
Rintamaveteraanien kahvihetki 25.11.2014

19.11.2014

Pitkä elämä

Kauan on kärsitty vilua ja nälkää
Tampereen hangilla taistellessa…

Paikka on täällä
aika ei
onneksi – enää.

Mut’ elämä pitkä – teillä
ja tapahtumia täynnä
sen nimitys ”veteraani” jo mieleen tuo
ja monet muistot elämän
tulee hetkin sun luo.

Olet, ihminen
muistojesi summa
niidenkin, joita enää muista et
mielesi syviin ne painanut
kuin myös ne
joita päivin, illoin, öin
hiljaisuudessasi kelailet.

Elämä on täynnä muistoja
ja muistojen kuvia.

Jokainen asia
tapahtuma
iloinen tai raskas
pelottava tai kaunis
on mielessäsi yks’ kuva, tai kuvasarja
joka sinua elossasi kantaa
ja voimia antaa.

Tai sitten se syö
- pitkä valvottu yö.

Kuka ymmärtäisi oikein
mik’ on veteraanin työ.

Se ei ole se sana vain, ”veteraani”
vaan, se on elämä kera elettyjen hetkien
kera muistojen - jo vanhojen
ja elon raskaiden (hetkien)
kun olit sinä jossain
kuin loukossa, piilossa
tykkein jylisvien 
pelossa luotien viuhuvien.

Kuvittele sitä, sinä nuorukainen.
    - Et osaa.
        - Et pysty.

Eikä mahdollistakaan ole se
tilannetta kokemattomalle.

Ei videopeli ole sama
kodin turvassa lämpimässä
kuin väsyneenä rämpiä talvipakkasessa 
- pelossa.

Yks’ hetki
voi muuttaa ihmisen
yks’ rakkaan hylkäys
- tai rakkaan löytö
yks’ kaunis sana oikeassa paikassa
tai sana ruma ansaitsemattomassa.

Niin, miten koskettaakaan ihmistä se
vuosien pelkotilanne.

Montako uurretta kasvoille
montako kyyneltä poskelle
jo kuin uran sille muodostanut
- sisällön elämälle.

Mutta,
elämä on kaunis – kuitenkin
siunaa se, ja voitelee meitä
antaa hyvää ja onnea
ett’ jaksamme kulkea
sen outoja teitä.

Vahvan se tekee ihmisestä
ja elämää eteenpäin vievän
sillä, … minä tiedän …
ett’ toisin oisi tämä maa…

Oi, … meidän tehtävämme on  sitä
ja vapauttamme puolustaa.

Näin kuljimme me sanoin, kuvin
halki vuos’kymmenten
elon kokemusten
kuin poteroitten pohjalta tähän päivään 
asti.

Oi, Veteraanit! – Eletään arvokkaasti.

*
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19.11.2014

Ikäveteraani

Jos olikin tuo
kuin sotaveteraanin ylistys
muisto menneistä teistä
ja elosta

ois…
vois olla veteraani
jo myös elonsa taistoin taistellut.

Sillä, ei arki sodaton
ole myöskään aina tuskaton
- iloineen ja suruineen
omine arjen pikku sotineen

tai isoine kolhuineen
joss’ menevät kuin kaikki:
  hajoavat kodit
    katoavat ihmiset
      lähtevät
kuolevat
  yksin jättävät 
     hylkäävät.

Taistelua se on sekin
eikä ihmistä helpolla päästä.

Ja sitten taas
hetken painaneena
saa levätä kuin vapaan lintusen lailla
vailla huolia, murheita.

Oi, elämä
kuinka se kuin hetkessä
voikaan taas olla kaunista
ja suloisia muistoja.

Tulee kohta joulukin taas
  tuoksuineen
    rakkaineen
      - ja muistoineen
kauniine lauluineen.

Tällä
kuin ”ikäveteraani kunniaan” -
pitäähän meidän muistaa arvostaa
myös heidän tekemäänsä työtä.

Elämä on!

Eikä siinä aina olla voi onni myötä.

Vaikka oi,
kuinka monesti se ON!

kuin kädestä kohtalon.  *
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Synnytys

Minut Akaalle naitettiin
Toijalan reunaan istutettiin
”Taikurin taivaalle”
korkean talon katolle katsomaan
hämäläistä maisemaa.

Tänne kasvamaan
uutta luomaan.
Synnyttämään kuin elämän tarina
joll’ ei oo vertoa.

