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Runoesitys 07.09.2019 - Serlachius-museo, Mänttä-Vilppula
 

Runoilijan rukous

Anna ääni
   Anna lepo, rauha
      Anna kaunis aura

Anna ilo
   Anna koskettavuus

Avaa sydämet, mielet, muistot kuulijain

Voitele mun huuliain.

  #

 

Näistä lentävistä aamuöisistä ajatuksista 
alkusanoille hieman täytettä...

Sanoja paljon 35 vuoden matkalta
mitä sieltä kuulijalle kertoisin 
mitä tarinoita avaisin...

Sit' raapaisin - jäi kuin kynnen alle

... Rakkautta    ja    Romantiikkaa.

Noh, näillä sitten!

Joten, lähtekäämme yhteiselle matkalle.

  #

Minä mietin

Minä mietin...
minä kirjoitin... monena yönä, aamuvarhaisena
sanoja suuria, kauniita ... jopa kauheita
ajattelin niillä teitä hetken vaivata
... tulevia aikoja kuvata, ja outoja luvata.

Mutta, mutta ... jaksatteko moisia kuunnella, minä nyt mietin
muutamaa päivää ennen tätä tapahtumaa.
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Runoilija kun kulkee niin omissaan ja kaukana
aikojen ja ajallistenkin takana
ratkoo suuria saloja
etsii tulevien lupauksia.

Niin, ... niin minä päätin kuitenkin, että se
mikä aihe aina on herkkä ihmismielelle
niin ... sehän on se rakkaus ja lempi
toisen ihmisen läheisyys 
        ja ainainen toive, kuin uni
miten toinen ihminen toisen syliin suli.

Joten, ei muuta kun kaikki vain levälleen tähän hetkeen
eli - kappale Runoilijan rakkauslaulua. 

Tervetuloa matkalle.

  #

 
 

Ja tarina alkaa...
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03.09.2019

Alkusanat

Elämästä...
mitä siitä kertoisin
kysyjille vastaisin.

Mitä kuulijalle avaisin Runoilijan tiestä
- vaiko yleisesti elämästä.

"Elämä on kaunis, ja hyvä elää sille
jolla on aikaa, ja tilaa unelmille
- ja mielen vapaus."  (Vexi Salmi)

Vaan, elämä on laaja
ja kullakin omansa tarina.

Ja kuka siin' ois oikeassa
- kullakin oma vaivansa.

Mut' Romantiikka! sen hinku ja halu
on kaikille yhteinen

ja vaik siinäkin on kullakin omansa
niin, ainahan se kiinnostaa kulkea
hetki toisen rinnalla
ja omiansa, siin' kuin salaa muistella.

Joten ... kappale Runoilijan rakkauslaulua

Joku saattaa kuulla tään Runoilijan tarinan
joku taas mielessään elää hetkiä omiansa
... sen saa aikaan Elävät sanat
jotka kuulijaa kuljettavat.

Tervetuloa yhteiselle matkalle - ja se alkaa näin...

  #
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25.06.2015

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
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?
  #
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26.06.2015

"Se jokin" +9
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
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....
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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 muuta
tai, ihan toista maailmaa.

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.

  #
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24.06.2015

Runoilijan nainen

Oi, siunattu päivä!

Sateinen hetki
rauha kaikesta tekemisestä
puuhailusta mökillä.
Tutustuin Albert Edelfeltin elämään tv-elokuvan kautta
ja rakkauteen Virginieen.
Hän siinä 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.
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 jokin ihana.
Eräällä gasellin kepeä kiinteys
toisella pehmeä, liian pehmeä, iho.
Mutta, kussakin osa kauneutta, unelmani naista
niistä maalannut kokonaisuutta
sitä syvällä sisälläni kaivattua
- aina vain kaivattua.
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Mutta, vain yhden kanssa syvällistä puhetta
sitä sielun koskettavuutta
- vaik' jokainen ollut tavallaan
kuin kaukaisesta tuttua.
Mutta silti,
viel' jotain mun taulustani puuttuu
"Runoilijan 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.
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 taulu "Runoilijan nainen" 
- ja elämäni laulu
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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
jossa avautuu se ihana uuden aamun koi.

