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LAULUT KUOLEVAT

Laulut kuolevat, sävelet hiljenevät.
Keskellä äänettömyyttä tyhjää, syvää

täys olen hiljaisuutta hiiskumatonta.
Sointuja solisi korvissa monta, monta,
tuhannentuhatta rytmiä hymisi hyvää,
taivas ja maa oli laulua, syksy ja kevät,
soittivat lintujen lentimet, kalojen evät .

Äkkiä äänet häipyvät, hiljenevät .
.
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Hetkessä sävelet särkyvät, jähmettyvät.
Uupuvat kumpuamaan sydänlähteet syvät.
Kasvuton, kaamea autiomaa on rinta,
uumeniin suru elämän uoman painaa.
Sydämen pellossa sipulit, siemen)yvät
kaikki on kuolleet, roudassa kamaran pinta.
Syvyyksiin sävelsuonet kätkeytyvät.
Jokainen sointu, jokainen rytmi on vainaa.
Kaikki on kuoleman-hiljaa laulut hyvät,
kaikki on äänettömyyttä toivottominta.
Tuuli ei henkäise, haavan lehvä ei hiisku.
Sydämen syksyssä ei edes tiainen tiisku.

Murheen jää, miten tappavan kallios murran?
Kuinka sun kumpuamaan saan, lukittu kaivo?
Ei tuo vettäsi esiin uhma, ei raivo.
ei tuo huohotus kurkkuni, kuivasta turran!
Muuta en voi kuin kärsiä, ihmettä vuottaa,
syvyyden hyökyyn, uumenten tulvaan luottaa
tai rajuilmaa vartoa toivoen, että

kallion halki lyö ukonvaaja taivaan.
kuumeisen tuskaan, janoon nääntyvän vaivaan
lähteet täynnänsä läikkyvät elävää vettä.
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Toivottomuutta on päivä, on uneton vuode,
hurstit polttavat, kyljeltä kyljelle käännyn,
illasta aamuun, aamusta iltaan hivun
sielun piinassa, pihdeissä ruumiin kivun.
Milloin on viimeinen hetki? Milloin näännyn?

Kuin olis herennyt elämän vuorovesi,
vuosia poissa on vuoksi ja kestää luode.
Sieluni maiseman, muinoin kukkivan rannan,
kätkevät jähmettymät surun liejun ja sannan.
Viipyiskö iäti poissa kuohuva vuoksi,
nostava tulva tuo, joka lietteen pesi
sydämen äyräiltä, niin että kuohui ja juoksi
pulppuavat elon-valtimot humisevaks sävelvuoksi
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PIMEITTEN PIIRISSÄ

Selästä hauraan seinäpaperin
nakertaa sitkosta öin pitkin hiiri.
Muut äänet elämän ei korvaan kiiri
vain kuolonkellot naksein haperin
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tikuttaa, seinärautioitten piiri. .

Jo murheittani multaan vajosin,
kuin toukkain syömä huone hajosin.
Vilahda silmääni ei toivon viiri.

Jo tyhjää tyhjemmäksi vähenin,
alemma auttamattomaan vain solun.
Paluutta haudassako makaisin?

Pimeitten piiriäkö lähenin,
sydäntä synkkyyden niin, että polun
jokaisen kadotin jo takaisin?
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KAHVILAN IKKUNASTA

Kadun hämyssä nään sun,
kuva, jonka luo
läpikuultava lasi.
ja katsomaan jään sun
utukasvojasi.
Minun lienevät nuo.
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Läpi hyisen hämyn
epätoivoinen säen

polon silmäs kiiltää,
läpi hyörinän, rämyn.
Sua pyörät viiltää
ja anturat väen.

Sano, maailman tiellä
miten osamme on;

Kuva lienetkö sinä
vai sinunko siellä
lien heijastus minä,
kuva olematon —?
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MUSTA MAA

I

Mietteliäät askelet syyskuisella tiellä.
Metsän yllä ehtooruskon keltapiirto kapea.
Ulapalla liikkumaton kalmankuulto apea.
Suru uhkaa niellä.
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Kaukaa kantaa tuskan-mustaa junan huohotusta,
läähättää kuin kammottavan kuolonkoiran ähkinä.
Muiden kylvöt kumartuvat kultaisina tähkinä,
mun on maani musta.

II

Surun todellisuutta jos sieluni maahan piilen,
kivun poltteeseen unen lääkeyrttejä etsin,
näen; muinoin kukkinut maa suven-vehmain metsin
syden synkkyyttä on, yönmustaa väikettä hiilen.

Palo rintani kaiken, kaiken karrelle hiiltää.
Puut grafiitin-mustat on varsilla tuhkaisten teiden.
Terät liikahtamattomat kukkien kivettyneiden
käden särmillään, jos kosketan, rikki viiltää
ja mustiin heteisiin jää rubiini hurmeen.

Jokin kastehelmi, hyytynyt mustaan nurmeen,
kiteytynyt kyyneltimantti kylmänä kiiltää.





RUNO RUMUUDESTA
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RUNO RUMUUDESTA

I

Mua matkallani, rumuus, öin ja päivin väijyt
Joka pensaikosta
mua tirkistelee tihrusilmäs häijyt.
Joka askeleelle virität paulas,
joka käänteessä odottavat ansas
ja kuoppas ja ritas.

Joka kadunkulman takaa kiertyy lieron-kaulas
ja sen päässä mandrillin-kitas
iljettävästi löyhkäten Huiskuttaa ja yökkää.
Joka kujalla taapertelee kääpiökansas
ja kuhisee ja kähmii.
Joka viidasta sun hyenasi hyökkää,
joka raosta sun niveljalkas rähmii.
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Hirveät mielialat,
kun kaiken, rumuus,
kiedot sakeaan sumuus.
kun sammutat taivaan lyhdyt,
kun hiivit vereen, lihaan yhdyt,
kun upotat inhon vuohon,
vajotat kauhujen suohon,
kun ihooni tarrautuvat ympyräsuiset
ja juotikkaat ja kravunsakset luiset!

Kirotut yöt,

kun lamaan lyöt,
kun ei voi kohota maasta,

kun vuorena kaikki saasta

vastaani vyöryy, kun ylleni valat
lokas ruttoisen, mustekalat
tuhatlonkerot kasvavat, karttuvat,
minut saartavat, minuun tarttuvat,
minun ranteitani puristavat,
minun kurkkuuni kiertyvät, minut kuristavat!
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II

Vaan kaikin armeijoin sa hyökkäät sentään
useimmin mua saarrat salaa.

harvoin,

Minulle ilmaannut ain’ erilaisin karvoin,
niin etten tunne sua milloin saavut.

Samassa hahmossa et kahta kertaa palaa:
nyt prinssinkauhtanat, taas munkinkaavut
on ylläs taikka tietoviisaan viitta.
Elämän vihamies, sa jesuiitta
yön, kuolonmahdin taitava ja kiero,
s a harvoin myrkkyäsi tyrkytät,
vaan oveluudella sa voitat alaa.
Käyt sisään ylläs kauniin valhepuku.
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jäät luokseni, et yötä nuku
elämänleipäni ja viinin myrkytät,
salavihaa puhallat ystävän hymyyn,
toveruuden uhraukseen käyt lymyyn,
et elkeitä inhoittavimpia viero,
panet hellyyden kukkaan etanan salaa,
vähän tahraat uskollisuuden valaa,
rakastettuni silmään lyöt vihan tikarin.
hänen hymyynsä tyhjennät koiruohopikarin

jo kukkaa rakkauden syö ryömivä epäilyn liero
Niin nääntyy rakkaus, sen surmas salamurha,
pedonkynsin pettymys vain repii sydänalaa.
Oi murhe raskain, kovin:
Oliko rakkaus siis palavinkin turha,
rajaton hellyys tuo,

jok’ uskoi iäisyyteen.
oliko verho vain se pohjattoman pyyteen?
Paloiko povessain vain virvatuli tovin?
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Odottamattomat on, rumuus, ties.
Vain ani harvoin isket mua suoraan,-
elämän leppymätön vihamies.
Sivussa vaanit jalon aikomuksen,
sa piiloudut varjoon teon uksen,
käyn siitä, kompastun sun virittämääs nuoraan.
Käyn tekoon puhtain arkein
ja kirkkain tahdoin,
sa pyrkimyksessäni piillen väijyt,
visusti näyttäytymästä kaihdat.
mun huomaamattani tuot työhön sormes häijyt,
valantakullan vaskeen vaihdat. .

Vajaata, tyhjää parhaallani mahdoin!
2 5
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Oi tuska tuimin, vaikein
takaisin tulla tähän
(niin kauan kuin ma elän, tää työs on uusiintuva)
Teollaan ihminen näin mahtaa tyhjän vähän,
unesta sydämen on saavutus vain loitto
kajastus vääntynyt, useinkin irvikuva.
läinen milloinkaan ei ihmissielun voitto
tomua kahmalo ja tuhkaa, sirpaleita,
vain kyynel hyytynyt ja luita vaalenneita . .
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IV

Elon kasvoissa kauhea, muodoton pullistuma,
mätäpaiseena laajeten kaunista tuhoat, ruma!

Olet skorpiooni ja kyy, tuhohyönteinen pilkan,
kavaluuden köys, imulonkero ympäri nilkan,
olet vihreänäättäinen lieju silmästä kateen,
tukehuttava löyhkä parjailun niljasateen,
rikinkatkuinen sauhu pätsistä lihan himon,
karuselli kiikkuva elämän koreuden.
haluhaukku ilkkuva saalistusinnon suden,
olet hyytävä hirnunta viikatemiehen kimon
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Elon kasvoissa kauhea, muodoton pullistuma,
elon silmät nielevä saastainen märkäpaise,
etovammin ei suvikuumassa haaska haise!
Tuhovoimalla pitaalikyhmyn suurenet, ruma!

