutit pois
kuin pala sisältäni
kanssasi muuttanut ois.

Uuteen taloon
Harjukadulta Kurviin
- vain pari sataa metriä
mutta se oli ... niin kaukana.

- Olit poissa!

Ja koulussa, eka luokalla
heti jo oikeasti rakastuin
valokuvan eturivin tyttöön
- en nimeään enää ees muista
jokin muiston aavistus tunteista.

Ja vuoks' tyttöjen jo heti tappelin
koulun pihalla isompien puolella
kun joku kolmasluokkalainen
jotenkin pilkkasi teitä
… joku kiivas ritariluonteeni
ei sellaista olan kohautuksella heitä.

Sen jälkeen olikin rauhallista
- jos nyt jotain pientä ruisketta unissa.

Ja kauppakoulussa sitten vasta
ensi rakkautta
kun yhdestä ensi suudelmasta
tunsin valtavaa huulten turvotusta.

Ja se ensimmäinen sormuksen palautus
joka merkiksi yhteisen vaihdettu oli
oli kuin maailmani loppu.
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Oli joku kauhea tunteiden hoppu
siinä ennen armeijaa
ja vähän sielläkin
ja jälkeen sen
perään tyttöjen hinkuillen.

En tainnut oikein ees tietää miksi.
Jotenkin vain niiden perään kuin hulluksi.

Ja sitten tuli yksi
kuin eteen tiputettuna
- vaimoksi
ja pari lasta.

Elo vei, tuli uusi
- ja taas lapsia
kaikki upeita osaavia.

Ja vast' viisikymppisenä vihdoin
elon vapautta
- ja kasvua!

Siihen asti vain kaikki kuin pakollista koulua.   

   *

 ** Ja kun vihdoin ma vapauduin 

Vaimo minut perheestä ulos tahtoi
- minkäs minä sille
toisen lujalle tahdolle
ja mun kuolleille tunteille.

Oli suuressa asunnossa yksinäinen mies
muutama huonekalu ja sänky
ja joku palmun rankku nurkassa yksinäisen seurana.
Ootteli oman yksiön vapautumista
muu perhe jo muualla
oman uutensa alussa.

-Kuka enää minusta,
aatteli viel' uinuva Taikuri
monilapsisesta isästä
kuin jo elon rääkistä.

Vaan, kuin sattuman satona
oman tädin ohjauksessa
Waltikan tansseihin
- ujo, vuoskymmenten tanssimaton mies
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vaan, tuo yksi tanssi-ilta
jo kuin lupausta ties.

Nous' kasvoille ilo!
Avautui sydän naurulle!
   rytmille!
      tanssille!
uusille unelmille!

- Ja naiskauneudelle.

-Hoo, nehän tykkää minusta!
Upea mies, nauravainen
se vauhtia ties.

Tuli tanssilavat tutuiksi
ja tanssin askelet
ja musiikin hurma
… se oli menneen elämän surma
ja syntyi uus
ihana ja vapaa tulevaisuus.

- Ooi, kukkia exälle vaik' joka päivä kiitoksexi!

Tähän väliin sopii hyvin tämä osuva lainaus 

Onhan Lutherkin jossain ... pöytäseurassa
epävirallisesti, liekö vähän humalassa
sanonut:

"Ken lemmi ei viiniä, laulua
kauniita naisia
hän ei käynyt ole elämän koulua."

Vaan minä, Runoilija
lisään viel' tuohon 'tanssia'
josta siis helposti seuraa
... niitä kauniita naisia.

Noh, yritetty on ...  siis käydä sitä elämän koulua!
Kerran kysyin,10 v sitten mun esimieheltä...
Vastasi syyksi: -"Et ole vielä ryypännyt tarpeeksi."
Noh, vähän yritetty sitäkin, vaan vissiin liian vähän.

Murtui munan kuori
ja alkoivat sanat juosta.

Minä tiedän sen
- olen tullut huomaamaan
ett' naiset minusta
tekee runoilijan.
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Ei yksin se sylin lämpö
vaan erityisesti se
kuin määrätty luopuminen
ja eron tuska.

Kuin aina sydämen murskaus
kaipaus ja ikävä
avaa ain uusia ovia
joista vuotaa ain uusia sanoja

- eikä vain rakkaudesta
tai sen menetyksestä
vaan, koko elämästä kaikkineen.

