
 

 

 



 

 

 

 

 

Kutsumuksen tietä kulkiessa, 

pienet karikot, suuremmatkin 

eivät liioin haittaa. 

Kun katsoo kaukoputkella etäälle, 

näkee myös lähelle. 

Tuonne minä tahdon, 

tuonne minä purttani ohjaan. 

Sydän on oppaani. 

Tunteet kertovat omaa tarinaa. 

Luen niitä kuin karttaa, 

tai tähtitaivasta. 

Pian huomaan, että kutsumuksesta 

on tullut täyttymys, 

ja täyttymyksestä kiitollisuutta. 

Ja kun elää kiitollisuudessa, 

alkaa loistaa valoa myös ympärilleen. 

Ja niin muutkin löytävät 

unelmiinsa. 

 

 

 



Niin kulkee tämä elon tie, 

ihan omiaan välillä, 

ei aina tiedä mihin kompastuu, 

ja minkä hauraan sillan yli joskus  

väsyneenä hoipertelee. 

Ei ole tie tehty helpoksi, 

ei kenenkään, 

vaikka toiset kärsivät 

enemmän kuin toiset. 

Toiset saavat enemmän kuin toiset. 

Yhtä kaikki, vastoinkäymiset 

kasvattavat meitä, 

ja antavat mahdollisuuden 

tutkia omaa sisäistä maailmaa. 

Sillä lopulta kaikkein tärkein polku, tie, 

on tie sydämeen. 

 

 

 

 

Elämän nurjaa puolta 

niin paljon, 

niin moni nähnyt. 

Varjoista kujaa, 

kuin kulkukoirat 

valoa väistänyt. 



Niin, että toivo meinaa unohtua. 

Niin, että voimat käyvät vähiin. 

Mutta jossain meissä, 

syvällä sisimmässä, 

riepujen alla, 

sykkii valovoimainen sydän, 

joka tietää, vaikkei itse tietäisikään, 

että kerta kerran jälkeen, 

voi löytää aina takaisin alkuun, 

uuteen sellaiseen. 

Ja siinä on hyvä. 

Ihmisen olla. 

 

 

 

Jos sinä pelkäät, 

muista vaan, 

 sinun sydämeen 

sinä pystyt aina luottamaan. 

Ja jos sinä mietit, 

miksi kaikki tapahtuu sinulle, 

tämä kaikki vain hyvää tarkoittaa. 

Kun sinä kuljet, 

kulkurin teitä, 

ja olet uupunut, 

katso yön tähtiä pimeässä. 



  Ne kuin silmät, 

toivetta tuikkii, 

ja antaa rakkaudestaan. 

Nyt ja tässä. 

Eikä sinun tarvitse, 

 kaikkea tietää, 

huomisesta niin, 

 kun sinä elät 

tätä hetkeä, 

  on kaikki 

niin kuin tarkoitettiin. 

Ja viimein sinä näet, 

 sinua kaipaa, 

kaikkeus ja kaikki toisetkin. 

Pidä kiinni, 

ja päästä irti. 

    Olet sydämessä, 

ikuisuutta syleilet, 

niin kuin pitääkin. 

 

 

 

 

 

Jos jostain lohdun löydän, 

alta kumpupilvitaivaan tai yöpöydän, 



ja yöksi hentoon uneen vaipuu, 

yöksi moneksi uneksi taipuu. 

Pieni on toivo ja hiljainen, 

lempeä kuiskaus kadun kulmasta, 

tai kirje rakkauden. 

 

Eteenpäin, me menemme, 

turhaan huolta huomiseen heitämme. 

 

Eikä menneistäkään liioin kiinni pidä pitää, 

tässä hetkessä toivo on ja 

 

tässä se myös itää. 

 

Pidetään kiinni, 

ja pidetään huolta, 

vaikka emme näkisikään kuun varjoisaa puolta. 

 

Valo jossain loistaa aina, 

se on ääretön rikkaus, 

arkena ja sunnuntaina. 

 

Niin Rakkaus on kuitenkin mysteeri ikuinen. 

 

Sen sylissä on turva 

myös ihmisen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tämän tien valitsin, 

eikä se ollut silkkiä, 

ei edes kesän kuumaa asfalttia, 

se oli kutsu, 

johon sydämeni tiesi minut ohjata. 

 

Tällä tiellä yksinäiset vaeltavat. 

 

Tällä tiellä rohkeus on kuun korkeudella. 

 

Ja minä itse. 

 

Pysyn maassa, nöyränä. 

 

Mutta silti valveilla. 

 

Vaikka kuljen unen kaupungissa, 

jossa unelmat roikkuvat katosta, 

kuin hehkulamput. 

 

Ja sieluriepuni. 

 

Sitä hohdetta ei sade, 

eikä myrskyt himmennä. 

Sillä sielu loistaa kaikilla teillä. 

 

Myös tällä, joka halkoo pimeyttä ja usvaa. 

 

Tällä, jossa jokainen askel, 

eteen- tai taaksepäin, 

 

on elämän virtaa, 



sitä kauneinta sellaista, 

jossa rakkaus on kuin joutsenpari; 

niin valkoista ja kaunista. 

 

Niin hentoista ja vahvaa. 

 

Niin luonnollista. 

 

 

 

 

 

 

 

Portista ulos luontoon juoksevat villihevoset. 

Niinkö meidän tulisi elää. 

 

Murtaa padot, jotta tunteiden kosket pääsevät virtaamaan 

rauhaisaan uomaan. 

 

Niinkö meidän tulisi rakastaa. 

 

Juoda tyhjiin juhlamalja, vaikkei vieraita olisikaan, 

katumatta. 

 

Katkeroitumatta. 

 

Niinkö meidän tulisi olla. 

 

Retkeillä yönpimeässä metsässä, 

jossa jokainen varjo luo seikkailun, 

jokainen valonsäde toivon ja luottamuksen. 

 

Niinkö meidä tulisi uneksia. 