Olet silmitön kiihko, jok’ kansojen harteita polkien,
päät parhaat tallaten, vallan kiireelle kiipii.
epäkelpo onnenonginta, joka hiipii
sen kintereillä himossa rihkamasolkien,
kova, luonnoton julmuri, ihmissydäntä vajaa,
joka, aivoissansa mustan hulluuden mato,
verenkiihkossa mässäten, mahtinsa vaahdosta juopuin,
lait ihmisen häväisten, totuudesta luopuin.
vihan ruoskalla kansat teuraskarjoiksi ajaa,
kädest’ äitien, lasten riistää leivän ja suolan,
kodit ottaa pois, asunnoksi antaa luolan,
hukuttaakoko maan näkemättömän hulluuden pauhuun,
tuhon mylvintään, veren hulmeeseenj tulen kauhuun
epätoivon yö yli maan, tuhotulva lyö, perikato .

.
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V

Merellä elon
veneestä vaappuvasta epätoivon, pelon
kun nousen toivon laivaan
ja uskon purjeet nostain
vakaisin käsin ulapalle ohjaan
tavoittain kohti rantaa rauhan taivaan,
niin etkös, salamatkustaja, jostain

ties missä pillit lastiruumaan
yön tullen hiivi esiin
ja ryhdy tuhotuumaan;
jo eikö kairas
salassa kiirein kaiva



]ä
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tuhansin reikää ruuman pohjaan;
ja uskallukseni nyt mulle kostain
jo nähteni käyt kiinni purjenuoriin
(kun nään sun, vihamies.
pelosta jähmetyn, taas inhosta oon sairas),
luukäsin tarraat ruoriin
ja suuntaat ripeästi vaarallisiin vesiin . .

Ja myrsky mylvii, kallistuu jo laiva
taas saman sielu ties:

vain turhuus kaikki on, vain hengen vaiva
ylitse tyrskyt pyyhkii, kaadun, kastun,
jo kuohuun tuuperrun, saan kouraan lastun
tai hauraan laudan
nyt hylky uppoaa jo nieluun pyörrehaudan
myllertäen harjaspäät ärjyy, horkassa jäseneni

värjyy

vain kaaos vyöryvä, ei yhtään kiinnekohtaa
puhallat usvaa, rumuus, ja peität taivaan sumuus
pimeys sakenee, ei tähteä mi johtaa
vesivuoret karkaavat karjuin rajattomin rotkoin

harjuin
kumisten kuilut soi, ei kaarru kari, luoto
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lähelläni välähtää vain kaamea kolmio hain,
jo sekin katoaa, ei ykskään pysy muoto

pimeys suunnaton jo nieli viime säteen
ma kättä kurkoitan, vain kuohua saan käteen
vain hyö’yn huminaa, vain kuilun kuminaa -

vihaiset vaahtopäät mua sinne tänne viskoo,
käteni kohmeiset jo laudastani kiskoo
on turha uskoa, on suotta toivo, kaipuu,
yönsynkkään syöveriin jo sydämeni vaipuu .

Ja liikkumattomassa pohjaveessä
nyt virun taintuneena niinkuin vainaa.
On tyhjyys takana ja mykkyys eessä,
tuhannet ilmakehät rintaa painaa.
Ei täällä päivä pääty, päivä ala,
ei kuu, ei tähdet kuultoansa vala.
Ui häämöttäen ohi lyhtykala,
saa aavekajon uumentojen sala.

Vaan eikö jossain toivon tuikku pala .
.

?
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VI

Oot mahtavampi voima kukaties
kuin kauneus, sa elon vihamies,
sa rumuus, kalma, mikä nimes liekin.
Ken pyrkii kauniiseen, ken käsin kuumin muovaa
savea elämän, rukoillen voimaa luovaa
vain kerran henkäiset ja hyydät uskon liekin,
sa kaiken-vihamies, yön mahti, ruman, pahan,
käsissäs sulatat jo luonnoksien vahan,
ties kulkee minne uskalluksen tiekin,
jokainen saavutus sun voimastasi vääntyy,
siks kunnes viimeinen jo toivo väsyy, nääntyy.
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Mit’ enemmän sua inhoaa ja vihaa,
lähemmä käyt, oot omaa verta, lihaa.
Käyt sivallamme, minne tiemme viekin,
niin kaiken elonsa on ihminen, sun orjas,
niin raahaa kahlettas hän, kunnes kuolo korjas.
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VII

Niin, rumuus, kauneuteen sa liityt juuri
kuin suonet sydämeen, kuin kukkaan juuri
On hyvä puolin pahaa, pientä suuri.
Osaksi valheen pimeään jää piiri
totuuden. Oikeus on kuollut muuri,
koloista vääryys vilistää kuin hiiri.
Petetty joka ihanteen on viiri,
min ympärillä innonhuudotkiiri.
Ei mikään kestä, virtaa hiekka ajan
on raja lyöty, täytyy yli rajan.
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Mik’ ihmissilmään siinsi täällä määrä,
kuink’ ihanasti houkutti ja hohti,
kun saavuttaneensa sen luulla tohti
jo kättään ojentaen sitä kohti,

edestään humahti se kuiluun syvään.
Mink’ ikään pelloltaan hän leikkas lyhteen,
siin’ nisu, luste kietoutuivat yhteen
ja akana ja vihne liittyi jyvään,
ei niitä eroita, jos kuinka pohti.
Eroittamatta paha yhtyy hyvään
ja sekoittuvat oikea ja väärä.
jää toden, valheen langat samaan vyhteen.
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VIII

Mist’ ihmissieluun kasvoikaan tuo kaipuu
kaikk’ykseydestä muodostella monta,

eroittaa, jakaa eroittamatonta?
Ei nää hän aarnimetsää puitten takaa,
käsitä ääretöntä, vaan sen jakaa.
On aallon kiinnipito mahdotonta,
se nousuun kaartuu, laaksolle taas taipuu,
se hahmoittuu ja meren helmaan haipuu.
On pysyväinen yksin meri, meri,
miss’ samaa kaikki on, ei mikään »eri»,
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ei rumaa, kaunista, vain todellinen,
maan tomu kuultoa on taivaan sinen,
on liha sielua ja henkeä on veri.
Suu lausuu »oikea», suu puhuu »väärä»
molempain yhteinen on matka sekä määrä
Käy yllä päittemme se meri syvä,
miss’ yhtäkaikkinen on paha, hyvä,
lyö lävitsemme Luonnon Meri suuri
on siinä elämämme, siinä juuri,
ja kauneus ja rumuus ihmisrinnan

on aallonnousua ja -laskua sen pinnan.
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IX

Vaan kautta aikojen myös ihmissielun nähtiin
tomusta murheiden pois ikävöivän tähtiin,
miss’ enää tarvitsis ei kokonaista jakaa
ja rumuus pilkistäis ei kauneuden takaa,
vaan missä oikea pois sulkenut ois väärän

ja valo totuuden ois varjoton ja vakaa.
Polulta pienuuden sen näkee suuren määrän
sydämen luottamus, niin sielun laulu soi,
se vaipuu, vaimenee, taas nousee, huminoi,
se toivon laulu on, niinkauan kuin se helää,
niinkauan ihminen voi taistella ja elää
ja voida enemmän kuin ihmisvoima voi.



INTERMEZZO
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JUNA

Treno treno traino
juna huutaa kimeään
rajalta jo lähdetään
treno treno traino
halki kenttäin kiidetään
keveällä mielellä
jäipä arjen vaino
pohjolan pimeään
juna hokee nimeään
italian kielellä
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treno treno tramo

vikkelään edetään
Apenniinein manner

sylkyttää sylissään
unten kaunis tanner

tasankoa viljavaa
jäipä sielu vaivas
ihana on tämä maa

juovuttava taivas
sinisiä vuoria

kaukana kaartuu
tasakatot valkeat
talot ohi sujahtaa
tuolla yli muurin
putoaa kukkia
viiniköynnöspergolat
terasseilla saartuu

kultaisin suurin

rypälein nuoria

sysimustatukkia
tarusilmänaisia
jumalnuorukaisia
onko nämä maisia
mantuja unta
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sadun valtakunta
tunneliin humahtaa
juna yhtäkkiä
huminaa kuminaa
pimeämpi säkkiä
juna huutaa nimeään
treno treno traino
antaapa huudella
muuten voisi suudella
täällä ken on kaino
tottuvat jo pimeään
silmäni äkkiä
päässäni kumahtaa
valkeaa valkeaa
huikaiseva meri
riemusta veri
särkeä on sulkunsa
treno treno traino

päätäni pyörryttää

rintani halkeaa
treno treno traino
juna suuntaa kulkunsa
pitkin sinirantaa
maininkeja vyöryttää
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\

minne silmä kantaa
Välimeri ihanaa
putos kivun paino
tämä siis on unten maa
tämä siis on Italia
rantoja sen kukkivia
kuljen onnellinen kirajaa
pyörät juna seisahtaa
silmiin siintää palmuviita
SANTA MARGHERITA.
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SANTA MARGHERITA

I

Kujat kansaa kaunista kuhisee . .

Puutarhoissa palmut suhisee . .

Minut epätodellinen •

tämä auringonhehku huikaisee,
valo yliluonnollinen.
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Tajuntaa sini taivaan sivelee,
kajo ilmojen ihmeellinen.
Veden siintely samettinen
humalluttaen aisteja hivelee,
meren armaus asuurinen.

Sädekimppuja silmistä sinkoilee.

Jalat karkeloi, jalat pinkoilee.
Avosandaalein ohi liitelee
Signora hella, bellissima
ja signorina snellissima.

Kiven kiiltely marmorinen
ja heleät seinät huikaisee.
Jumalallista hellettä hengin,
olen oudon onnellinen.