Mut' rakkaus
ja kaikki sen syvät tunteet;
   sen alku
      kasvu
         ja loppu, kuin surma
- ja taas on runoilijalla sanojen hurma.

"Tuhat runoa kirjoitin sun lähtösi jälkeen
tuhat runoa kirjoitin meistä
- ja mun yksinäisistä teistä"

minä yhdestä surustani piirsin.

- Tuskani paperille siirsin.

Huokailenko pian kuin L.Onerva
runovuortensa takana - oliko lie hullujenhuoneessa
kun kaapeistaan löytyi yli satatuhatta runoa.

Satatuhatta runoa kirjoitan minäkin eromme jälkeen
kun ansiostasi synnyin uuteen.

Oi, kiitos kaikki ihanat naiset
mun sydämeni kurittamisesta;
    sen hellimisestä
      ja musertamisesta

sillä, näyttää kuin siltä
ettei ees avaudu tää Taikurin taivas
ja sanojen salattujen maa

... ilman viiltävää, vuotavaa haavaa.

   #
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09.12.2015
Runoilijan synty

Sinä teit minusta runoilijan
sinä nainen
sinä eloni kaunokainen
sen alku ja loppu, minä luulen niin
kun vihdoin olen uponnut
sun syntyihin syviin.

   #

20.06.2015

** Virtojen on virrattava

Kohtasin sattumalta elämäni naisen
kymmenen vuoden takaisen.

Kuinka itkinkään ja ikävöin silloin
monin päivin, illoin - öinkin
kun tiemme erilleen joutuivat;
sinä ihaniin uusiin
minä runoilijan sumuisiin.

Sanoja
… oi, sanoja
niitä syntyi kuin solkenaan, sen muistan
ja tämän (äskeisen)
jonka runoksi puin tuskani keskellä:

"Tuhat runoa kirjoitin sun lähtösi jälkeen
tuhat runoa kirjoitin meistä
- ja mun yksinäisistä teistä."

Vaan, senkin muistan:
Ei luvallista ollut se enää edemmäs
ja sen, kuinka kirjoitin:
"Ei virtaava vesi saa jäädä paikalleen pyörimään
- vesi pilaantuu…"

Ja kuitenkin
vielä niin ihanaa oli kaikki.

Ja sama ongelma aina
ei luvallista ole pysyä paikalla
jäädä johonkin ihanaan syliin
- aina mun ihanat päättyy kyyneliin
ett' vesi virrata vois
… ett' uusi vesi virvoittava virrata vois.
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Ja vesi on virrannut
vaik' hetkin kyynelistä suolaantunut
vaan, siinä puolestaan
on runoilija puhdistunut.

Mitä nyt sanoisin tästä
runoilijan elämästä, pian yksinäisestä
kun en tarttua enää uskalla uuteen unelmaan
kun tiedän senkin päättyvän
murheeseen musertavaan. 

Olenko onnellinen?
Olenko surullinen?

Olen…
onnellinen menneitten monista muistoista
surullinen syleistä jo pian unohtuvista.

Olen…
onnellinen vapauden sanoista
surullinen sanojen hinnasta.

Josko viel' joskus ois mahdollista se
ett' ois ihminen rinnalle
joka ei purojen virtoja sotkisi
ei vapautta rajoittaisi

vaan, osaisi
eläisi rinnalla auttaen, kantaen
puron kulkuja viel' avaten
ja virtoja vahvistaen

ett' voisin olla kerran se
iloinen runoilija toiselle ihmiselle

  *

** Minä haaveilen

Minä haaveilen… naisesta
sirosta ja kauniista
- sellaisesta… elämän kauniista.

Minä haaveilen…
rannoista
metsistä, kallioista
- ja merestä.

Minä haaveilen…
luonnon rauhasta
jossa kuunnella sisäisiä maailmoita
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saada ne sanoiksi, kuviksi
- tulevien unelmiksi.

Minä haaveilen tanssista
ja hellästä sylistä
   saunasta
      illoista ihanista
        kynttilöistä
puhella tuntemattomista ulottumista
- kaikesta… mi ruokkia voi runoilijan sydäntä ja sisintä.

Tällaisista minä haaveilen
- ja hitaasti kasvavista syvistä tunteista.

Mistä haaveilet Sinä?