 

Mutta miten meidän tulisi olla valveilla, heränneenä? 

 

Katsoa toista syvälle silmiin, 

ja vaihtaa sielujen tarinat. 

 

Ja ymmärtää, 

tähtiainesta olemme kaikki. 

 

Ja tähtiä  

  rakastaa jokainen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tahdon olla hyvä ihmisille, 

tahdon saada hymyn huulillenne. 

Tahdon pitää kiinni hetken unelmistanikin. 

Tahdon katsoa sinua myös silmiin, 

tahdon elää värit mustavalkofilmiin. 

 

Tahdon olla ihan hiljakseni vaan. 

Tahdon tietää avaruudesta kaiken, 

tahdon olla yhteydessä tähtiin, 

tahdon olla valonsäde auringon. 

 

Tahdon etsiä rauhaa sisimpääni, 

tahdon olla puhdas omantunnon ääni, 

tahdon tehdä hyvää sydämestänikin. 



Tahdon vielä rakastaa ja nähdä unta, 

tahdon olla rauhan valtakunta, 

tahdon viipyä kesän pitkään iltaan myös. 

 

Tahdon olla ja elää sielustani, 

tahdon mennä sydämeni teitä, 

tahdon olla valmis, kesken en heitä. 

Olla saatan aina, 

ja elää 

tässä 

vain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annoin kaikkeni ja enemmän. 

En saanut mitalia, 

en kultaa, lapislatsulia. 

 

Sain haavat ja arvet taisteluista, 

muistot mieleen pinttyneet. 

Minä jaksoin arjen surut, 

kannoin menneiden murheet, 



ja vielä ylväänä jaksoin olla, 

kuin oman haudan vierellä. 

 

Ei, ei ole vielä aika. 

 

Ei, ei lopu vielä Rakkauden taika. 

 

Vielä yksi päivä, 

ja anna minä näytän, 

että varjoissa kulkevat samanlaiset ihmiset 

kuin valossa. 

 

Anna minä näytän, 

etten turhaan tullut tänne asti. 

 

Ja, että en turhaan, 

en turhaan kuunnellut 

sydämeni ääntä. 

 

Joka on kuin enkelten  

valonkanteleesta. 

 

 

 

 

 



 

 

Sinun silmistäsi näkyy 

sielusi kaunis, 

 joka 

 on puhdasta ja kimaltavaa,   

 kuin huuhdottu kulta. 

 

Rajaton se myös on. 

 

  Niin kuin tummanpuhuva avaruus. 

 

Ikävä ja kaipaus saavat sen kuitenkin loistamaan. 

 

 Ja Rakkaus. 

 

Mitä ikinä se onkaan. 

On sen syli. 

 

On sen koti. 

 

Ja kodissa on  

kaikki mitä tarvitsee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripaus toiveikkuutta, 



 

ja lusikallinen vahvaa, hujanamaista uskoa. 

 

Sitten hyppysellinen universumin tähtipölyä. 

 

Sen sekaan saavillinen 

myötätuntoa ja armollisuutta. 

 

Sekoitetaan kaksin käsin, 

ja valmiiksi käy tämä  

rakkauden resepti. 

 

Nautitaan yksin tai yhdessä. 

 

Tälle päivää, 

se on juuri hyvä näin. 

 

 

 

 

 

Kun alkaa uusi tarina, 

edellisen on päätyttävä. 

 

Nämä kolhut, 

nämä rikotut unelmat, 

nämä kantapään kautta kokeilut, 

ovat tuoneet tämän tien päähän. 

 

Siihen paikkaan, jossa nyt olet. 

 

Kärsimyksessä on ollut siunaus. 

 

Kun se on tuonut sinut hetkeen, 



jossa voit alkaa elää sitä elämää, 

joka sinulle aukeaa, kuin kukan  

terälehdet. 

 

Kunniakkaasti, 

ylpeästi, 

ja täydellä sydämellä. 

 

 

 

 

Miksi ei yön vartijan ote hellitä, 

miksi hän untenmaille ei päästäkään. 

Miksi yöt valvon, 

vaikka tahdon selvitä, 

seuraavaan päivään, hetkeen elävään. 

Kohtuuton on unettomuuden taakka, 

kohtuuton on vaatimus silloin elämälle. 

Herätä jokaiseen aamuun, kuin haudasta. 

Kunpa näkisin unta, kuin untuvapilvet, 

kunpa nukkuisin syväänkin. 

Mutta jo minä seuraavaa yötä pelkään, 

pelkään, ettei unenmaailma minua hoiviinsa ota. 

Että minä unen porttia koputan. 

Että minä vielä joudun valvomaan, 

vielä sadannen unettoman yön. 

Ehkä vielä kerran. 



Mutta kerran viimeisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen kulkuripoika elämän tiellä vaan, 

kohtalon edessä pysähdyn oppimaan, 

mikä on parasta jättää pois, 

ja mikä riemuna sydämessä sois. 

 

 

Olen katsonut taivaan tähtiä, 

olen katsonut ulvovaa kuuta, 

mitä sitten jos en minä taivu vaan, 

vaan runoillani ruokin monta suuta. 

 

 

Onko olemassa mitään kauniinpaa 

kuin olla ja istua edessä auringon, lämmön sen, 

 

onko olemassa mitään suurempaa, 

mitä nähdä, mitä kuulla saan, 

 

kun rakkauden edessä vaikenen olemaan. 

 

 



Tähän aamuun nousin, vaikka voimat ne vei, 

ne päivät, jotka taakseni jäänyt ei, 

niitä kannan yhä mä mielessäin, 

niitä yhä mä arastelen. 

 

 

Olen kulkuripoika ja kulkea saan, 

tyhjin taskuin ja kirkkahin sieluin, 

olen oppinut maatani tuntemaan, 

surun kyyneleet ja illat riemun. 