Ohi vaunut ja hevoset kiitelee,
korurihraoissa, helkkyvin kengin
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Kukon kurkulla kuski luikkaisee:
»E-ee, e-ee,

e-ee, e-ee»

heti toinen ja kolmaskin huikkaisee
kuin trumpetti kuparinen:

»E-ee, e-ee,
e-ee, e-ee,

e-ee, e-ee, e-ee!»
Tuhat kaikua kiirii ja riitelee,
käy pauhina haaveellinen,
sadun soinnukas reuhaaminen,
tarun tohina romanttinen.

Sinirannalta hurmaten helähtelee
meren harppu harmooninen.

Väreissä kylpee torit.
Vasuissa mustekalat,
muut oudot herkkupalat.



46

Hedelmää hehkuu korit.
On auki ovet, portit,
ja virkkuumummot virkkaa
ja ohikäyjää tirkkaa.

Hämyssä trattoriian
tuliset miehet tummat
juo, pelaa, läiskää kortit,
eloisa syttyy riita
ja huudot kuuluu kummat

veren kiihkon he purkavat liian

Valon täyteys taivaallinen,
värin hehkuma harmooninen
veren elvyttää, tajun raukaisee.
Kohu soinnukas, oireellinen,
humu, toitotus romanttinen,
häly, huhuilu, teuhaaminen,
sopusointuinen ristiriita
lukot rintani ruosteiset laukaisee
ovet onnen ummesta aukaisee . .

5
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Soi soristen sorja, ranta,
soi kahisten palmuviita,
soi sihisten silkkisanta,
meren laulaa haltiatar:

»San-Marghe, Santa-Mar,
oi rannan valtiatar.
o rive helle, larghe,
o Santa-Mar, San-Marghe,
o Santa, Santa, Santa,
o Santa Margherita . .»
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Il

Veristyy horisontin vyö.

Jo vesperiä kellot lyö.
Tyventyy ristiriita.
Jo kiire viihtyy, herkee työ,

jo kätkee pauhun panta.

Ihana siintyy ilta.
Syventyy hämy, kerkee yö,

kuun päilyy kultasilta.
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Ei käy jää näy. Vain levittäy
ali’ ikkunan palmuviita,
yön lämmössä hiljaa liikkuu.
Meri mainingein käy vaimennein,
tulet taivaan sen kalvossa kiikkuu.
On ihana yö, veet hyväillen lyö,
meren suukoista samettisanta
suhahdellen soi:

»Felicissima,
o notte tranquillissima,
Santissima, Santa, Santa,
o riva felicissima,
o Santa, Santa, Santissima,
Santissima, Santissima,
Santissima Margherita .

.»
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111

Mut aamuun alakuloiseen
ja uinuntaani suloiseen
mut aamuun ani varhaiseen,
tajuntaan unen-harhaiseen
mut ilmaan hiiren-hiljäiseen
soi huuto, mi vavisuttaa,
unet silmistä ravisuttaa!
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Kadulta kurkku kiljaisee;
»Caffe! Caffe!
Caffe! Caffe!»

Ja torvi toinen parkaisee
näin korviani karkaisee —:

»Erbaggi! Frutta! Frutta-a!
Comprate frutta! Frutta-a!»

Soi »frutta, frutta, frutta-a,
caffe, caffe,
caffe, caffe»

ja »frutta, frutta, frutta . .»

Juur unhoon hukkunutta,
vain hetken nukkunutta,
töin tuskin toipunutta
tajuntaa voipunutta
tuo »frutta, frutta, frutta.

caffe, caffe»
ja »frutta, frutta, frutta-a»
jo vallan kauhistuttaa,
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nyt ratki raivostuttaa,
jo huumaa, humalluttaa,
jo tuiki hullaannuttaa!

Soi raivokas »frutta, frutta-
caffe, caffe»

•a.

lyö luukut, ruudut särisee,
rakoilee muurit, värisee,
maan perustukset tärisee,
kun järisee

»caffe, caffe,
caffe, caffe»

ja »frutta, frutta, frutta. .»
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IV

Tovi pieni on yö. Pian hetki lyö,
kun herää päivän touhu ja työ.
Kadun melskeeseen, elon helskeeseen
sen hyörintään ja pyörintään

5

minut imee syöveri villi.
Ilon sorinaan, ilon porinaan
hukuttaa elon hornanpata.
Oi pauhinan hekkumata,
kun korvaani turtunutta
tärisyttää: »frutta, frutta.

caffe, caffe»
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ja kuskien kurkkupilli;
»e-ee, e-ee,
e-ee, e-ee»

ja kaulaa laulaa sata!
Tämä riemukas ristiriita,
tarun, todellisuuden viita
pian aamuisen raivoni hillitsee,
sulollaan olemukseni villitsee.

Tämä armaus aallon sinen,
valo yliaistillinen
omakseen minut ottaa ja vallitsee

sysi hivusten samettinen,
ihon himmeys oliivinen,
helo silmien haaveellinen,
hymy huulien romanttinen
tajuntaa, sydänhermoja hallitsee
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kunis hiipuu liekkirata
taas auringon,-sen syvyys syö,
ja tulisen päivän nielee yö
ja sllkkisormin laine lyö

taas lyyraansa:
»Felicissima,

o riva tranquillissima,
o Santa, Santa, Santissima,
Santissima, felicissima
Santissima Margherita. .»
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KAIPAUKSEN SAARI

Oi Ischian ihana saari,
en voi sua unhoittaa!
Uni keinuva kehdossa laineen,
ikävöinäni siintävä maa,
runo kukkea antaunut

maan tuskasta, uumenten paineen
tulivoimasta kirvoittunut.
jalo laulu virvoittunut,
sävel leikkivä painavan aineen
täi taivaasta kantaunut
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ihanuus paratiisin maineen
sinä ansaitset, kaipuuni maa!
En, kauneuden, ilon saari,
sinun muotoas lumoavaa
voi konsana unhoittaa,
yhä muistojen sateenkaari
sinun ylläsi kuumoittaa.

Joka aistilla tajuan tuon
kimaltelevan elämän-telmeen
syyspäivissäs sykkivän noissa.
Pisaroivat aistimiini
kuin hehkuva, tenhoisa laulu,
kuin vieras, vilpoinen viini
maan puhtaimman puheen äänteet,

ilon-poreilut soreimman kielen,
ja ne sieluni huulin juon.

5

Hedelmäis mehevyyteen hampain
himokkain upottaudun niin,
mehun hersyvän kelmussa kielen
ett’ tunnen ja ahnaasti nielen.
Väläyttävät teittesi käänteet
minun silmiini huikaistuviin
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moninaisuutta ain’ ihanampain,
ain’ uusien, lumoavampain
paratusm-maisemam.
Yli muuries valkeain
miten häikäisevin näkymöin
moni piirtyy kirpeä taulu!
Olen luotasi loitolla poissa,
yhä kaipaan päivin, öin
vain sinuun, Tyrrenan helmeen,
yhä sinuun ma vain ikävöin;

Oi Ischian rattoisa saari
vapauttava, riemullinen,
surut ei sinun muistoas paina!
Ilon-lietenä tään sydämen
ajan säteily tuon sulokkaan on,
kun valkean Casa Sianon
asu jäin olin, vartioi
eloain Epomeon vuori,
sävel tainnuttavan sinisen
meren mainingin korviini soi
ja murhetta ollut ei mistään
ja minnekään ei kiire
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kun söin ravioli, calamari,
peperoni, maccheroni, zucchini
ja donna Chiara-muori
ja Concettina nuori
ylenpalttisen avuliaina
perunoitani sormin kuori
ja kun pöydästä loppui viini,
sitä kultaista vain karahviini
oman tarhansa antia toi
yhä jättiläistynnyristään
hyvä don Salvatore-vaari,
ja kuin viinikin virtasi aina
puhe outo ja romanttinen,
ja kun selkoa saanut en mistään,

alust’ alkoi hän jälleen sen:

»Adesso la faccio capire . .
»

■5

Kuun kultaamat illat ne näen,

kun nukkuessa jo don
Salvatoren ja donna Chiaran,
levätessä jo kaiken muun

myös Casa Micciolan väen,
minun nukkua ei levoton
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veri sallinut, vaan ulos lähdin
yövaatteissa yöt lokakuun
läpi muistonkin kuumat ne on!
Avojaloin nurmikon
yli käyn, läpi viinimäen
sydän, uppoa muisteluun,
janos, nälkäsi niin unohtuu sun!
Syysyöt suven-lämpimät muista,
yöt tulvivat tuoksua ruusun!
Säkenöi avaruus rajaton.
meri ääretön miljoonin tähdin,
laki vuoren on kruunaama kuun
Syleilyyn oliivipuun
hyvä jäädä on koukerohaaran,
hyvä häipyä harhailuun
taas köynnösten tunneliteitä
Soma maistella on rypäleitä
ja viikunoita puista.
Sydän, uppoa muisteluun,
yön lämpöä juo lokakuista
monen onnen tuokion
yhä muistoistas saat lumotuista.
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Otan sauvani aamulla varhain,
kun huomenjuomani join.
Jalat virkeät kiipeää
läpi kasteisten viinitarhain,
läpi kastan] aviidakkoin.
Kuve vuoren häämöittää
sinen yöllisen aalloissa kylpein,
kivikiire sen, paatinen pää,
laki ylhäinen helmeilevää
juo kultaista viiniä koin

rusosuin ylimielisin, ylpein.
Miten pieneksi kaupunki jää —-

pivon pihtiin sen sulkea voin!
Polut hunnuissa käy hämyharhain,
valo vastaani kerkiää,
kajo kaunis saartaa jo noin
ikivihreiden niittyjen sarjaa.
Yli halkeamain haparoin

loputonta on nousua tää! -

kolut, louhikot kompuroin.
Jalan pakko jo on levähtää
liki lähdettä läikkyävää,
joka rinnettä lauluin hilpein
putoaa, vesin kristallinvilpein,
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ja sen nestettä elvyttävää
juon jyskyttävin ohimoin,
pari suussani kirpeää
puren karhunvaaraimen marjaa
Yläniityillä kohtaan karjaa.
mua paimenet tervehtää.
Alas taipalet, taakseni jää,
hidas joskin on nousuni tää
monin mutkin ja kiemuroin
sivu rotkojen, louhikkoin.
Jalat kiipeävät lipeää,
koen riemua vain kipeää
liki liikun jo ylhintä harjaa,
näön leipää jo syön leveää,
sinen viiniä juon keveää.
Laki vuoren on paikoista parhain!