-
Ai, millainenko minä?
Noo, lue sieltä
rivien välistä
ja tunne mun sydämeni syke.

    #

 
26.06.2015

** "Se jokin" 

Olen kuullut
nähnyt ohjelmia
joill' verrataan ihmisiä toisiinsa
   annettujen faktojen
      halujen
         haaveiden kautta
niistä etsitään toinen toiselle sopivuutta
- kuin olisi se yhteinen haavemaa
sitä oikeata rakkautta.

Vaan, vaik' olisi toinen näin
kuinka toiselle sopiva
ei se kuitenkaan olla voi totuutta
ellei toisessa ole sitä sisintä salaisuutta

sitä jotakin… "se jokin"
mi toisen kuin hulluksi toiseen saa
hän vaik' mitä toisen eteen
sen johdosta tekee.

Eikä ymmärrä sitä toinen ihminen
ympärillä oleva
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miks' toinen niin toisesta
kuin juovuksissa onnesta
   lemmestä, ilosta
      rakkaudesta, himosta
sitä toista kohtaan
vaik' ulkopuolisen nähden
ei hänessä ois kuin mitään kummallista.

-Mitä se siinä oikein näkee? hän kyselee.
-Mitä erilaista ihmeellistä nyt siinä
toisessa ihan tavallisessa ihmisessä
kun toisilleen niin lepertelevät ja silittelevät…

-Mä en kestä! kattella, hän huokailee vain.
… Oi, miten hän tuon ihanan tunteen itselleen sai?
-Ja mistä ois minulle, hän miettii
sama onni vieressä olevalle
vähän kateelliselle toisten ilosta ja onnesta
siitä jostain salaisesta toisten ilosta ja onnesta
siitä jostain salaisesta, jota hän ei ymmärrä, ei nää.

- "Se jokin" ei ole vieraille näkyvää.

Vain seuraukset ovat
ja ne… rakentavat ja jatkavat tätä elämää ihmisen
joka sisällään ain salaisesti etsien jotain sitä
- vaikkei hän oikein tiedä, mitä
kun sitä ei voi kuvata
voi vain jotenkin kuvitella.
Mutta!
sitten kun se jokin on siinä
sun edessä
sinä huokaat kyynelsilmin:
-Oi, aivan kuin oisit sä aina ollut mun elämässä
vaikka juuri vasta tavattiin
eilen ensi kerran halattiin.

Miten selität tuon, ihminen
tuon salaisen "se jokin" -tunteen
joka on kuin suuri se kummallinen "sisäinen kutina
jota ei voi raapia".
Elämän salaisuutta.

Ja se vasta
tekee rakkaudesta sitä todellista
joka kuin kaiken kestää
ja kaiken kärsii
joka toisen tähden
kaiken rikki menneen parsii.

Ei millään toisesta rauhaa saa
vaik' kulkis, eläis hän jo jotain…
tai vielä, ihan toista maailmaa.
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Siinä sitä
jossain syvällä sisällä olevaa
ihmisen unelmaa.

Tämän aamusella kirjasin
heti kun heräsin
ja verhojen välistä kurkkivia
viiltävän kirkkaita auringon ensi säteitä
vuoteellani väistelin.

-Mitä! Minäkö rakastunut? No-EN!
Mutta, tässä vain kuin salaisesti haaveitani asettelen.

   #

 

24.06.2015

** Taikurin nainen 

Oi, siunattu päivä!

Sateinen hetki
rauha kaikesta tekemisestä
puuhailusta mökillä.

Tutustuin Edelfeltin elämään elokuvan kautta
ja rakkauteen Virginieen.

Hän maalasi naisen:
Otti yhdeltä tulisen tukan
toiselta kauniit pitkät käsivarret
kolmannelta kehon kauneutta…

- Kasvot viel' oli löytymättä
ne joltain neljänneltä
viidenneltä, kuudennelta
- vai ottiko lie Virginieltä.

Kulkeuduin ajatuksiini
muistoihini
oman elämäni naiseen - naisiin.

Maalaan kuin taulua minäkin
maalaan elämällä
etsimällä
… kuin ikuisesti etsimällä sitä oikeata
vaik' oikeita ollut useita
- oikea kukin kohdallansa.
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Yhdellä kauniit kasvot
valkeat hampaat ja raikas nauru.

Yhdellä nuoruuden kiihko ja kiivaus.
Toisella lempeä luonne
sisäinen hymy ja rauha.