 

 

Ja mitä mä tielläni nähdä sain, 

mitä muuta kuin onnen riepuja vain, 

kaikki on yhtä, varjon ja valon ihmiset, 

kaikki yhtä on, niin vain on. 

 

 

Me teemme virheitä kaikki niin, 

mutta onneksi uskotaan omiin unelmiin, 

ja olla saamme kun sydämen taivoittaa, 

rauha ja rakkaus suuntanaan. 

 

Rauha  

ja rakkaus 

suuntanaan. 

 

 

 

Ei sinun tarvitse olla täydellinen toiselle.  

 



Riittää, että olet keskeneräinen ja tiedostat sen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nämä aamut, joissa kesän usva leijailee, 

ovat annettu meille. 

 

Nämä asfaltoidut tiet, kivikkoiset polut, jotka vievät 

meitä synnyinsijoille, 

ovat annettu meille. 

 

Nämä pullan tuoksuiset kahvilat, 

kepeät illat ja hohtava kuu, 

nekin ovat annettu meille. 

 

Ystävyys, joka ei kanna kaunaa, 

vaan uudistuu. 

 

Sekin on annettu meille. 

 

Avaruuden tähtivyöt, jotka johdattaa, 

ovat nekin annettu meille. 

 

Usko joka murtaa sydämen muurin, 

se on annettu meille. 

Ja se Suurin, joka on kuin sade kuivalle maalle,  



ja joka on kuin pelto haikaroille, 

on annettu meille. 

 

Ja jos me elämme kiitollisena näistä, 

me elämme runsaudessa. 

 

Ja kun me elämme runsaudessa, 

me voimme antaa myös toisille. 

 

Ja siinä on elämän kauneus, 

jakaa rakkautta. 

 

Tulla yhdeksi. 

 

 

 

 

Sydän tarvitsee vain yhden asian. 

  Rakastaa 

 toista sydäntä. 

 

 

 

 

 

Tähän hetkeen heitän ankkurin maalle. 

Tähän hetkeen asetun olemaan, 

niin kuin kukat ravittuun maaperään. 

Tässä hetkessä on pois huomisen huolesta. 

Ja murheesta eilisen. 



Tohdippa nuita edes miettiä, 

olisi kerrankin;  

Suuremman haltuun. 

Ja aistia kaikin aistein kesää, 

nauttia siitä mistä voi. 

Ja olla olemisen kynnyksellä. 

Se riittää tänään. 

 

 

 

 

 

Mistä löytäisin rakkauden lähteen, 

loppumattomasti virtaavan, 

muualta sitä löydä en, 

sydämeeni teen retken sen. 

 

 

 

 

 

Mistä löytäisin lähelleni toisen sydämen, 

mistä löytäisin ihon,  

jota vasten lämpenen. 

 

Mistä löytäisin unelman, 

sateenkaaren päähän kun kurkistan. 



 

Mistä löytäisin toisen, 

tähtituikesilmät 

samaa tietä valaisemaan. 

 

Samaa tietä rakkauden satamaan. 

 

 

 

 

Tänään luonto satoi kyyneleensä maahan. 

 

 Ja se sanoi, 

minä itken siksi, 

että maasta versoaisi uutta. 

 

 Ja siksi myös ihmiset, 

itkevät, 

surevat. 

 Jotta jotain uutta pääsisi syntymään, 

ja mennyttä jäämään taakse. 

 

Sillä sade on luonnon kauneuden kiertokulkua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jos susta tuntuu, 

että maailma sortuu 

ja seinät kaatuu, 

päälle taas. 

 

Niin älä huoli, 

sun sydän näkee, 

kaiken ja on valmis auttamaan. 

 

Ja jos oot yksin, 

sä löydät kyllä, 

toisen jonka kanssa 

murheita jakaa saat. 

 

Kun aurinko menee, 

pilven taakse 

ja taivas sataa 

päälle niskaan, 

niin opetellaan 

vaan sateessa tanssimaan. 

Kaikki kyllä järjestyy, 

kaikki kyllä menee parempaan. 

 

Ja älä pelkää, 

tässä ollaan, 

valmiita toisia auttamaan. 

 

Et oo yksin, 

vaan yhtä kanssa, 



kaiken maan ja taivaan. 

 

Heitä huolet tuulten viemäksi, 

heitä pelot aaltoihin järvien. 

 

Kaiken kannat, 

mutta niin myös annat, 

susta pidetään huolta, 

vaikket sitä vielä nää. 

 

Susta pidetään huolta, 

ja nämä sanani annan, 

jos kaipaat tukea 

ja päiviin ja iltoihin ystävää. 

 

 

 

 

 

 

 

Anna rakkauden tulla. 

Halauksena lämpimänä, 

tukena vahvana. 

 

Anna rakkauden tulla, 

katseena katseeseen, 

sylistä syliin lämpöiseen. 

 

Anna rakkauden tulla, 

lauseista kauniista, 



koruista kirkkaista. 

 

Anna rakkauden tulla, 

keskeneräisyyttä 

armahtamaan. 

 

Rakkauden tulla, 

kehoon ja mieleen. 

 

Anna rakkauden tulla, 

viipyä ja olla. 

 

Niin että  

 

kaikella on taas tarkoitus, 

tie ja totuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna huolten mennä, 

kuin pilvet tuulten mukana. 

 

Anna murheesi viipyä vain hetken. 

 

Katso kun ne saapuvat 

kehoosi, mieleesi. 

 

Anna niille tila ja aika. 



 

Koti. 

 

Ja ne kiittävät, että saivat vierailla. 

 

Eivät ne pahaa tahdo. 

 

Ehkä muistuttaa ihmisyydestä. 

 

Ja siitä, että kauneinta on  

saada tuntea elämän kaikki värit. 

 

 

 

 

 

Elämä menee eteenpäin. 

 

Joskus mutkan, kahden kautta. 

 

Joskus mäen harjanteelta. 

 

Joskus kuilun pohjalta. 

 

Mutta eteenpäin se menee. 