Väsymykseeni, nousuni vaivaan
saan ihanan lievikkeen.
Tilan ilmavan väljyyteen
jään, päihdyttävään sydänpäivään,
sinen herkimmän heljyyteen.
Sulavimpaan hattaran häivään
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näkö kiinny ei, heleinnään
kupu suunnaton kuultaa taivaan.

Ylt’ympäri, yllä pään
humu ilmojen ohjattomuuden.
Alas silmään, allani nään
meren hohtavan pohjattomuuden
Näen länteen ja luoteeseen
ja lounaaseen, etelään
saman saartuvan vain avaruuden.
Niin annan painua pään
alas sammalvuoteeseen
unohduksen-pehmeään
ja outoon onneen jään . .

Jään tuntoon kummalliseen
tilan muuttumattomuuden,
ihanuuteen ihmeelliseen
ajan puuttumattomuuden.
Ulapoille ajattomuuden
sinen polttavan hohteeseen
jään, aavoille rajattomuuden
virin vilpoisen pohteeseen.
Olen noussut onneni laivaan,
joka kohta lähdettyään

satamassa on määränpään.
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Olen retkellä ei-mihinkään.
Sinen riemua, muuta ei mitään . .

Ajattomuuden uinuin jo näin,
hyvin kauan jo näin uneksuin.
Tähyämään käännyn nyt itään.
Läpi ilmojen siintäväin,
yli veen, maan silmin uin.
Näen toista kuin äsken näin;

Hyvin kaukana kaareutuin
näköpiirissä ultramariinein
kiviaallokko käy Apenniinein.
Vedän katseeni takaisin päin,
näen maan. Se on kaunis Campania,
Campania felix, viinein
koti kuumien, kiihdyttäväin,
hedelmöitsevä tienoo kuin
emo kohduin iäti tiinein,
tuhatrintainen, viinimäin
ja öljyä pursuvin puin,
joka syleilee suvisäin
iki-alttiina antautuin
elon elvyttäjää, hedelmäin.
vihannoinnin ja kypsynnän Paania
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koristettua tahdin ja kuin,
joka laulavin seireenin-suin
läpi aikojen ties hämäräin

merenkulkijat helmaansa maania.

Nyt kaarretta kauneimman lahden
hyväellen silmäni siirrän.
Käden oikean puolella nään;
miten Caprin maineikas saari,
sini-erämaan dromedaari,
valosauhuun väreilevään
kohottaa kivikyttyrätään.
Nyt katsein hyväilevin
(vasempaan tie kiiruhtaa sen

ohi Pompejin, Boscotrecasen,
ohi Resinan, Porticin,
ohi valkean Napolin,
ohi kylvyistä kuulun Baian)
koko viehkeän viivan piirrän,
kunis ehtinyt viimeiseen on
kivikärkeen se Capo Misenon
Tämä rannikko tauluineen on
tarumaisen kietoma taian
rakastettuna maa omistaa sen
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ja se myös käsivarsilla veen on

kuin valtavan harpun kaari,
joka hurmannut lumoavin
minut maininkilauluineen on.
Ihastuksen vallassa jään

kera sen minä onnekas kahden.

Niin liidätän mieleni lentoon
hyvät tiet ajatuksen maan on,
tuhanteenkin jos kulkisi kertaan.
Tulen Capuaan ja Tasettaan .

.

Yli lahden nyt jännitän jänteen
oransseiden sorjaan Sorrentoon . .

Terasseille saavun Salernon .
.

Nyt risteilen ilman vaaraa
rikinkatkuista Solfataraa. .

Uin aaltoja Lago Avernon,
min on äyräillä portti Infernon .

.

Hyvät tiet ajatuksen maan on

nyt polkuja käyn Arianon,
tie lyhkäinen siitä niin on

kujasille taas Avellinon,
tovin taipale taas Beneventoon . .
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Punausvaan hehkuvan hentoon
kuin kuohuvaahtoon viinein
vyöt verhouvat Apenniinein.
Taas siirrän silmäni länteen.

Hukuttain sinen asuuri-huumeen
tuli tulviva purppuraa
avaruuksia valloittaa.
Pakahtuin meren ultramariinin
sopusoinnusta purkautui
puna aalto]enalaisen kuumeen.
Ja taivaan lasuuri-maljaan
hänen juoda. Juppiterin,
valon ambrosian joka söi,
Ganymedes kaatoi jo viinin.
Tovin vielä lännellä ui
avaruuden pilvistä paljaan,
yön viileyteen ikävöi
pyhä Helios, kulkunsa loimuun
väsyneenä .

. Jo laskeutui
levolleen horisontin poimuun ..

Rusoseppelin ruusuisin
kumottaa maat muinaisen Cumaen
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Meren hiipuu purppura-huuma.
Hämysilkkeihin käärii sen yö.
Heloholviksi kaarruttaa

yläpuolista, alhaista aavaa
Via Lactean marmorivyö.
Rajat kaikki jo raukeaa,
meri taivasta, taivas on merta.

Hävis varjoihin mannermaa,
katos Capo Miseno ja Cuma.
Punaloimoon hulmahtaa
itä, hurmeutuu joka kerta,
tavan takaa kun ilmoille lyö
Yesuvion huohotus kuuma
kivirintansa raskasta laavaa,
tulituskansa tummaa verta;
kipu syvyyden yössäkin syö,
suru uumenten kraatterin haavaa
Avaruuksiin aukeaa
valokukkia vain, joka tuuma
eternellejä yön kimaltaa.

Alas rinnettä vastakkaista,
kuin mistä kiivennyt
olin aamulla, laskeun nyt.
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Pian saavutan romanttisen
yläkaupungin, jonka Montana
nimi on soi selittelyt
väen vilkkaan se vie majataloon
minut kuin kuninkaallisen
mua saattona seuraten.
Ylenpalttisen kohteliaana
minut, isäntä, viet salis valoon
olen ainoa vieras sen.

Sydämelliset hymyilyt,
hyvätuuli kultainen
ja viini ihmeellinen.

ylämaan aromaattinen viini,
tulen-keltainen käy jäseniini
humalluttaen, aistimiini,
ja sen lämpimät läikähtelyt
sytyttää veren hehkuun ja paloon .

Olen helmassas taas, satumaa sa,
oi onnekas, pieni Montana!
Taas, isäntä, innokkaana
peperoonejas etkö paista
ja emäntä oivallinen

prosciuttoas taas mureaa sa

pane eteeni, »fatto a casa»?
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Nenä nälkäinen eikö haista
yhä vielä ja kieleni maista
pecorinoas sun himokkaana?
Sinä ylängön tumma lilja,
dolcissima, piccola figlia,
ylimääräiset ylistelyt
rypäleistäsi suon mehukkaista.
Oi onnekas pikku Montana,
olit todellinen sadun maa sa!
Sydän sykkien muistelen
sitä huonetta kammiomaista,
yön missä sen oon levännyt,
mihin niin läpi ruutujen
on kurkistanut kuun kaista .

.

Ani varhain aamueineen
talon pergolassa syön
(pecorino e pane con latte).
Katos ylläni on rypäleineen
ja eessäni, allani minne

valotulvassa silmäilen
putoaa hedelmöitsevä rinne
päin syvyyttä aaltoillen
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syleilyyn veen sinivyön
talopengermineen, terasseineen
ja viinikellareineen.
punarypäle-seppeleineen,
hopeaisine oliiveineen
ja huikaisun-valkeine teineen .

Oi tienoot tenhoavat te,

lumollanne mun humallutatte!
Ihanaisiin aamuihinne
ikävöi sydän iäti sinne,
käyn teist’ yhä unta nähden
Jäähyväisten hetki jo on,
vaellukseen jälleen lähden.

Ylentää vasemmalla puolen
kivirykelmiään hekään,
siniseen avaruuden kanteen,
liki vielä, vankkumaton,
ylimielinen vuoren kiire.
Käden oikean puolella nään

syvyydessä pykälikkään,
valon-hehkuisen rannikon.
Pois arki nyt askarineen,
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suru pois kamaralta maan on!
Ei askeliain aja kiire.
tovit pitkät viipymiseen,
levähdykseen leppoisaan on.
Ropo taskun taakkana vaan on

ja sen ainoan harmaan huolen
hukuttaa saan rubiiniseen,
ilon-helmeilevään frizzanteen
(a prezzo di cinque lire)

5

valohehkussa auringon
terassilla kauniin Baranon.
Rypäl-pergola yllä pään
pidättää mua vilpoisin siimein,
levon suo, jalon nautinnon.
Koko päiväksi sinne jään
ja tähtien väikkeessä viimein
alas laskeun rajaan veen
ja lopputaipalen teen.
Runo riemullinen, suruton

vaellukseni tuon tajuntaan on

yhä jäänyt värisemään,
heläjää, hymisee sulo-riimein,
sydämessäni soi kunis kuolen .
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Tarusaareni saartama laineen,
sinun päiväsi, yös ihanat
sydän-rikkaudekseni jää.
Elämääni ne elvyttää,
niinkuin poves lämpimät lähteet
kivut raihnaisten parantavat
iki-muinaisen saithan sen maineen
Elon helmassas vietetyn tähteet,
murut muiston ne kirkkaammat
sydänpäiväni tään hämärää
ovat vielä ja runsaammat

ali’ arktisen talven paineen
napapiirisen maan elämää,
unen nousua tuo keveää,
unen lentoa luo leveää
puristukseen arjen ja aineen.