- Mitä muuta runoilija enää elämältä toivoa voi.

  #
 

14.10.2015

Rakkautta - Kaulakkain
Sinä runolle tälle
jo huomaamattasi nimenkin annoit;
   kuvasit meitä "varsojen vapautta"
      ja varsojen kiihkeyttä ja kauneutta
kuin nuoruuden intoa…
Sanoit: "Kaulakkain".
Minäkö vihdoin lahjan sain !
Ja kuinka kauan olen huokaillut
   kaipaillut
      rukoillutkin: -Oi, anna!
hänet, kenen kanssa
voi puhella ja rakentaa
tätä elon viel' ihanaa tulevaa.
Ja matka on ollut pitkä
odottaa ... kuin aikaa tappaa
vaik' samalla elää
ja tietoa, kokemusta kartuttaa.

Kaikki se tarpeen on ollut mulle           
samoin, kuin sinun matkasi, tiesi
on ollut sulle.

!  Sit' yhtäkkiä runon muutos...
alkoikin Runoilijan elämän kuvausta ja ennustusta...

myös tuon kasvo-arvoituksen ratkaisua

Elämä muuttanut
   riipinyt, raapinut
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      ottanut pois, antanut tilalle...
kasvattanut, kaatanut
   ylös nostanut, auttanut
- ja luvannut taas: -Ett' eessä vain parempaas.

Vaik' joskus lie usko jo horjunut
kuoppia katsonut, syviäkin nähnyt
- en onneksi niitä syvälle kolunnut.

Elämä vähentänyt
   hinkuja poistanut
hinkuja uusia antanut
- ja taas luvannut: -Se viel' sun edessäsi on - se kohtalo
ja se sun sydämesi lempi
min kanssa taas kaikki kukki.

On ajettu mies kuin alas
   turhista riisuttu, tarpeettomista
kuin ajallisista
ja puettu sisällisesti
   voimalla, viisaudella
mill' sijaa ei ole ajallisella
- ja kuin sammutettu se (ajallinen)
uuden odotukselle.
On laitettu kuin tärkeimmät ensin
ja vasta ... sitten taas
kun sisäisesi ihmisellä on rauha maass'
kukkiin puhkeaa tää ajallinen kauneus
täyttyy se lupaus: -Ett' kerran viel' on edessäsi hän
ken tuntee sun väräjävän
ymmärtää sun tehtävän - ja nauttii siitä
ja elää sun rinnallasi niin
kuin ei mikään riitä.

Kerran vielä sä tuntea saat
mitä on oikeasti rakastaa.
Muut tunteet kuin kaikki jo koluttu on
vaan, rakkaus sinulle kuin tuntematon
vaik' tunteita ollutkin ois
kaikki on ajallaan kuivuneet pois.
Siksi, kasvettava on tässä
nyt kuin ihminen uus
rakentuu se valmistettu tulevaisuus
minkä kautta
toteutuu se elämän ja sanojen laukka
joka tarpeen on
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joka täyttää sen kohtalon
- on se sun unelma
ja rakentuu valmiiksi se elon kudelma
jossa kaunis kuva piirtyneenä
värein monin
   tummin, vaalein
      kirkkain, kantavin
voimaa katsoville antavin.

… Ja siihen ajallaan päättyy sun ties
teki työnsä outo mies
jok' ei ollut sanoja vailla
ei elämän koulua, kokemusta
- ei ees rakkautta… sitä todellista
mi ei ole vain tästä maasta
ei ees tästä ajasta, vaan, tulevasta
   kaukaisesta, unelmasta
ja lupauksesta: -Ett' kerran viel' sinä tunnet sen
elon ajallisen
ja ajattoman rakkauden
ja kaikki, mi kautta sen
    rakkaudella väreillen
    voimaan uuteen pukeutuen
    ja avuksi
    levoksi ja rauhaksi
    parannukseksi monelle
    sisäiselle vaivalle ja vammalle.