Tää on laulu miehestä
jok’ synnytti sanoja
ja joka synnytyskipuja tunsi,

- Syntyi elämä uusi.

Mieskin voi siis synnyttää
sisällään kasvattaa uutta elämää.

Ja kun tätä nyt kirjoitan
ovat poltot jo kovat;
selän kipu ankara
- jo pian tarvitsen epiduraalia.

Pää näkyy jo!

Aukko auennut
päälaki pilkottaa
ja kohta - pian - parahtaa
tää salassa kasvanut maailma.

Ja tässä kapaloin mä tulokkaan.
Kansiin laitan kasvamaan ja maailman 
tuuliin.

Mikä lie tulee hänestä
miehen synnyttämästä;
  vaik’ uusi voima
    ihminen

sanojansa suoltaen alla Akaan taivaan
avuks’ moneen vaivaan.

Ja niin painavaksi jo taakkani käy
joka askelella painonsa tunnen.
Kohta en enää liiku mä pelkään, 
luulen.

Ja kätilön sanoja korvissani kuulen:

-Oi, kestä viel’ hetkinen
vapautuksesi hetki koittaa
elämä voittaa taas
syntyy lapsi sun maailmaas.

*
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26.10.2013

Laulajan rukous

Mistä saisin mä sanasen
mistä laulun uuden
mistä äänen kaunoisen
min korvissain jo kuulen.

-Oi anna, anna! rukoilen

anna kuulla kaunoinen
anna sana hellistä hellin
kuulevalle lämmin.

-Anna ääni!

äänistä pehmiä
anna soiva, sattuva
sydämiä koskeva.

-Anna katse!

anna katse ja käsi hellä
kuulijoita kätellä
voima suuri välittää
kantaa ystävää.

-Anna paikka!

anna paikka alla auringon
anna hetki, tila ahdingon
joss' sanoillani, lauluillani
lempeällä äänelläni koskettaa
- poskeansa kosteaa.

  *
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Hautajaisissa

Hautajaisissa
mieskuorolla
lauloimme ”Täällä Pohjantähden alla”.

- Kaunista.

Kirjoitin runon siinä kukkien laskussa
itselleni …  sitten kun sen aika on
omani kohtalon.

Pyydän luettavaksi
itselleni ja muille
sillä, olenhan minäkin siinä paikalla
katson menneitä ja tulevia

ja olevia
teitä siinä minua muistavia
lohdutan sanoilla:

”Minä istun tässä ja katselen
teitä tänne jääneitä rakkaita
tuttuja
ja kaukaisiksi jääneitä
kuin tuntemattomia.

Minä istun tässä ja näen teidät
ja minä tiedän nyt, miten elämä on:
Me olemme kuin kädessä kohtalon.

Ja päiväni nään nyt tarkemmin
minä kutsun kuulen nyt selvemmin.

Minä olin
minä menin
ja minä tulen … taas uniin uudelleen.”

Jäi mietityttämään papin sanat:
”Kaikki elosi päivät olivat kirjatut elosi 
kirjaan

ennen kuin ensimmäinenkään niistä oli 
alkanut”

ja

”Täältä lähtevät vain valmiit
tehtävänsä tehneet
- eivät keskeneräiset”.

Ja minä mietin taas,
siinä haudalle kulkevain joukossa
että oman paikkani täältä jo ennakkoon 
varaan, jos mahdollista.

Ja kivenkin tekstin nyt aamulla kirjasin:

   ”Täss’ lepää hän
    ken kirjoitti auki elämän
    elon tien ja kohtalon
    jostain tulon ja jatkumon.”

Ostan paikan, näin aattelen
valmiiksi … sit’ oottelen
kehoni väsyneen laskua sinne
kun itse jatkan kaukaisille.

Käyn siinä äärellä kirjoittamassa:
  muistelemassa menneitä
    piirtämässä tulevia
      pohtimassa olevia
… hetkiä riutuvia.

Tähän voi mennä viel’ aikaa
ennen kuin kaikki on valmista
sillä eihän sinne lasketa 
keskenkasvuista
- näinhän se pappi lupasi

Ja jos siihen on luottaminen
ja jos eloni kirjaan viel’ piirrettynä on 
monia mutkia
ehdin tässä 
tulevani haudalla
vielä monesti käydä eloni hetkiä 
kurkkia
ja urkkia tulevani unelmia.

Täss’ piirretty on nyt se ”Taikurin 
taivas”
ja maa
ja siin’ välissä hän eloansa taivaltaa.