Vaikk’ kulje en teilläsi enää,
tajuntaani sun aamusi jäivät,
yös, iltasi, päiväsi, joiden
aren-harmaus ei tee tenää
unen lennolle, vaan elon antaa

yliläikkyvän rattoa, hupaa . .
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Unelmiini hurmaten kantaa
ilo kiihkeä iltojes noiden,
häly lämpöinen kävelytieltä,
joka kiertää sinistä rantaa
ja se kaipuulle kauneinta lupaa .

Ja kun sivuutan viinitupaa.
lemu villin-kirpeä viinein
miten vietellen liehtookin nenää!

Ja ne kiitävät kaukaa sieltä
sädetanhuna tulvien mieleen,
tuli-helteiset syksyn päivät.
Liha pehmoinen viikunoiden,
veri raskaiden appelsiinein,
makeoiden mandariinein,
mehu granaattiomenoiden
rubiininen tuntuu kieleen . .

Ja se suvinen joulupäivä
satumainen on kuin ois unta,
tamarindien reunustamaa
heleyttä kun rantateiden
valo kirpeän-kirkas valaa
näön nääntäen huikaisuun
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ja kupeella ruskean muurin
puna vasta auenneiden
kukankruunujen leimuten palaa
ja aurinko suudelmin suurin
sinen-hehkuista aaltoa halaa!
Suven ainaisen valtakunta,
sua muistella ees sydän saa
jäätuulien tuiverteluun.
lumimaahan juurtunut juurin.
Ei pimennä pilven häivä
sinun taivastas kuultavaa!
Lumen liinoissa täällä on maa,

puut hursteissa helmikuun
sinä kultia näät oransseiden
ikivihreän puuntavan puun,
ja mantelin kukkaislunta
vain multaasi sun putoaa.

Siniveen ikivehreä luoto,
sua konsana unhoita en.

Jään jäyteessä, keskellä lunta
yhä muistollas lämmittelen,
suvenmaa, sädevaltakunta.
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Sinun armautees pakenen
läpi kiteitten kimaltelun,
punaruusuistas öin näen unta.

Minut luoksesi tuo uneksunta
kuin aikana lapsuuden
palavimman haaveeni laivaan
kokonaan näin antaudun
kuvitelmaasi, kantaudun
ihanuuteen veen sinisen,
avaruuteen asuuritaivaan.
Surun ruttoon, ruumiini vaivaan
unohdusta tulvii, kun
tulisormilla muistelun
sinun puoleesi kurkoitun.
Tyrehtyy sydänhaavani vuoto,

ja pihdeissä pakkasen
povi saa veren kuumemman ponnen
Ja muisteluissani mun

kun muovautuu kuvas sun,
sädehtii rajapiirteissä sen

todellistuma unteni onnen,
elon aavistetun, koetun,
ikävöinnin ja täyttymisen
tulisimman ja puhtaimman muoto
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LIDO

Muistatko, muistatko Lidon,
Poseidonin ratsujen kiidon
yli jalkojes ruskeiden, nuorten,

sinipunaisten simpukankuorten?
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Adria läikytti lämmintä vettä,
kuulaita aaltoja hiekalle heitti,
juoksin vastaan, juoksin vastaan,
liekkuman huumassa tunsin, että
kuuma, kristallinkirkas vesi
puhtaaksi pesi.
syliinsä kietoi mun, suudelmin peitti,
tuuditti kuin emo lastaan . .

Vedessä lämpimässä,
läpikuultavan vihreässä,
min suola ihoa kirveltää,
lähellä läikyt, loitolla väikyt,
nyt ryntää valtaisa vaahtopää,
alle sen peityt, harjalle heityt,
olkasi vilkkaa,
silmäsi kutsuu ja pilkkaa .

.

Mua katsot olkasi yli.
Veden velhotar het, Aretusa,
Italian ruskea muusa!
Oi ihana Adrian syli!
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TOSCANAN YÖ

Toscanan yö.
yö ylängöillä suven Settignanon,
kun tähtikupu lämmin yllä maan on

ja ympärillä vuorten tumma vyö —-

Toscanan kuuma yö,
kun nuorukaiset luuttujansa lyö,
tuhannet tuliperhot liidollaan on

kaikk’ unta vaan on .
.



\
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Nyt nousee kuu,
sen helmiäinen verhoo Settignanon .

.

Muut laulut kaikki käyneet uinumaan on,

soi kaihoaan vain satakielen suu . .

Kaikk’ aistit hullaantuu
kuun alla kukkii ruusu, öljypuu.
yön tuuli juovuttava tuoksussaan on

kaikk’ unta vaan on . .

En unta saa
vain ihmettelen yötä Settignanon,
vain kummastelen, kuinka milloinkaan on

maan päälle luotukaan näin hurmaavaa . .

Toscanan taikamaa
Firenze laaksossansa leimuaa.
siniset viinivuoret sivuillaan on
kaikk’ unta vaan on .

.



KAUNEUDEN PUU
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KURJET MUUTTAVAT

Käyn polkua korven,
kun päältä pääni

syyskuullosta sinen
soi kantava ääni

niin ihmeellinen
kuin torahdus torven
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ja kiireelle mäen,
mist’ aavalle näen.

pian jalkani entää
ja silmin haen;

yli taivaanlaen
jono kurkien lentää.

Näen yhdeksän purren
yli soutavan harmaan,

ja raikuvat torvet

kuin riemuiten, surren
jäähyväistä varmaan
ja kaikuvat korvet.

Ja pohjoinen puhuu,
sävel soi kuni urkuin,

salo huokaa ja huhuu.
Käy tie ojokaulain

etelään, helokurkuin
menojoikua kukin.
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Minä kurkoitan kättä,
kuin pyytäisin mukaan,

Vain viivähtämättä
ne kiitää, jo haipuu . .

Ei saavuta kukaan,
ei kannata kaipuu.

Minä askelin raukoin
vain mittailen multaa

siniauerta aukoin
päin lounaisen kultaa,

läpi ruskojen veren,
yli keinuvan meren,

kuun kuullossa, tähtein,
päin päivää ja poutaa

ja onneen ja kesään
pois syksystä lähtein

ja uuteen pesään
ne soitellen soutaa .

.
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TALVIAAMUNA

Kuin tuhkasta nousevan Foiniks-linnun heltta
idän ilmalta kohoaa punainen pilvenlonka.
Sinen-musta yöllisen taivaan silkkiteittä
veren-tummaksi purppurasametiksi muuntuu,
sadattuhannet hopeahiilut sen sammuvat salaa,
vain muutama suuri kultanasta
sen palteilla himmeten palaa.
Viti kuultava, kukkea, satanut vasta
jäkälille kallionkiireen korkean, jonka
laell’ ihaillen seison, tulppaanitarhaksi puuntuu,
tulisoihtuna roihuaa mahtava, lakkapää honka.
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Sopusointu luonnon, kauneus juhlallinen!
Suven kukkeudessa ei suur ole ainoastaan,
vaan myös ylevyydessä valkean vaateparren.
Lumipilvien kahleeton keinunta, Helminen häivä
yläpuolella murheiden maan, ihanuudessa sinen!
Oi hongan nousua taivaan kattoa vastaan,

punahehkua pyörryttävää lujan, tervaisen varren,
jota silaa nouseva, kuparinkeltainen päivä!
lankaikkinen tuuli onneen ja suruttomuuteen

lumikruunua tuudittaa, ja maaemo lastaan
yli pakkasen varjelee suven kukkaan uuteen.

imettäin povellaan monihaaraista, vankkaa juurta
hämäryydessä yön elonvoimin lämpimin, pimein
Niin sinäkin, sieluni, uppou juurin syvin
läpi jääs, alapuolelle murheesi hyytä ja routaa,
syvän voimaa juomaan turvallista ja suurta,
maan, mahtavan luonnon runsasta maitoa imein;
taas yöstäsi ylhene pilviin pyrkivin tyvin,
taas latvasi suo avaruuden laineilla soutaa,

elon ihmettä nauttia onnellista ja suurta!
Miten kaunista kaikki on täällä ja kaikki hyvin!
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KAUNEUDEN PUU

Sen työ on turha työ, ken uudismaaksi raivaa
tään kuolon-koleikon. On hiekkaa heikko hiven,
ja läpi jäkäläin jo kovuus pohjakiven
kalahtaa lapioon, ei kestä kauan kaivaa.
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Ylitse kalman-maan jos kylvövakkaa kannan
siroittain siemenen, saan tyhjän vuodentulon:
Maa hetken vihannoi, jo kuolonkeltaan kulon
jää tullen suvikuun, kun pouta polttaa sannan

Ruiskaunokkia nää ei yössä synkän pellon,
jo ensi silmullaan kaikk’ kukat kuolee hiljaa.
Sulamistuokion veet juottaa lumililjaa,
syys routaorvokin taas nostaa, kuurakellon.

Masennus sato sen, ken kuolon-maata kuokkii,
sen käsi herpoaa ja kuokka kenttään putoo.
Maan unhoon sammaleet ja kuloruoho kutoo.
Sen lähdesuoni puun vain ainokaisen ruokkii.

Vain kauneuden puu siit’ yleni ja suurtui,
ja runsas oksillaan on lehväin, kukkain taakka,

Se yksin yltänyt on alkumantuun saakka,
mist’ enää erkane ei, mikä siihen juurtui.



90

Graniittikamaraan muut kasvit uupui, konsa
niin syvään ehtivät ja nääntyi hellekesiin.
Se halki kallion pääs yksin pohjavesiin
ja sieltä ainiaan vain imee ravintonsa.

Syvältä hersyvät sen mahlat, miss’ ei routaa,
sen latva taivoon nous, siell’ elää ikikesää.
Tuhannentuhatta sen haaroilla on pesää
ja kaikki tuulet maan sen oksistossa soutaa.

Syvyyden paine pois ei muuta uraa pääse,
niin tiukkaan juurensa se tunki lähdesuoneen.
Vain runsain purkama sen kautta, liioin juoneen,
mut tulkiks uumenten myös yksinänsä jää se.