 

Vaikka se tuntuisi pysähtyvän, 

se jatkaa kulkuettaan. 

 

Siinä on kauneutta, 

kun tietää, että elämä virtaa 

se omia purojaan, 

sen omia koskiaan. 

 

Eteenpäin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Niin pitkään istuin pelkääjän paikalla. 

 

En nähnyt tulevia teitä. 

 

Epäilin, 

kannoin huolta huomisesta. 

 

Tuuli tuiversi hiekkalinnaan, 

myrskyt raunioittivat sitä. 

 

Murheelle murenin. 

 

Mutta jostain. 

 

Jostain löytyi rakkautta, 

jolla rakentaa uusi. 

 

Omin ehdoin, 

tahdoin. 

 

Sitä uljaammaksi, 

oman näköiseksi  

jälleen tein. 

 

 

 

Sinä olet se ihme, joka tapahtuu joka ikinen päivä. 

 



 

 

 

 

 

Ei heidän tarvitse tietää varjostasi, jos annat heille valosi. 

 

 

 

Mielesi liikkuu menneiden murheissa ja 

             huomisen huolissa. 

 

Mutta vain tällä hetkellä on väliä. 

 

 

 

 

 

Sinun sisälläsi on valo, 

joka antaa toivostaan, 

ja loistaa kirkkaammin 

juuri silloin kun et sitä uskoisikaan. 

 

Laita kädet sydämelle, 

anna voiman virrata sisimpään, 

jossain sinua kuullaan, 

vaikket sitä vielä tiedäkään. 

 

Ja valkohäntäpilven lailla, 

tuuli sinuakin kuljettaa, 



jossain paistaa aurinko, 

vaikka edessä olisi tuntematon maa. 

 

Sinä voimastasi annat, 

päivään jokaiseen, 

jaksat ja kannat, 

elämääsi eteenpäin aina uudelleen. 

 

Sinun tahdossasi on kunnia, 

sinun harteillasi toivoa, 

vaikka se olisi maailman 

painoa. 

 

 

 

 

 

Mieltäni voit manipuloida. 

 

Tunteitani kontrolloida. 

 

Egoani kilvoitella. 

 

Mutta sydäntäni, 

sitä et. 

 

Ja silti se rakastaa sinua, 

vaikka minä en siihen kykenisi. 

 

 

 



Tahdon vielä laulaa lauluni teille. 

Tahdon vielä runoni kirjoittaa. 

Tahdon hyvää sydämestäni heille, 

jotka sitä eniten kaipaavat, 

ja tietä viitoittaa. 

Tahdon olla iltaan ja auringonlaskuun. 

Tahdon olla aamuissa aikaisin. 

Tahdon olla rakkautta jakamassa, 

tahdon olla niin, että itselleni myös kelpaisin. 

Tahdon olla tuulena taivaan alla, 

tahdon olla sateena metsien. 

Tahdon olla tuoksuna viehkeänä, 

tahdon löytää perille, 

mutta ensin sydämeeni etsien. 

Tahdon olla tässä ja elää nyt. 

Tahdon ilman murhetta iloon taipua. 

Tahdon olla hetkeksi taakoistani selvinnyt. 

Tahdon nähdä unta ja uneen vaipua. 

Tahdon olla hereillä. 

Ja valona viipyä. 

Sielusta sieluun. 

Tahdon niin. 

 

 

 

 



 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

taakkansa tunteva on. 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

on yksin ja lohduton. 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

polulta eksyvi kai. 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

elämältä muistutuksen sai. 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

tipahtaa ja putoaa, 

mutta jostain löytyy pinta 

ja jostain löytyy maa. 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

pelkää ja ahdistuu. 

 

Murheen alla synkistyy 

tai huolesta taipuu. 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

maailman painon tuntea saa, 

jokainen joskus meistä 

täällä aikaa kärsii  

tai odottaa. 

 

Kai jokainen joskus meistä, 

silti kokee rakkautta, 



sitä suurta tai pientä, 

ja on ihmisyyttä 

 

jakamassa. 

 

 

 

 

 

 

Että saisin juoda kädestäsi, 

kun olen janoinen. 

 

Että oppisin menemään kohti totuutta, 

jossa on valoa. 

 

Että voisin kokeilla siipiäni, 

vaikka pelko hiipisi rintaan. 

 

Että tekisin niitä tekoja, 

joissa kultaiset virrat virtaavat 

sydämestä sydämeen. 

 

Että viipyisin siinä, missä 

aika lakkaa olemasta. 

 

Että yhä tänäkin päivänä, 

jaksaisin uskoa joka päiväisiin 

ihmeisiin, jotka syntyvät 

elämän kauneuden puroista, 

metsistä ja pelloista. 

 

Että tuntisin sinut luonto, 

niin kuin tunnen vapauden ja rauhan. 



 

Ja olisin sinussa, 

niin kuin sinä olet minussa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ehkä kaikella ohikiitävälläkin on tarkoitus. 

  Ettei ihan kaikesta aina saa kiinni. 

Antaa asioiden soljua, kuin veden kädestä. 

Päästä irti. 

Ja se mitä jää. 

  Se on kuin kultaa, jota  

jää huuhdonnasta. 

 Sitä ei ole välttämättä paljoa, 

 mutta se on sitäkin arvokkaampaa. 

Se vähäinen, mistä 

elämässä voi olla kiitollinen. 

Sitä on silti paljon, ja monenlaista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laitan käteni olkapäällesi. 

 

Kuiskaan sinulle heleästi: 

 

Sinä selviät kyllä. 

 

Luota siihen, mikä näkee, 

ja kuulee, 

vaikka itse ei näkisi, 

eikä kuulisi. 

 

Sinua odottavat kauniit päivät, 

ja kauniit yöt. 

 

Vaikka osa niistä olisi vaikeita. 

 

Kulkematonta ja tuntematonta. 

 

Ne ovat osa elämääsi, 

joka kirjoitetaan  

ajasta ajattomuuteen. 