Ja sinä kiität - vaik' kiitätkin jo
ja onnestasi itket: -Olihan minulla kohtalo!
Enkä päivääkään siitä mä antaisi pois.
Miten näin kaunista syntyä vois
ellei elämää muokkaavaista
matkalla ollut ois.
… Sitten, olet sinä pois.

  #
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2008

Ikuista rakkautta
Tanssisalin seinustalla pöydän hämärässä
kaksi hiljaista hahmoa toistensa sylissä
lämpöön käpertyen
toistansa salaa nypräten.

Hetkin teitä seurasin
välillä tanssitte - minä ihailin

kirkkaat kasvot kasvoja vasten
silmät silmiä katsoivat
keho kehoa kosketti
hiljaisesti liikkuivat
- huokaus kolmen onnellisen
... myös minun,
silmilläni nauttien.

! Tarjoilijalta kiireesti kynä
palanen laskunauhaa
sanat sisälläni jo pauhaa!

Tunnot juottotiskin pintaa vasten
…katson keinuntaa onnellisten lasten.

Anteeksi pyydellen teidät tanssilattialla keskeytin
rauhaisia silmiänne ihailin
kuittinauhaa hämärässä tihrusin
tunteeni, jotka juuri sanoiksi puin
hiljaisesti onnellisille luin:

   "Kuinka ihana on katsoa paria rakastunutta
   toisiinsa kietoutunutta;
   silmistä silmiin katsomista
   sylin lämpöä
   sanatonta hellyyttä.
   Kuinka ihana on katsoa paria rakastunutta
   elämän uutta aamua ... pian unohtunutta.
   Kiinni pidä hetkestä tästä
   sylisi lämpimästä.
   Äläkä unohda tämän hetken rakkautta
   onnen ikuista kaipausta."
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Lappusen taitoin,
muistoksi hetkestä annoin,
onnea elämään toivotin.  

-"Oi, ihanaa, meillä on nyt ihan oma runo", 
sinä kaunis kiitit, ja jatkoit:
-"Olemme kyllä jo vanha pari,
takana jo kaksikymmentä vuotta yhteistä matkaa
ja kaksi aikuista lasta katsoo maailmaa."

Olin vähällä runoni takaisin ottaa.
-Ihanko totta?! minä huokasin, -ja noin onnelliset vielä,
kuin vasta rakastuneet
onnellisen elon saavuttaneet.
Teillä ois kateellisia salin täydeltä
jos uskomattoman tarinanne kuulisivat
- itseni mukaan lukien

kaiken jo monesti hukaten.
-Kuinka tuo on mahdollista, minä utelemaan
kuin suurta salaisuutta kaivoin paljastumaan.
Toisianne katsoitte hymyillen
…tunsin kysymykseni tyhmyyden.
-"Eikä meillä kummallakaan ole ollut ketään muuta,
ei suurta riitaa, ei takaisin paluuta", viel kuulla sain,
nuoret hykersi vain.
Kotimatkalla kaupungin läpi aattelen teitä...
öisessä sateessa, lentäviä lauseita seiniä vasten
ja ohitetun hotellin matkustajalomakkeen taustaan kirjailen:
"... ja minä muistan omaa rakasta
jota katsoin kuin katsoitte te
... pitkä ja vaalea kuten sinäkin
olin elämäni onnellisin.
Vaan, elämä viilsi, toisen rinnalta poisti
tapaaminen arpea silitti
- se näkyvissä on vielä
molemmat nyt kaukana omalla tiellä.
Toivoa antaa tapaaminen tää
toivoa, on olemassa kestävää elämää
rakkautta sammumatonta
toinen toiseltaan katoamatonta.
Minäkin uskon taas, se mahdollista olla voi
…myrsky-yössä viel lähtökappale mielessäni soi:

     "On hetki… rakkauden, jolloin tuuli valvoo."
  
  #  