Se lehtii alati ja iät kukkii kyllä.
mut raikkaat rypäleet niin kuultaa korkealla,
ett’ tuskan nälkää nään sen runsauden alla,
hedelmiin mehuisiin ei käsivarret yllä.
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Kun janoon polttavaan jo melkein kuolla ehdin,
kun tuska tuimin on, kun tappavin on kaipuu
maan multaan armossaan sen taivasoksat taipuu
koinpunahedelmin ja pilvensiintolehdin.

Sen varjoon sukeltain nyt poimm, poimin, poimin,
kun tiedän: tuokion vain viipyy armo taivaan,
ja kun se sulkeuu, taas näännyn pitkään vaivaan.
Puun pyhän antimiin ei yllä ihmisvoimin.

Pois oksa ponnahtaa, mun tähtivaloon tempaa
se liian ihanaa, sen huikaisu mun huimaa
maan multaan putoan ja tunnen tuskaa tuimaa.
Taas jano julmempaa, taas toivo tulisempaa.





SIELUN KUKAT
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LAUSUMATON SANA

J

»Ich möchte schlafen,
aber du musst tanzen.«

Storm.

Sinut näin . .

Sinut näin, sinut kuulin .
.

Sydänniityllä, josta jo kuolleen luulin
kukansilmujen kirrestä pilkistäin
sinivuokkoja kurkoitti päivään päin!
»Olet lapsi pieni».
yhä leikkivin huulin



96

soi vierellä tieni.
soi ääni äärellä tieni:
»Olet lapsi, lapsi pieni.»
Mut milloinkaan ei näin:
»Nuku turvassa, lapsi, mun sydämelläin,
laps, uinu sydämelläin!»
Ei koskaan näin,
ei näin

kevät huo’u lämpimin tuulin:
»Nuku sydämelläin!»

Miten ois . .
?

Miten ois, jos soida
vois lausumatonkin? Toivonko tuota?
»Nuku, laps, sydämelläni!» korvaani vois
jos huokua huulesi luotan en luota

Siis jääköönkin sakan,
niin tuskaa ei tuota!
Minä nukkua halaan
sinun karkeloida.
sinun tanssia täytyy, et vuota .

.

Tulen tuskan se tois sydänalaan,
kivun kirvelyn arpiini tois.
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kun heittäisit sydämes luota

polon lapsen ja tanssisit pois . .

Ja sittenkin sentään hän sois,
sanan että sen huulesi kuiskata vois,
vale vaikka se ois.
vaikk’ kohta sa lähtisit luota
ja tanssisit kauas pois .

.
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SUURI LAHJA

Mahti lain!
Teinkö jotain hyvää, jotta
tämän sain, tämän sain?
Ei, en mitään, annoit vain
kaiken aivan ansiotta.
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Kohtaloin, kohtaloin,
annat, annat ylenmäärin!
Kuinka voin
vastaanottaa, millä noin
armoitat mun? Teenkö väärin?

Varmaan en!
Mitä ikänänsä saikin
sielu suita, iäinen,
otan sen, otan sen
omakseni voimin kaikin.

Sydämen, sydämen
annat mulle, lahjan jalon!
Muuta en

pyydäkään kuin ihmisen
käden lämmön, silmän valon

Kuolemaan,
yöhön olin nääntymässä.
Ihanaan, ihanaan
elämään nyt jäädä saan!
Valmis olen, seison tässä!
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RAKKAUDESTANI

Korulausein en rakkaudestani haasta:
vähän sinulle ois kumu helskyvän vasken!
Sydänparkani vain, rakas, käsiisi lasken
ne ojenna vastaan, ett’ yletyn maasta!
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Yön houkutus soi, uni päätäni painaa
pidä kättäni, rakas, älä hautaan päästä!
Sylis lämpöä suo, veri sulata jäästä
en kuolla ma tahdo, elo elostas lainaa!

Vedä pois minut horteesta haudan partaan,
elo suo, valo suo, veres lämpöinen liesi!
Jos kelvata saan, rakas, portaaksi tiesi,
yli rintani käy lujan, hellän ja hartaan!
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YLISTYS ELÄMÄLLE

Yllätit, elämä, pyörteellä riemun!
Nostatit vieläkin kevään hurmaan
sieluni, valmiin jo syksyn surmaan!
Mukaansa tempaa outo tie mun!
Minnekä väkevä kämmenes vie mun?
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Korkenen kuivasta kalliosta,
ylleni tiukkuu pilvies vihme!
Ylenen hautojen pimennosta
valkeuteesi ja voimaasi, josta
versoo kauneus, ihmeitten ihme!

Kauan jo, tarhuri, armoas kesti!
Mullasta multaan jo kertaa monta

siirtelit minua, juurtumatonta,
kikkelit, ymppäsit kymmenesti
kasvia hedelmänkantamatonta.

Kiitän sun huolenpitoas hyvää!
Heittele vain mua, pyöritä, nosta,
tempaise kuivasta kalliosta.
kuljeta minua, ruostejyvää,
jonnekin, missä multa on syvää!

Paiskele minua, kieputa, heitä,
väikytä täällä, häilytä tuolla,
lyö minut suulleni pölyä syömään,
suo aron suolaa mun janooni nuolla,
anna mun kokea hyljätyn hätä,
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unohda, kauaksi yksin jätä,
sammalen alle ja nietosten peitä.
suo tuhat kertaa mun puolin jo kuolla
nostata taas minut outoja teitä
kuulemaan tuulies säveleitä,
aurinkos alle leikkiä lyömään,

siksi kun viimeinen lahoaminen
iäksi peittää ilmojes sinen!
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VASTAUS

Sa kysyt: »Kuinka sain sun rakkautesi?»
Oi minkä vastauksen saatan antaa!
Se vyöryi kohti sielunmaani rantaa

kuin humiseva, suuri tulvavesi,
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sen lietteen myllersi ja pyyhki, pesi:
taas sieltä esiin paistoi kultasantaa!
Ja jotta jälleen saatoin ottaa, antaa,
pois itsekkyyden kivikarsta kesi.

Oi, eikö kauneuden kukat idä
savessa sydämeni ilomielin,
kun uhris vuo pois tuskan tuhkan pyyhkii?

En rakkauttani kertoa voi kielin,
sen yltäkylläisyyttä sydän nyyhkii.
Oi, älä kysy, kallis ota, pidä!
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SIELUN KUKAT

Kuin verkossa kalat,
kun kuumoitti koi.

pihan härmässä hohti
sinun askeltes alat:

rivi kynnystä kohti
hämy illan sun toi

jono toinen jo, voi,
pois portille johti!
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Vidin valkoinen huntu
tyly päivä sen heitti

yli maan leviää,
jalan]älkesi peitti.

Mut huultesi tuntu

kuin suvinen sää,
kuin kasteinen seitti,

yhä huuliini jää.

Nämä hellyyden päivät
ja yöt, tämä syys

lumen alle ei vajoo.
Kukat maan vilu hyys.

kukat sielun ne jäivät,
ei kuihdu, ei hajoo

sinun hymyilyys
ei menneisyys,

ei kuolema kajoo.
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KAHLEIHIN PALUU

Oi tyhjyyttä tyhjyyden ilveen!
Sydän hullu, kurkoitit pilveen!
Olit haihtua hattarahöyryys,
avaruuden et tyhjyyttä kestä
oli väärä se ylpeys sulia.
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Tuli vihdoin luoksesi nöyryys:
maan vangiksi mielesi halaa.
Lie arvottomuus, selän köyryys,
ilomielin kun kahleihin palaa
mitä liekin, se ei sua estä; ,

tämän tiedät; et enää kestä
vapautfas, sen ylpeydestä
ihanaa on orjaksi tulla.

Kun halveksit maan mataluutta,
maan ahdasta rajallisuutta
ikävöitsit sittenkin salaa,
ikävöitsit ihmisten kyliin.
elon huoleen ja ystävän syliin,
ja kun kerskuen irrallisuutta
kävit mieronpolkujas astuin,
pidit kilpenäs vastuuttomuutta
ikävöitsit maan ihanuutta,
sinä halasit hellyyden valaa,
poven ainoan uskollisuutta
jakaipasit kulkea vastuin.
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Elämältä jo, onneton, kuolit
elämään taas, onnekas, havaat,
elät taas, mitä muusta huolit,
tuhat hellyyden nimeä tavaat,

sylis rakkaudelle avaat.

Vapautesi houretta vain on.
Elät, tunnet multasi painon.
Tomun lapsen onni on ylin
jokin ahdas ja arkinen soppi,

käsivarsien kahle ja sylin
tukehuttava vankikoppi.
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ETÄISYYS

Kuun kauniin sun kanssasi vietin
välillemme jo sai sata penikulmaa.
En poistaa voi, mitä teen, mitä mietin,
sitä etäisyyttä julmaa.
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Kuu onnekas montako tuskan vuotta?
Joko ennemmin kuin tiet yhteen palaa,
ikävänsä liekissä tuhkaksi palaa
sydämemme ne toivotko suotta?

Pikemminkö kaukaisuus kova väistyy
väliltämme, ennenkö yhtyvät tiemme,
kuin kaipuun painosta kuolevat liemme,
surussaan sydän yksinäistyy?

Oi rakkaus vankina ulottuvaisen!
Miten siirtäisit pois eron kauhean rajan?
Miten liitäisit luo yli paikan ja ajan
väkivaltaa uhmaten maisen?

Tulevaista päin, sydänlintu, lennä
eron tuska tiellesi verkkoja kutoo
sulat murskana multaan putoo
vain henkesi ei saa mennä!
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Sinun täytyy nousta, täytyy kestää,
sulat kasvattaa yhä uudet ja uudet.
Sinun täytyy voittaa kaukaisuudet,
sua ei saa kuolema estää. '

Eron verkot vaikka lentimes riipi,
sinut runteli tuhansin kärsimyksin,
yhä täytyy sun kohota sairaana, yksin
ja lentää, tynkäsiipi.
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KYYNEL

Kaikkein kauneimmalle
mull’ ei ollut sanaa.
Tähtitaivaan alle
seisahduin ja pitkin
linnunradan vanaa,
etäisyytten vyötä,
ikäväni itkin . .