 

Ja vielä. 

 

Kädet sydämellä. 

 

Toivomme toisillemme, sitä,  

 

että huomiseen voisi  

myös luottaa. 

 

 

 



 

 

 

Pienen kylän kaunis hetki. 

 Ja varpaita hyväilevä vesi rannalla. 

 Pysähtynyt aika. 

 Suven taika. 

Tuoksuvat tuomet. 

 Ja ilo, joka jaetaan. 

Enää en kaipaa unelmia. 

 

 Sillä ne ovat tässä. 

 

 

 

 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Jotta parempi voi alkaa. 

 

 

 

 

Niin se on. 

             Kaikesta voi löytää jotakin hyvää. 

 Pientä tai suurta. 

Kolikon kääntöpuolen. 

Vaikka se olisi piilossa piirongissa. 

Vaikka se tuntuisi olevan lukkojen takana. 

   Sen voi löytää. 



Tai antaa sen löytää meidät. 

Sille on on vain antauduttava, hyvälle, 

   niin kuin meri antautuu aalloille, 

taivas auringolle. 

 

 

 

 

 

  

Että olisit tänään 

rakastettu. 

 

Vaikka olisit yksin. 

 

Luonto ojentaisi kädet 

ympärillesi.  

 

Hellisi sinua sinisissä aalloissa, 

keinuttaisi kuin pientä lasta. 

 

Ottaisi tiukan otteen 

ja halaisi tuulellaan. 

 

Hivelisi päivänsäteillä ihosi pintaa, 

ikään kuin silittäen 

lohdullisesti. 

 

Että olisit tänään 

taas toiveikas. 

 



Ja jaksaisit eteenpäin, 

sillä se on elämän suunta. 

 

 

 

 

 

Ruusullakin on piikkinsä. 

 

 

 

Olen läsnä tuulelle. 

 

Olen läsnä valolle. 

 

Olen läsnä lämmölle. 

 

Olen läsnä lintujen laululle. 

 

Olen läsnä kaikelle mikä liikkuu 

ja mikä on pysähtynyttä. 

 

Olen läsnä elämälle, 

tässä hetkessä. 

 

Ja silloin olen luonnon sylissä. 

 

 

 

 

 

 

 



Sen sijaan, että tuomitsisit itsesi, 

anna itsellesi tilaisuus 

olla keskeneräinen ihminen. 

 

Anna valkeuden valon valaista 

pimeytesi ja varjosi. 

 

Anna armon lahjan 

hoitaa sieluasi, 

joka vaeltaa levottomana 

luontonsa helmassa. 

 

Sillä ihmisessä on täydellistä 

vain sydän. 

 

 

 

 

 

 

Istun kirkon mäellä. 

 

Mietin. 

 

Olisiko kaikki voinut mennä helpommin. 

Olisiko elämässä voinut olla enemmän lohtua, 

kuin painavaa murhetta. 

 

Ehkä ilon juonteita silmien ympärillä. 



 

Ehkä toivoa, joka herättää, niin kuin kaihdinten välistä 

aamulla tulviva luonnon valo. 

 

Niin vain on. 

 

Elämä pitää huolen itsestään. 

 

Ja valo. 

 

On aina edellä varjoa. 

 

 

 

 

 

 

Istun puistossa puisella penkillä. 

 

  Näin perhosen ilmassa. 

Ei sekään murehdi menneitä elämänvaiheita. 

 

 Miksi minäkään. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tulenko luoksesi, 

vai jäänkö tähän. 

Mietinkö liikaa, 

vai liian vähän. 

 

Valehtelenko valkoisia, 

vai kerronko totuuden, 

olenko äänessä, 

vaiko vaikenen. 

 

Kierränkö kaukaa, 

vai tulenko lähelle, 

kysynkö apua, 

vai autanko itse, 

teenkö tietä, 

vai muureja näitä, 

puhunko kaikesta, 

vai ihmettelenkö vain säitä. 

 

 

 

 

 

 

 



Olen kulkenut, vaeltanut, uupunut, 

näillä elämän reiteillä, myrskysäillä. 

 

Tulessa takonut lohtuni, oppinut, 

elämän retkillä, ohuilla jäillä. 

 

 

Ettei elämä mene taaksepäin, 

ettei elämä kulkenut niin tai näin, 

vaan nuorena oppinut, taitanut, 

olenko jo vanhaksi kasvanut. 

 

 

Sillä tunnen mä elämän syvyyden, 

tunnen ikävän ja hyvyyden, 

mutta mitä on ikäväni ikuinen, 

muuta kuin ikävää ihmisen, 

ikävää sydänten. 

 

 

Eikä tullut mua vastaan neito se, 

jolta hymyn mä taitaisin saada ja ne, 

joilta mä syliä itselleni hain, 

mä ruusuja ostaisin ja antaisin vain. 

 

 

Mutta mitä murhetta kantaa mielessäin, 

mitä huomista miettiä itsessäin, 

kun hetki on elämän pituinen, 

minä oppia taidan jo viimein sen. 

 

 



Ja jos minä kulkisin harhaankin, 

minä tietäisin totuuden varmaankin, 

siellä missä on myrskyä, pimeää, 

missä loppua ei vaan nää. 

 

 

Mutta alkanut on tämä uusi onni myös, 

onni on siinä jos voi tehdä työs, 

ilolla ja rakkaudella harrastaa, 

ilolla ihanuudella vaan. 

 

Eikä lopuksi taitanut tarvita, 

ei muuta kuin murhetta vaivata, 

surunkin iloksi muuttaa niin voi, 

kunhan syntymälaulu se soi. 

 

 

Ja kun nyt yhdessä lauletaan, taidetaan, 

niin yhdessä ollaan ja yhdessä vaan, 

paremmin pärjäämme ja tietenkin, 

rakkaudesta opimmekin. 

 

Rakkaudesta opimmekin. 