*
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22.11.2014

Aikaa ajatella

Minkäs minä tälle
elämälle kuin kohtalon
kun näen nyt
kuinka kulkenut on outoja teitä
lapsuuden
nuoruuden
kuinka kasvatti elon ihmeellisen
- toi kynnykselle vanhuuden

vaik’ en tunnista sitä
kun sisälläni viel’ pauhaa
kuin kiihko nuoruuden
elinvoimaisen.

Kuinka kasvatti
kuljetti
lapsetkin matkalle asetti
ja vaimot
ystävät
ihanat naiset
kokemukset elon aikaiset

ja valmisti tänne
tarkoitukselle, mi kuin täällä vasta
ois arvokasta.

On aikaa ajatella
tutkia
kuunnella
olla hiljaa ja arvailla
elon salaisuutta.

Aikaa itselle
ja unelmille sisäisille
elon tarkoituksille syville
ja löytää
keksiä, oivaltaa
tätä matkaa ja maailmaa.

Siis, … nyt vasta!

Oi, miten onkaan tämä elo arvokasta
ja vanhuus
keralla elon kokemusten
laajojen näköalojen
ja tulevien kuvien
- kuin outojen unien.

Vaatiiko ymmärrys näin pitkän matkan
ett’ täällä vasta voi tajuta
ett’ elo on arvokasta.

Ettei se enää vain tyhjänä vilistä
ainaista kiirettä
ja tekoja pian unohtuvia
kuin untuvia
siellä…
tuolla jossain kaukana
matkojen takana.

Vaan, tässä
on nyt elämä ja rauha
kuunnella
katsella
ajatella asioita ja toivoa
kuin elolle tarkoitusta.

Ettei ois ollut tää vain turhaan juoksu
ett’ jäis minusta tuoksu
muisto
elostani arvokkaasta
jonka ymmärrän vasta
kun kaikki on valmista.

Elämä on katoamatonta.

Elämä on katoavaista
ja katoamatonta.

*
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Tyhjyyden halki

Elämäni
on kuin matka
avaruuden halki.

Minä kiidän
jostakin jonnekin
kuin jokin asteroidi;

tuntemattomuudesta tullut
kiitää tässä
vana perässä
jatkaen jonnekin uuteen 
tuntemattomuuteen.

Ja matkalla planeettoja
joita saan sivuta
ja tuntea
niiden vetovoimia
omaa rataani muuttavia.

Vetävät puoleensa
kohti
lähelle

mut’ oman matkani vauhtini voima
sinkoaa minut taas muualle
- omalle suunnalle.

Ja planeettoja matkallani paljon
joita sivuuttaa
lähestyä ja läheltä kurkkia
- jotain ehtii jo hieman tutkia.

Ja taas oman vauhtini hurma
on vahva
ja se sinkoaa
matkaa jatkamaan.

Ja täällä nyt kiidän
kuin avaruuden tyhjiössä
kauniissa maisemissa
miss’ kirkkaita tähtiä
ja ihania tähtisumuja 
tuolla kaukana uusia syntyviä
ja aikansa loistaneita
tuhoutuvia.

Ovatko lie kuin aatteita
  valtakuntia
    oppeja
      arvoja, ajatuksia
syntyviä, kuolevia.

Ja tuolla…

jossain tuolla kaukana
on yks’ suuri kirkas tähti
jota kohti
jonka vetovoima on suuri

… jonka vetovoima on niin suuri.

Sitä kohtiko…
vie matkani juuri.

*
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26.10.2013

Niin on mun sisäisein

Niin kuin meri lainehtii
ja laineet rantaan lyö

niin on mun sisäisein
ja näkyville työ.

Niin kuin voima aallokon
se myrskyää ja pauhaa

niin on mun sisäisein
ei anna mulle rauhaa.

Niin kuin ilta hiljainen
tyyni pinta veen

niin on mun sisäisein
yöksi hiljenee.

Mut' aamu uusi aukeava
tuo ihania tuulia

ne sisäistäni koskettaa
kuulen suuria.

- Oi, anna voima, rakkaus
käyttää huulia.

  *
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26.10.2013

Villi varsa

Lauluni on kuin villi varsa
kesyttämätön
hyppii, pomppii kaikkialla
ja ohi mennessänsä
koskettaa se jokaista.  (stemmaa siis)

Kuka kesyttäis mun villin varsan
kuka aloillensa asettais
kelpo ratsuksi kasvattais.

Vaan, nuori villi on ihana
vailla kuolaita vapaana
se viel' hetken saapi laukata.