Kiilsi tähtein myötä
pitkin kaipuun siltaa
kyynel »hyvää iltaa!»
välkkyi »hyvää yötä!»
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TAPAHTUKOON TAHTOSI

Kova kohtalo, tahdotko pois sen,

mitä annoit, mun onneni uuden?
Sydänparkani viipyvän sois sen,

jos pitää, pitää vois sen,

ajan kaiken ja ikuisuuden!
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Sydän, oikeudetta aina

liet sykkinyt omistusaikein.
Siis suorita saamasi laina,
oma tahtosi maahan paina,
opi tehtävä kaikista vaikein!

Osa itseäs irti raasta,
jos on luovutus raskas se tarpeen.

Tapahtukoon tahtosi! haasta,
vaikk’ koskaan et kohoisi maasta,

syvä haavasi ei kävis arpeen.

Sait kumminkin onnea maistaa,
joka karkoitti tuskan ja pelon.
Pala muiston kultaista kaistaa
kuin auringon juova nyt paistaa
savenharmaassa hurstissa elon.

Koit ihmeen: ihmisen povi
hyvä, lämmin on, suuri ja syvä!
Sait paljon, ei nurkua sovi,
ja jos kiinni jo onnen käy ovi,
surun auki jää niinkin on hyvä!
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SYDÄN

Niin kummallinen sydän on,
se toivoo ja on toivoton,
maan aatteet tahtois omistaa,
pois ainoansa lahjoittaa,
se elää mielii ja leimuta, palaa
ja kuoleman unta se uinua halaa,
sydän alati arvaamaton.
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Sydäntä ei voi ymmärtää.
Se ikävöi, se yksin jää.
Ken omakseen sen ottaa vois?
sen hetken pitää, heittää pois.
Se uskollisuuteen ja onneen luottaa,
eron hetkeä tuskaansa tyytyen vuottaa,

sydän aavistamattomin tää.
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VALA

Taas sulle vannoisin
sen hiljaa aivan, salaa,

sen minkä vakuutin
jo monin, monin kerroin:

Vain sinua
tää sydämeni halaa,

kuin ensi iltana.
enemmän monin verroin.

Vakuuttavammaks en

sais hellyyteni valaa
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uruilla kaikkeuden
tuhansin äänikerroin.

Siis usko: sulle vain
mun rakkauteni palaa,

syö aikain ihanain
vain muisto sydänalaa.

Sun kevätsilmiäs
ei muulla kellään.

Vain hengityksessäs
käy suvi leudoin tuulin.

Ei ääni kenenkään
niin syvään soi, niin hellään

jäi värjymään
se sieluun, kun sen kuulin.

Ei kenkään hyväile
niin hiljaa kämmenellään,

ei suutele
niin uskollisin huulin.

Sanoitta ymmärrä
niin muut ei sydämellään,

ei viihdytä
kuin sinä hellyydellään.
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Kuin sinä rakastat
ei toinen kenkään.

Niin turvaisat
ei toisten käsivarret.

Niin syvä viihdytys
ei äidin kätkyenkään

kuin syleilys.
Soi niin ei kieliparret

somasti sopertain
ees emon hellyydenkään

Tää rakkaus jää vain.
muut murentui kuin karret

vain tätä kiiltäisi
ei hehku liekkienkään,

vaikk’ aukeis helvetti,
ei pätsit senkään.

Oi yksinkertaista
ja suurta suloisuutta.

sanoihin hairahda
jok’ onttoihin ei, vääriin!

Yht’aikaa painavaa
maan mataluutta
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)a nousevaa
ulottuvaisen ääriin!

Kovuutta köyhää niin
ja vajavuutta,

kohoovaa suurimpiin
omistamisen määriin!

Oi lahjaa ihanaa!
Voi pyytämättä uutta

hän elää, ken sen saa,
ja rikkaudetta muutta.

Sua tervehdin.
kun huomenissa havaan,

sua uneksin,
kun levolle käyn illoin.

Kun herään helmaan yön,
sun nimes tavaan,

lomassa päivän työn
sua muistan, milloin

ja missä lie.
Ain’ aamuun aukeavaan

rakentuu kaipuun tie
tuhansin toivon silloin.
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Viel’ iltaan jäin
hämyisen odottavaan

ja tielle päin
tähyillen oven avaan.

Sua tahdon rakastaa,
kuin kauan elänenkään.

Kuink’ koskaan unhoittaa
hyvyytes sydän vois sen

En voisi vihata
sua tähden tylyydenkään,

ja lahjas minulta
vaikk’ ottaisitkin pois sen

mitenkä soimaisin
sua vuoksi senkään?

Ain’ antis takaisin
vain kiitollisuus tois sen.

Sua aina rakastan.
mihinkä lähtenenkään.

»Sua rakastan!»
tomusta haudan henkään.
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TAIOTTU

Olet iäti minun:
sinut sitoo taika.
On maailmas sinun
se entinen aika.



126

se syksyinen, silloin,
kun sateen soitto
soi hämyisin illoin,
se aika loitte,

käsivarttani vyöhön
kun onnessa taivuit, .

ajattomuuden yöhön
minun kanssani vaivuit,

Sinut vapaaksi silloin
minä laskea aioin,
vaan päästä en milloin,
sinut vangitsin taioin.

Minä kohtaloks sulie
kivenkovaksi koiduin.
Sinä kuulut mulle,
sinun sielusi noiduin.
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Jos kulkisit kunne,
et luotani pääse,
et sieluas tunne,

minun luokseni jää se.

Vain vieraalta tieltä
tulet outoihin kyliin
ikävöiden sieltä
pois ystävän syliin.

Minä taikurin soihduin
sinun sisimpäs löysin,
sen kahlitsin loihduin,
lujin hellyyden köysin.

Mihin käytkin, et vapaa
ole kahleista noista.
Et onnea tapaa,
jos suutelet toista.
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Ei toiset ne silmin
näe sieluusi syvin,
käsin koskevat kylmin,
ei hellin ja hyvin.

Et minusta koskaan
voi vapautua.
Olet omani, joskaan
et muistaisi mua.

Et uhmin, et paoin
vapauttasi voita.
Sinut kahleihin taoin
minä mahtava noita.
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ENTINEN ELÄÄ

Ken ikkunaani haparoi —?

Syysyössä herään sade soi!
Minussa menneet vavahtaa,
yöt ennen olleet havahtaa . .

Veet pisaroi, suin tarinoi,
kuin ihmisnauru ilakoi .

.
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Ken somiin ruutuun rummuttaa
Yö kuohuntaansa kummuttaa,
veet tulvii, soi, puut huminoi,
soi räystäät, kourut kuminoi
lukot laukeaa ovet aukeaa
pois seinät, katto raukeaa .

.

Veet huminoi, veet mellakoi,
veen nuijat multaa moukaroi
veen pyörre purtta kiikuttaa,
pois vuodettani liikuttaa
veet teutaroi, veet ilkamoi,
kuin tuttu askel karkeloi. .

Mun hurmaa tää, mua kammottaa
yön taivas auki ammottaa

ja vaikka sade ailakoi,
niin villit tähdet kipunoi
ja käsivarret aukeaa
päin rintaa rinta raukeaa .

.
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Suus huokuu, hiljaa tarinoi
näin onnellistä olla voi!
Yö tyyntyy, sade vaikahtaa . .

Kukon kirkaisuko raikahtaa!?
Oot poissa, oi jo koitti koi
yö entisen vain elää soi!
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LUOVUTUS

Niin, eivät ne palaa, ne päivät,
ne syksyiset, ainainen sade
kun solisi kontuihin katon,
mut kirkkaus aavistamaton.
suviaurinko alenematon

sydämiimme .
. Niin, sinne ne jäivät,

ne aika jo ahmaisi kade.
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Edes muistonsa pitää pyytäin
sydän, entinen onnen kehto,
sitä muistoa keinutti vuoden.
Kuut kulkivat vieden ja tuoden,
yhä enemmän ottaen, suoden
yhä niukemmin. Minunko syytäin?
Mikä siis on elämän ehto?

Se on tää: mitä elämä antaa,

pois sen pian vaatii se jälleen.
Juur rikkain oltuas mailla,
nyt vaivaisna, kaikkea vailla,
osas vielä on luopua, lailla
sen lesken, jok’ ainoan kantaa
rovon Herralle pelkäämälleen.

Mitä tahdot, kohtalo? Meni
jo kaikkeni! Muiston säteen

vain omistan viimeisen! Senkö
nyt viet? Ota pois! sitä enkö
minä antaisi? Säästelenkö?
Ota! Rippeetkin rikkauteni
näin luovutan velkojan käteen.
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Ne on poissa, ne päivät. Ne laina
oli ankaran Elämän Herran.
Elo käydään aavikkoretkin,
pian häipyvin keidashetkin.
Lain tään, sydän, ymmärtänetkin:
surun portti on avoinna aina,
ovi onnen vain kiitävän kerran.
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VIIMEINEN SIRKKA

Kun nurmikot nukkuivat kuun hopeaan,
syyskuurassa, kummulla hautuumaan
kulo sirkka kuoleva lauloi.
Muu ääni ei hiiskunut ainoakaan,
ypö yksin se valitti kuolemataan.
Unohduin polon soittoa kuuntelemaan:
Kuristain sitä kalma jo kauloi .

.

Sävel särkyi vaivaan jo vaikeampaan,
valittain yhä harvemmin, haikeampaan,
yhä heikommin . . vaieten niin kokonaan
Syyskylmään kuoli jo kohmettavaan
polo laulu, sen pakkanen pauloi.
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Sain sinulta, sirkka, min tarvitsin,
kun kuolinitkuas kuuntelin . .