 

 

 

 

Kaikesta huolimatta 

 sinun ja minun 



päivissä on hetkiä, 

 jotka antavat  

sen mitä kaipaamme, 

vaikka emme aina niitä 

huomaa.  

  

 

 

 

Jos me lähdemme kotisaarelta, kohti ulappaa, 

emme me pelkää ulappaa, 

vaan sitä että menetämme saaren. 

 

 

 

Valaistuminen on sitä, 

että lamppu syttyy. 

 

Ja tuossa valossa näkee kaiken pölyn, 

lian, mutta myös kauneuden ja puhtauden. 

 

 

 

 

 

Aikaa me pelkäämme, 

ja mitä muuta aika  

on kuin keskeneräisyyttä. 



 

 

 

 

 

Ihon pintaa silitän, 

rakkauden tunnen, 

mutta miten sen selitän. 

 

Olen etsinyt tietä 

pimeästä, 

valon valkoisen luo. 

 

Joku päivä onneni on tässä, 

joku päivä keskeneräisyyteni 

sen suo. 

 

En osaa sanoa enempää, 

ehkä ei tarvitse sittenkään. 

 

Ehkä nyt on vain 

käperryttävä sohvan nurkkaan, 

ja tehdä tilaa tunteille, 

ulos kurkkaan, 

ja nämä tunteet, 

jotka kuin aallot meren pinnalla kuohuaa, 

vaikka sisimmässä on tyyntä, 

ja elämässä, niin paljon, 

opittavaa. 

 

 



 

 

Elämä saa näkyä. 

Niin kuin lepohetken jälkeiset kahvikupit 

olohuoneen pöydällä. 

Kaulassa roikkuvana koruna. 

Haavoina sisimmässä 

ja joskus ihon pinnalla. 

Elämä saa näkyä. 

Voitettuina palkintoina kaapin päällä. 

Ruosteisena autona tallissa. 

Ja parvekkeen lyhtynä, 

himmeänä tai kirkkaana. 

 

Elämä saa näkyä. 

 

 

 

 

 

Miten odotin kaiken menevän, 

että se olisi vain suurta juhlaa, 

kevyttä yläpilveä, 

arkea, jotain niin tavanomaista, 

että olisin vain. 

Ja ettei lasi rikkoontuisi. 



Ettei kangas virttyisi. 

Niinkö se vain on, 

että kaikesta kuitenkin selviää, 

tahdollako lujalla, 

uskollako vankalla? 

Vai onko kuitenkin niin, 

että elämä on pelon 

hälventämistä, 

jotta tilalle voisi tulla 

jotain aitoa ja kestävää. 

Niin kuin nuotit, 

jotka saavat kauneuden 

heräämään aina uudelleen 

ja uudelleen. 

Ja joiden tahdissa 

sielu tanssii. 

 

 

 

Et voi omistaa tunteitasi, 

anna niiden mennä. 

 

Et voi omistaa aikaa, 

anna ja lennä. 

Et voi omistaa ketään, 

et pilven haituvaa, 

et murheista mieltä, 



alati vaihtuvaa. 

 

Et voi omistaa mitään, 

et suurta tai pientä rakkautta. 

 

Et omistaa maailmaa, 

et taivasta sen, 

et omistaa vettä tai maata, 

vain niin uskoen. 

 

Et omistaa voi. 

 

 

 

 

 

Olen kolistellut kattiloita, 

polttanut tupakkaa, 

olen mennyt metsän soita, 

ollut keskellä ulappaa. 

 

Olen hamunnut taivaanrantaa, 

olen hamunnut vapauttakin, 

mutta ilman suurempaa syytä, 

olen ollut niin kuin ennenkin. 

 

Olen ollut kuin tähti kiitävä, 

olen ollut kuin juna raiteillansa, 

eikä mikään ollut riittävä, 

vasta kuin ajatusten ansa. 

 

Olen tiennyt kohtalosta, 

olen uskonut sattumaa, 

olen ollut kuihtuneena, 



sen aavikon laidalla, onnessaan. 

 

Kun lähteestä luonnon join, 

viimein taakkani sinne toin, 

olen tiennyt mä sen tietenkin, 

että keskeneräinen, 

on vapaus,  

ja suuri armokin. 

 

 

 

 

Rauhallisuus on kuin sinertävä taivas. 

 

 Tai hiljainen lato. 

Tai iltapala nuotion äärellä. 

 

 Kun sen saa sydämeen. 

Aika lakkaa olemasta. 

  

 

 

 

 

Kahvin tuoksu keittiössä. 

 

Taivaan kyyneleet parvekkeen lasiin. 

 

Alhaalla tiellä risteävät ihmisten kohtalot, 

kai joku heistä toiselle hymyn kauniin suo. 

 

Etäisyyksiä, suuria ja pieniä. 

 

Pukumiesten rento kiire. 

 

Elämän kipuileva kauneus, ja kohtaloita, 



joita emme vielä tiedä. 

 

Tässä se on. 

 

Lahja, jota hetkeksi kutsutaan. 

 

 

 

 

 

Varmin tapa löytää jotain merkityksellistä on lakata etsimästä sitä mielestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sä et ole ainut, 

jonka mieli viistää maata. 

 

Et ole ainut, jolle  

tänään päivä paistanut ei. 

 

Et ole ainut, joka on 

tänään vaasi rikkoutunut. 

 

Et ole ainut, yksin puhelinlangalla. 

 

Et ole ainut voimaton, 

ja sohvanpohjalla, 

et ainut, josta tuntuu 



niin kuin olisi noussut ojasta. 

 

Mutta ollaan yhdessä. 

 

Niin kuin valonsäteet on. 

Kun ne kaikki yhteen liittyy, 

voima on suunaton. 

Se leikkaa läpi teräksen, 

niin, on voima 

valossa, 

yhteinen. 

 

 

 

 

Joskus se, että lakkaa välittämästä, on välittämistä. 