Yhdellä kätten taito ja
kuin väsymätön toimeliaisuus.

Yhdellä paljaaksi ajeltu ja jatkuva halu
toisella ihana pehko.

- Niin, yhdellä yhtä ja toisella toista...

Mutta, kussakin osa kauneutta
unelmani naista
niistä maalannut kokonaisuutta
sitä syvällä sisälläni kaivattua
- aina vain kaivattua.

Mutta, vain yhden kanssa syvällistä puhetta
sitä sielun koskettavuutta
- vaik' jokainen ollut tavallaan
kuin kaukaisesta tuttua.

Mutta silti,
viel' jotain mun taulustani puuttuu
"Taikurin nainen" -taulusta
siitä kuin lopullisesta kuvasta.

Ulkoiset yksityiskohdat kaikki jo taululle maalattu
sisäisen koskettavuuttakin monella tapaa;
   lempeyttä
     kiukkua
        vihaa
silmien säihkyvää katsetta
   huulien pehmeyttä
      ja kehon kuumuutta.

Vaan, jokin vielä puuttuu;
jokin kuin syvin olemus
sen kosketus, joka painautuisi mun sisintäni vasten.

Joka yhtyisi sisimpäni kaipaavaan kehoon
joka syliinsä ottaisi koko elonsa kaivatun
joka sanoisi: -Minä olen tässä
sun rinnalla elämässä.

Joka kantaisi mun sisintä
antaisi sille turvaa ja voimaa.
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Joka ei vain patoaisi
mun sisimpäni voimakkaita virtoja
vaan, avaisi ne
avaisi uomia sanoille tuleville
- auttaisi unelmille.

Joka sisäisen kautta
antaisi muodon tauluni kasvoille;
sille hellän hymyn ja pehmeät kädet
kulkisi rinnalla elämän tehtävät

 mit' vielä tekemättä ovat
mitä varten kaikki tää kasvu ja vaiva.

-Oi, sinä kaukainen!
Tule, ja syvimpäni unelmat kanssani esiin kaiva!

Näin piirtyisi valmiiksi taikurin taulu
"Taikurin nainen" - ja elämäni laulu

sillä ilman sitä
syvintä sisintä ja sen hehkua
ei synny niitä kauniita koskettavia sanoja
jotka sisältävät rakkautta
- vaik' kuvaisin vain harmaata talon seinää.

Vaan, jos piirrän minä näkyville elämää
se syvistä sykkeensä saada voi
joss' avautuu se ihana uuden aamun koi.

- Mitä muuta runoilija enää elämältä toivoa voi.

   #

VOIMARUNO

15.09.2015
Amen 

Tuo aamen-sana
tarinan, runon, anomuksen lopussa
on voimallinen sana.

Sitä ei ehkä monesti ajatella niin
enemmänkin vain kuin pisteeksi
tai joksikin loppumerkiksi, kuitiksi.

Mutta, se ei todellakaan ole niin
- tai, se ei saisi olla niin
sillä tuo sana
tuo pieni amen-sana
sisältää suuria voimia
ja energioita.
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Siihen sisältyy ensinnäkin kiitos;
   kuin kiitos kuulemisesta
      kiitos yhteydestä
         kiitos saamastani avusta ja hyvästä
- vaikka se ei vielä näkyisikään.

Siinä on asenne luottamuksesta
uskosta, että niin tapahtuu kuin sanottiin
   pyydettiin
      anottiin.

Ja viel' lisäksi kuin käskysana;
näin tapahtukoon
tai, näin olkoon
- ja sitten on niin.

Tarinoiden lopussa se sisältää
paljon voimaa ja energiaa
- olen sen mitannut
ja se vahvistaa koko sen runon asiaa
ja toivetta, tavoitetta
- sen parantavaa energiaa.

Ja näin voimallisesta
hoitavasta ja parantavasta
tulee viel' voimallisempi
tuon pienen sanan kautta.

Ja ilman sitä sanaa
osa sanojen parantavasta
ja hoitavasta sanomasta katoaa.

Kyllä sanoissa edelleenkin voima on
vaikka tuo aamen olisikin lopusta pois
mutta, sanojen hoitava voima on suurempi
jos se sana siinä lopussa ois.