- Sit' tulee mestari…

harjaksia silittää
korvaan kuiskii umpiluulle:
-Oi pieni, kuule
vapaus on ihana
ja ain' aikansa se kaunista.

Mut' astu ruotuun muiden ratsuin
yhteiseen kapsuun kavioin.

Yhdes' hirnu
  yhdes' loiki
    yhdes' vedä iestä
vaik' hetkin oisit märkä hiestä.

Sinä kasvat ratsuksi jaloimman
iloksi kuulevain, huokaavain

- ja asettuu... sun menosi villi.

  * 

26.10.2013

Sanat villit ja vapaat

Samoin kuin on villi ääneni
samoin ovat villit mun sanani;
  ne kulkevat
    syliin sulkevat
      tunnelmat vaihtuvat
hetkessä haihtuvat

tallentuvat muistoon
oi, muistojen puistoon kaukaiseen
suistoon iäiseen.

Ne siellä ovat
säilyvät
kuin päilyvät päästä esille tulla
ett' ois kuulevalla;
  niistä riemu riemuvalla
    suru surevalla
      laulu laulavalla

     - ja ikuinen ilo.

  *
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22.11.2014

Tyhjyyden halki

Elämäni
on kuin matka
avaruuden halki.

Minä kiidän
jostakin jonnekin
kuin jokin asteroidi;

tuntemattomuudesta tullut
kiitää tässä
vana perässä
jatkaen jonnekin uuteen 
tuntemattomuuteen.

Ja matkalla planeettoja
joita saan sivuta
ja tuntea
niiden vetovoimia
omaa rataani muuttavia.

Vetävät puoleensa
kohti
lähelle

mut’ oman matkani
vauhtini voima
sinkoaa minut taas muualle
- omalle suunnalle.

Ja planeettoja matkallani paljon
joita sivuuttaa
lähestyä ja läheltä kurkkia
- jotain ehtii jo hieman tutkia.

Ja taas oman vauhtini hurma
on vahva
ja se sinkoaa
matkaa jatkamaan.

Ja täällä nyt kiidän
kuin avaruuden tyhjiössä
kauniissa maisemissa
miss’ kirkkaita tähtiä
ja ihania tähtisumuja 
tuolla kaukana uusia syntyviä
ja aikansa loistaneita
tuhoutuvia.

Ovatko lie kuin aatteita
valtakuntia
oppeja
arvoja, ajatuksia
syntyviä, kuolevia.

Ja tuolla…
jossain tuolla kaukana
on yks’ suuri kirkas tähti
jota kohti
jonka vetovoima on suuri

… jonka vetovoima on niin suuri.

Sitä kohtiko
vie matkani juuri.

*
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Akaan taivaan alla

Akaa alla taivaan
syntyi uudestaan
historiat vanhat
nousee haudoistaan.

Tääll' kulkeneet
on kunnon miehet
naiset yllä pitäneet
pellot yksin raivanneet
(ja) viljat itäneet.

Välkkyy järvet kaunoiset
virtaa joet mutkaiset
moni lempi luokse käynyt
annoit ensi kukkaset.

Sydämin
pomppivin
ensi suukon varastin.

- Saitko ehkä rukkaset?
 
Karjalan
kaunoisen
evakot mä asutin.

Tuli ilo, herkkyys kaupunkiin
silmät kirkkaat (suli) sydämiin
ja eloa … Hämeen hiljaisiin.
 

Nyt on aika uus
Akaa turvallinen tuttavuus
illoin, öin kadut hiljaiset

ja kadun laulut viimeiset laulaa kuoromies
mistä tuli, minne menee hän, kukaties.

Kasvaa Akaan taivaan alla
kunnon nainen, kunnon mies
osansa hän hoitaa aina
- elon runsas ies.

Sen kannat  -  oi, nainen Akaan
oi, Akaan mies!

  *
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05.12.2014

Rintamamiehen joulu

Sen joulun 
minä muistan ain’
sen joulun
kun kotoa kirjeen sain.

Olin itse jossain siellä
tuntemattomalla tiellä.

Minä muistan sen
kuinka kaipasin hellää kättä
äidin
vaimon
lapsen kutsua avuksi tulla
- oli kova ikävä mulla.

Minä muistan sen joulun
mieleen piirtyneen
jo kaukaisuuteen siirtyneen.

Ja tänäänkin 
tässä ja nyt
kun mieli, askel hiljennyt
se seurana mulla on aina vaan

… joulu muistoja esiin kaivaa.

*  
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