 

 

 

 

 

 

Turhaanko olen potkinut seinään harmaaseen, 

kun en tiennyt mitä teen. 

 

Kompuroinut tiellä turhuuden, 

kun en päästänyt irti murheista eilisen. 

Turhaanko olen syvyyteen vajonnut, 

kun en tiennyt, mihin olin  

kajonnut. 

 

Oppinut kautta kantapään, 

kun en tiennyt mille pysäkille jään. 



Ja ollut allapäin, 

kun kielsin sen, mitä näin. 

 

Mutta olen tänään selvinnyt, 

niin monen vaaran ohi, 

ja kivuissani ollut, 

mutta silti  

elänyt, 

ja viimein oppinut. 

 

 

 

 

Vasta tylsyys terävöittää mielen. 

 

 

 

 

Me kärsimme hengellisesti siksi, koska pidämme jotain muuta tärkeämpänä kuin rakkautta. 

 

 

 

 

Teinkö jotain oikein, kun vuoren valloitin. 

 

Syvään mereen sukelsin. 

 

Laaksoihin pimeisiin vaelsin. 

 

Teinkö rakkautta, 

kun pelon kumosin. 

Ja tiimalasin rikoin, kun aikaa  



ymmärtää halusin. 

 

Teinkö jotain oikein, 

kun olla ihminen uskalsin. 

 

Teinkö viimein sen, 

mitä ristini takia pitikin. 

 

Rakkaudeksi muutuin, 

niin kuin luontoni vaatikin. 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkaus tuoksuu vastapestystä pyykistä. 

 

Ja himmeä valo.  

 

Se tulvii ikkunaverhojen välistä sisään. 

 

Ja lattialla lojuvat tavarat, 

valkoinen kirje, joka on kesken. 

 

Seinällä tapetti, joka on nuhraantunut. 

 

Ja peitelty peti. 

 

Tänään minä en kadu. 

 

Tänään minä en syyllistä. 

 

En itseäni, enkä toisia. 

 

Tänään minä olen keskeneräinen. 

 

Niin kuin me kaikki. 



 

 

 

 

 

 

Vaikka nämä päivät sattuvat ja lyö. 

 

Minä nousen ylös, 

sillä se on minun tarkoitus 

ja työ. 

 

Vaikka nämä päivät satavat, 

kuin vettä syksyiseen, 

maksan sen hinnan, 

sillä mitä sillä 

ilman teen. 

 

Vaikka kärsimys ja kipu aaltoilevat, 

kauneutta näen siinä missä 

lohtuni ja uskoni 

ovat. 

Vaikka tämän päivän 

vietän kuin viimeisen, 

ensin tulen alkuun, 

ja vielä kiitän sen, 

että olen ollut 

niin kuin pitääkin, 

että olen ollut 

ihminen 

niin kuin kaipasin. 



 

 

 

 

 

 

Sillä aikaa kun opetin, 

olinkin oppilas. 

 

Sillä aikaa kun puhuin, 

olinkin kuuntelija. 

Sillä aikaa kun etsin, 

olinkin jo perillä. 

Sillä aikaa kun katsoin, 

tulinkin nähdyksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei, et ole yksin sinun kipujesi kanssa, 

täällä on toinen, jota yö valvottaa. 

 

Et ole yksin murheilla maata maalailemassa, 

täällä on toinen, joka sadetta odottaa. 

 

Et ole yksin kyynel silmäkulmassa, 



täällä on toinen, joka tietää tunteen sen. 

 

Et ole yksin, yksinäisyydessä ja ikävässä, 

täällä on toinen, joka samaa rakkautta kaipailee. 

 

Et ole yksin sinun, kun elämä nurjan puolen näyttää. 

 

Täällä on toinen, joka sen on kokenut myös. 

 

Et ole yksin, joka peloissaan on ollut, 

täällä on toinen, joka on myös käynyt vuorta valloittamaan. 

Hei, et ole yksin lattialla makaamassa, 

täällä on toinen, joka toista odottaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minä rakastan tätä päivää, 

minä rakastan tätä hetkeä, 

minä rakastan, kun ei ole huolen häivää, 

minä rakastan tätä retkeä. 

 

 

Minä rakastan ulappaa, 

ja aaltoja näitä, 

minä rakastan merta, 

ja myrskysäitä. 

 

Minä rakastan sinua, 

ja sinun kauniita silmiä. 



Minä rakastan elämää, 

vaikka se muistuttaisi  

välillä mykkäfilmiä. 

 

 

Minä rakastan kesää ja kukkaniittyä, 

minä rakastan sen tuoksuja, 

ja nuotiolla yhteen liittyä. 

 

 

Minä rakastan kirjoittaa aamuun saakka, 

minä rakastan vaikka harteilla 

on painava taakka. 

 

 

Minä rakastan lauluja, runojakin, 

minä rakastan opettaa 

ja oppiakin. 

 

Minä rakastan etsiä, 

minä rakastan perille löytää, 

minä rakastan metsiä, 

minä rakastan kasvaa 

laittaa ruokaa pöytään. 

 

 

Minä rakastan elämää, 

minä rakastan sitä, kun halaat, 

minä rakastan luontoa, 

minä rakastan sitä, kun palaat. 

 

 

Minä rakastan elämää, 

sen mysteereitä näitä, 

minä rakastan juhlia, 



ja rakastan häitä. 

 

 

Minä rakastan sitä, 

kun nähdä uuden hetken saan, 

minä rakastan sitä, 

kun ollaan vaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Sielusi kauneus on muutakin 

kuin ihon herkkää pintaa. 

 

Tai värisevää ääntä. 

 

Se on tähtitaivaan kaltainen. 

 

Se on välkehtivä avaruus. 

 

Joka vaeltaa aamunkoitosta iltaan. 

 

Sillä ei ole ääriä, 

eikä rantaa kuten merellä. 

 

Se on puhdasta rakkautta, 

joka antaa omastaan. 