   #

14.08.2018
Voimaruno

Alkemistin hetki  (hoitavat sanat) 

Lukea
        vahvistua lukemasta
tuntea
        muutosta
tahtoa
        parannusta, muutosta
uskoa
        ett' se on mahdollista, totta.
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Kulkea
        hetki, jossain kaukana
saada 
        kosketusta korkeammalta
uneksia
        uudesta, paremmasta
nauttia
        unesta, syvälle ulottuvasta.

Nauttia sanoista
        sisäisen kaivatuista
sillä, maailma
        on  outo ulottuma
jossa kaikki on mahdollista.

Voi tapahtua suuria
voi poistua monia elämän muuria
ja avautua ... uusia ulottumia.

Siis, katso sinä
        joka et näe
katso sinä
        joka näet
sillä näkeminen ei ole yksin silmien
vaan, näkeminen
        on sisäisen ihmisen
        lahja tulevien unien
        elon toiveiden.

Nämä ovat kuin sanoja vain
       - ne lahjaksi sain -
vaan, sanojen takana
on kussakin omansa maailma, jossa voimia
kulkea ihmisen pienen rinnalla
ajallisen matkalla.

Ole rohkea, ja usko suuria.

Eikä se usko
ole sinun pääsi uskoa
vaan, sen sisäisesi
joka sanoja toisin kuunteli
kuin syvempiä kaukaisia huuteli:

-Oi, anna! apuasi matkalle
tulevan kasvulle, unelmalle
joka elämäni sisällä on
... se syvän syke kuin pohjaton.

Minussa elämän voima ON!



48

En ole turvaton
sillä sisäisen syvä turva
minulla ain matkassa on.

Elämä
        on uskomaton
ja minulla juuret 
        siinä syvällä on
matkan kuin kohtalon.

Minulla nyt hyvä olla on.

Kiitos. Ja amen.

Näin olkoon, ja tapahtukoon.

Amen.

  #

Elämän tarkoitus 

Voiko ihminen niin ymmärtää
omaa eloaan ja tulevaa
osaansa siinä ja kaikessa
elonsa arjessa.

Voiko ihminen niin ymmärtää
käsittää elämää ja kulkua sen
lapsuuden, nuoruuden
työiän, vanhuuden
miten kaikki kohdallaan rakentuen
kuin jonkin suunnitelman mukaan
- eikä sitä ymmärrä kukaan;

elämä vain rakentui, ja etsi muotoaan
toteutti kuin tahtoaan
tehden yhdestä yhtä, toisesta toista
kunkin paikallaan
omassa elossaan.

Aivan kuin ois ollut sattumaa
ett' silloin sinne - sitten tuonne
koululle, työlle, toimelle.

Ohjautui ihmiset eteen
työt, vaivat
elämästä kuin tarkoituksen kaivat
avautuvat sille oikeat paikat
olla se, miten itsesi 
        elon kokonaisuudelle merkitset.
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Toisella vaik' jotain kuin suurta ihmisten silmissä
toisella kuin pientä, huomaamatonta
joku, raukka, kuin ei ois yhtään mitään
- ja jo vieressä seisoo yksi,
        jolle elossa kuin ei riittäisi mikään.

Vaan, ei matkalla tarpeetonta
        ole yhden yhtäkään
kukin toteuttaa tehtävää
ja se paikka on tärkeä
vaik' vierestä katsoen
        siinä ei ois kuin mitään järkeä.

Mutta, kukin on tärkeä
kullakin omansa tehtävä ja tarkoitus
eikä ihminen näe, mikä on kaiken tulos;
  miten vaikutti menneeseen
    miten tulevaan
      millainen lenkki hän oli
        elon ketjussa matkallaan
miten kokonaisuuteen vaikuttaa.

Kukin salaisuutta kasvattaa
ja rakentaa tulevaa
hän omalla osallaan on 
        osanen suurta unelmaa
ja yliluonnollista, iankaikkista kudelmaa.

Ja siin' jo, kuin huomaamatta
päästiin ihmisen suurelle kysymykselle:
-Mikä on elämän tarkoitus?

No, sehän on juuri tuo:

Toteuttaa kohdallaan tuo omansa osa
        ja elonsa tarkoitus.
SE - on se elämän tarkoitus.