 

Se valkenee valossa, 

mutta ei himmene pimeässä. 

 

Kaunis, sielusi. 

 

Sellainen se on. 

 



 

 

 

 

 

 

Painon alla selkä taipunut on kumaraan, 

elämän kolhuista iho arpinaan. 

Myrskysäissä keho runneltu. 

Haavat syvät sisimmässä, 

tunnettu. 

Kipu vielä viipyilee. 

Kärsimys on elämän. 

Läsnä, vaikka aaltoilee. 

Voimatkin ovat vähäiset, 

näkymät joskus niin hämyiset. 

Uskon silti huomiseen, 

ja että vielä elämään 

arvokkaaseen kykenee. 

 

 

 

 

 

Et ole yksin kyynel silmäkulmassa, 

täällä on toinen, joka tietää tunteen sen. 

Et ole yksin, yksinäisyydessä ja ikävässä, 

täällä on toinen, joka rakkautta kaipailee. 

Et ole yksin sinun, kun elämä nurjan puolen näyttää. 



Täällä on toinen, joka sen on kokenut myös. 

Et ole yksin, joka peloissaan on ollut, 

täällä on toinen, joka on myös käynyt vuorta valloittamaan. 

Et ole yksin lattialla makaamassa, 

täällä on toinen, joka toista odottaa. 

Et ole yksin. 

 

 

 

Ei se mennytkään sitä tietä. 

 

Ei se kulkenutkaan sitä polkua. 

 

Ei juuri sen vuoren ylitse, 

eikä sen kukkivan laakson pohjaa. 

 

Ei se mennytkään sitä helpointa virtaa pitkin, 

ei sitä metsää valoisaa hamuten. 

 

Ei se mennytkään linnun teitä. 

 

Elämä. 

 

Mutta eteenpäin se meni kuitenkin, 

ihan omalla tavallaan, 

niin kuin vanha höyryveturi. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljet matkaa kohti sisimpää, 



aarteita löydät, 

et vähempää. 

 

Kuljet matkaa, 

joskus vaivalloista, 

mutta elämää, 

et elä toista. 

 

Pidä huolta itsestäsi, 

sinä olet arvokas, 

enemmän kuin arvaatkaan, 

kun kuljet täällä päällä maan. 

 

Ei ole tietä helpoksi tehty, 

ei kenellekään meistä, 

silti joskus haaveilemme 

toisista teistä. 

 

En tiedä miten nämä sanat sanoisin; 

joskus toivon, 

että kaikki olisi toisin. 

 

Silti on mentävä hetki kerrallaan, 

ja kurkotettava kuitenkin 

 

siihen seuraavaan. 

 

 

 

 



Ei kukaan voi sanoa, 

millainen laulu sisimmässäsi soi. 

 

Eikä laula samoja säveliä kukaan muu. 

 

Anna elämälle mahdollisuus, 

kasvaa kohti valoa, 

harmoniassa, 

niin kuin antaisit nuottiviivaston 

nuoteille, 

joita sydämesi sille 

säveltää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varjoista olet saapunut. 

  Kadun kulman hämärässä, 

elämän nurjan puolen nähnyt. 

 

 Sinulta on kenties viety enemmän, 

kuin on ollut lupa. 

 Mutta jostain sieltä täältä, 

pilven reunalta. 



 Loistaa valo, 

joka kiilaa haavoihisi. 

 

 Tuossa valossa on rakkaus, 

joka parantaa ja hoitaa. 

 

 Ja tulee päivä, 

jolloin on aika aloittaa alusta. 

 

 Ja se tarkoittaa vain hyvää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siinä kaipauksessa elän, 

että tämän rauhan saavutan, 

josta aina niin kauniisti puhutaan, 

ihmisenä olemisen vaikeuden, 

edes hetkeksi taltutan, 

ja katson toiveikkaasti 

päivään seuraavaan. 

 

Niin nämä päivät helpottaa voisi, 

vaikeudet herätä ja nukahtaa, 

jos joku onnen ovelle toisi, 

veisi valoisaan, hetkeen seuraavaan. 



 

Ehkä voin elää tänään toisin, 

nähdä tulevan kirkkaana, 

niin kuin aamun, joka 

uudesti aina sarastaa. 

 

Ehkä kiitollisuuden saan sydämeen, 

jos oikein teen. 

 

Sitä hetkeä seuraavaa, 

jossa saan rakastaa, 

tarvitseeko enää odottaa. 

 

Se hetki on tässä, 

tätä hetkeä varten, 

olen, 

elän nyt. 

 

 

 

 

Saitko sen mitä toivoit, 

vaikka myös sen mitä et. 

Silti sydämesi lämpeää sille, 

mitä nähdä itsessäsi 

kaiken jälkeen tahdot, 

ja minkä edessä 

myös joskus vaikenet. 

Vaikka emme tiedä tästä päivästä, 



vielä vähemmän huomisesta, 

kai elettävä on hetkessä, 

kiitoksessa. 

Mentävä sillä mitä on, 

auringonnoususta auringonnousuun. 

Kai rohkeudesta täällä palkitaan. 

Sillä jossain kaiken aikaa, 

jokin tekee taikojaan. 

Ja niin kaipaus kauneuden äärelle 

taas johdattaa. 

 

 

 

 

Vaikka tämän päivän, 

         huolet sinulta vei. 

Vaikka tämän päivän, 

         unelmistasi jouduit luopumaan. 

Vielä joku päivä,  

         tulet huomaamaan, 

kaikki hyvä on mahdollista, 

    eikä aikaakaan, 

löydät tien, omanlaisen, 

kuljet sen, 

taakan raskaankin kantaen. 

Minä sanon sinulle sen, 

sinä pärjäät kyllä, 

vaikka kulkisit ontuen. 

Vaikka yksin luotaisit pimeää, 



                etsimässä yksinäisyyteen ystävää. 

Sinä pärjäät kyllä. 

 

 

 

_____________________________________________ 
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