   #

03.03.2019
Totuuden liruja 

-Jotain viel kuin suurta odotat, sinä Runoilija
filosofista katsausta, sen näen kyllä
jolla aika nykyinen ois rakentuva, vahvistua
silmien avautua kuin taikaiskusta
- kuin kepillä kallioon
ja sielt' totuuden vettä virtautua kuulijain ylle. Itsesikin.
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Niin, sellainen ois halu ihmisen
ollut aina, ja kaikkialla
vaan, mitä sotkua syntyisi siitä  -  sotia!
kun taas tarjolla uusia totuuksia
jotka ihminen tahtoo itselleen omia
ja niiden puolesta taistella
toinen toistansa vastaan.

Tuttua, eikö totta.

Vaan, vaik' kepillä löisit sä kalliota
vaatisit merkkejä, suuntia
suuria kuvia, tulevan unia
saa se aikaan vain pientä puron lirua
... tosin puhdasta ja juojalle ravintoa.

Vaan, kuka voi sitä uskoa
... ees sitä lirua
jos on se ajan hengestä poikkeava
- siitäkin jo saada voi tuomioita
ja taisteluita
vastaan omiansa puolustajia.

Mutta, näitä liruja
on eri puolilla maailmoita
valuvat korkeilta vuorilta
ja niiltä ylhäisiltä rakenteilta

ja valuvat alas kuin salassa
pieniksi lammikoiksi
jotka yhtyvät yhdeksi
kasvaen aikanaan suureksi
- muutokseksi
yhteiseksi totuudeksi.

Sillä, ei totuus yksin ole yhdessäkään
vaik suunta on ylös
sinne mist' virtaava vesi alkunsa saa.

Mutta, kaikki on vain puroja
ja purojen yhteen liittymäkin
on vain purojen totuuksia.

Purojen alkulähde on kaukana
sit' ei ihminen koskaan tavoita.

    #        
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14.02.2019
(Kun runoillan sanoja suunnittelin,
alkoikin sanojen virta...)

Pieni on suurta 

Ja nyt! - on siis todella se aika
sanoja esille taistella
kuunnella ja julkaista
menneitten, tulevien puheita.

Ei saa olla arka.

Matka on ollut pitkä
ja sanojen määrä ... on suuri.

Vaikkei se sanojen paljous olekaan mittari mikään
sillä, yksikin sana
voi olla, ja on, kuin koko maailma
sen takana voi olla uusi ulottuma
jota katsella, kurkkia, tulevia urkkia
ja avautuvia totuuksia
... vaik' oisivatkin ajan vastaisia.

Sillä, eihän tämä aika ole mikään totuus
se on vain yks matkan vaihe ja hetki
- koko matka on pitkä retki
jostain aikain alusta, kaukaisuuksista
aina tulevien uusiin ulottumiin
ja vaik' viel' niidenkin takaisiin
                viel' tuntemattomiin.

Maailman, kaikkeuden suuruus
ja tämän hetken pienuus
siin' kuin vastakkain ovat

... vaikka eivät olekaan vastakkain
vaan, toinen on toisensa sisällä
pienen hyppysen hetkenä
kuin yhden sekunnin vaik' triljoonas osana
kaikkeuden kulkua ja toteutusta
josta ihmisellä ei voi olla 
mitään tietoa, ajatusta
- vain joitain hajanaisia mielikuvia
omia unelmia - ei totuuteen kantavia.

Mutta, tämä hetki on ihmiselle ain tärkeä;
oli se silloin ennen
tai on se nyt, tänään tässä
tai tulevassa
elon hetkessä tärkeässä
toteuttamassa sitä suurta unelmaa
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- kaikkinaisuuden suurta unelmaa -
jota jokainen, itse kukin osallaan
ain rakentaa.

Pieni on suurta...
yks ihminen pienuudessaan
on kuitenkin aina suurta;
hänessä on kaukaisuuden salattua juurta
ja salatusti vie hän eteenpäin tulevaisuutta

tiesi hän sitä, tai ei
tunsi sitä - tai ei
aika hänet aikanaan ikuisiin vei
... kuten jo ennen
sen tuhannen tuhannen polven
- osansa sama myös tulevien.

Mutta sinä, oi ihminen yksi
sinut tunnettu, tiedetty, valmistettu
kuin ikuisen ketjusi osaksi
tärkeäksi palaksi kokonaisuuden

- jota ilman se suuri kuva
ois sinun palastasi puuttuva.

     # 

- Loppu