Niin itsekin itkin ja vaikersin,
kuin kuoleva, vuotta jo monta.

Yöt synkeät ollutta aattelin
ja pilvisin päivin ja paistavin

yhä tapailin mahdotonta,
ikävöin iki-mennyttä takaisin.
Olen nyt kuin haudassa makaisin,
olen murhetta tahdotonta.

Surusoitostas, sirkka, sen ymmärsin,
valituksestas kuulin sen vihdoinkin:
Oli lauluni soimatonta,
kun kuollutta muistoa talletin,
povessain vahingollista varjelin,
sylissäin väsynyttä jo sylkytin
ikävöintiä voimatonta.

Minä viimeinkin, viimein nyt ymmärrän tään

Jään kulmin kuulain miettimään
tähän yllättävään
elontuntoon loihtuisan lempeään.
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Minä kuuntelen korvin niin kirkkain,
miten ilmaan läikkyvän lämpimään,
suviyön elävöittävän hämärään
soi miljoonat viulut sirkkain . .

Minun silmäni aukeavat näkemään:
Kovat kohtalon-kasvot nyt kauneina nään,
sädeloistoon ne polkuni luo ylevään . .

Pyhä tyyneys saa elämään.
Ja ma hiljaa riemuitsen, virkkain:

Ota pois minun onneni, kohtalo, vain
suven saat, kesän viimeisen viedä!
Minä suitahan, suita sen lahjana sain!
Laki ammoinen laatima lie jumalain:
sydän liioin ei riemua siedä.
Ajan olleen auvoa kaunista hain,
mut haudoille vain tulin vainajain.
Ota pois minun onneni, kohtalo, vain
ja kun luopumisen olen täyttänyt lain,
jos onneen otollisemmaksi sain.
sinä itse se päätä ja tiedä!
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Oras rintani lyö’ vihannoivana vain,
minä en sinun sirppiäs estä!
Ilot maan ovat lainoja vain jumalain,
tomun laps ei vertainen kuolottomain.
Yli määränsä ei kesät kestä.
Lie tieto se ihmistä viisaampain:
osa vaikein ois osa omistajain
unohtaisi he korkean kohtalon-lain,
povet kyltyisi kyllyydestä.
Sydänlaihoni lyö epäkypsänä vain,
lumes saa minun peltoni pestä!

Näen tieni: se kulkee kullassa kuun,
sädepilkkeessä miljoonan tähden,
ohi kiemurtelee lumikruunuisen puun,
kideruusujen saartuu se kimalteluun . .

Minä tielleni, tielleni lähden!
Kovempaan vain vieköön se kilvoitteluun,
vain kuljettakoon liki turman suun!
Vain kulkuni muistan ja unhoitan muun

pois annetun onneni tähden.
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Osan armaimman nyt, mitä milloinkaan
sydän sai, minä luovutan pois kokonaan,
kera kuolevan luonnon ja'an sen
ja peitän nyt poveen maan sen.

Ja siksi sen peittelen multaan maan,
sentähden sen tuuditan tuonelaan
ja keinutan kuolemaan sen,
ihanampana että sen takaisin saan

minä taas, tuhatkertaisna saan sen.

Sydän unhoita ei iki-armastaan,
ja sen painaa taas liki parmastaan
hän, noutaen onnelaan sen.
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KOHTALON VAAKA

Jää sielu keinumaan, jää vaiheittensa vaakaan,
välillä tähtien ja syvyyksien nielun.
Alati matkalla on osa olla sielun,
ei maassa, taivaassa sen paikka. Milloin saakaan
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se vihdoin huoahtaa: »Jo ehdin kotiin omaan,
nyt enää kirveliä ei tuska tulinuolin.
ei tarvis taivasta ja maata olla puolin!»
vai jääkö liitämään se maan ja taivaan lomaan?

Maan janoon nääntävään, taas runsauteen onnen

nyt taivaan autuuteen, taas mullan painoon raakaan
iäksi sielu jää vain vaihteluiden vaakaan.
ei seisahtua voi se tanssi vaa’an ponnen!

Ei! Julma kohtalo ois rauha tasapainon!
Jalompi arpa sen on vuoroin kuolla, elää!
Välillä elämän ja kuolon laulu helää,
yön, päivän poljento sen olomuoto vain on.

Yön, päivän poljentoon se luotiin, leikkiin somaan,
on liian keveä, taas liian paljon painaa,
ei mitään omista, on kaikki hetken lainaa.
Kotiinsa konsanaan ei sielu ehdi omaan.
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UPONNEET PUISTOT

Sydämen syvyydessä puistot saartuu
niin ihmeelliset, ikivihannat.
Smaragdiketjut köynnöksien kaartuu
ja lehtokujat vilvaat, ihanat.
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Ja sypresseissä satakielet valtaan
jää sävelten ja lämmin louna käy
ja loiske kaikuen soi kaivon altaan
kujilla, joilla kulkijaa ei näy.

Uponnein puistoin, unelmain Atlantis,
maa onnen muistoin, rauhan rajaton,
sun kaivos virvoittaa, on altis antis,
hedelmäis kypsyntä on ajaton.





VANHA LAULU
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VANHA LAULU

Se vanha laulu mennyt

taas iltaan hiljaa soi. .

Sen kauniin sävelen nyt
mi kumma korvaan toi?
Kuin muinoin kuulen sen nyt,
niin selvään kuulen sen nyt
se nauraa, vaikeroi..
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On siinä talven lunta
ja pirtin hämärää
ja illan puoliunta
ja rukin pyörintää
ja lapsen haaveksunta,
valoisa valtakunta.
säveltä, säilyttää.

Sen luulin lakastuneen
ja kuolleen yksinään.
Nyt soinnut unhoittuneen
helähtää elämään.
soi vielä talven uneen,

soi illan valve-uneen
suloista säveltään .

.

On tuvan ruutu jäinen,
sen läpi kuultaa kuu . .

On pirtti hämäräinen,
hyräilee äidin suu.
lyö tahdit yksinäinen,
säestää tähtipäinen
se pihan pihlapuu .

.
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Lie laulu aina soinut
etäällä jossakin,
iloinnut, vaikeroinut
sen luota loittonin,
en kuulla sitä voinut. .

Lien kaukaa haparoinut
tien pitkän takaisin . .

Tään hämyyn talviehtoon
soi äänes, äiti, taas .

.

Mun nukutat taas kehtoon,
taas uinun tuudintaas . .

Saa kevät, riennän lehtoon,
kun kevät saa, käyn lehtoon
tuon vuokot ikkunaas .

.
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PIENI RATSASTAJA

Päivässä kimmelsi ruutu,
kaukana, muinen.
Honkapuinen
sillalla souteli tuutu.
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Kipusi ikkunan luokse
muistat senkin

poikanen selkään penkin:
»Hei, hepo, joudu, juokse

lattian aurinkorataa!»
Oi, mikä muisto! ■

Ikkunan huurrepuisto
kultahiuteita sataa.

Nurkan hämärä suhuu:
»Minne nyt matka?»

»Hei, hepo, joudu, jatka!»
kaunis haltia huhuu.

»Minnekä? Minne?»
Määrä ei huoleta miestä!

»Hoi, pidä vaari tiestä!»
»Sinnepä, kauaksi sinne!»
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Viittoo tupa:
»Viivähdä tuokio! Vuota!
Noin ei lähteä lupa!
Äitis on itkevä tuota!»

»Eespäin vain! Jokin vilkkuu
ihana siellä!

Eespäin aurinkotiellä!»
»Näännyt!» hämärä ilkkuu.

Huima on liito
väikkyvä määrä ei seesty. .

Ei meno vaaksaa eesty . .

Käy vain hetkien kiito.

»Lasketa hurjinta laukkaa,
ratsuni raisu!»
Kuiskaa hämärä vaisu:
»Voi sua raukkaa!»
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Pimeys ehtoon
sankkana, raskaana valuu . .

Yhtä on lähtö ja paluu,
matka kehdosta kehtoon . .
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KOULUVIHKO

Mikä mahtaja vuosien virtaan
iepokohdan loisikaan?
Ajan tarttua vinhaan pirtaan
kuka kuoleva voisikaan
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sekunniksiko siepata ehdin,
pidättää unen köysin sen?
Minä kouluvihkoa lehdin
romukirstusta löysin sen.

Siis neljäkymmentä vuotta

pidättää miten täisinkään!
veti kuoloa päin ajan nuotta.

Se tottako laisinkaan?

Heräs vastahan valoon hei jään
hän lapsuuden aamunaan,

joka kymmeneensä neljään
kavahtaa nyt haamunaan!

Vuoskymmenet kuoloa päin mä

siit’ ehdinkö kulkea,
kun kouluiltaan jäin mä

ja silmäni sulkea
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juur ennätin lepoon vuoteen?
Olen vasta herännyt
lisäks viiteentoista vuoteen

viiskolmatta kerännyt!

Unennopsaan kuinka siirsi
ajan virta lainettaan!
Hän, poika, illalla piirsi
tätä kouluainettaan

sen koululaukkuunsa pannen,
levolle ehtien.
Miten? Yhdess’ yössäkö kannen
sini virttyi? Lehtien

silopinta on homeen ja tomun
ja toukkien nuolema!
Yön aikana joukkoon romun
vihon viskasko kuolema?
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Romukirstusta nytkö sen nosti
omin sormin vainaja?
Omituista: vihkosen osti
myös kirjanpainaja!

Tää aamu lie aaveaamu
ja kouluainettaan
viistoistavuotias haamu
ja laulajan mainettaan

nelikymmenvuotias selaa
näin romukopallaan.
Ajan kummitus kujeillen pelaa
vuoskymmennopallaan . .
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LAPSEN TIE

Tuolta, missä huomenrusko puuntaa,
illankajoon vie
synnyintanhuvilta lapsen tie
kauas, kauas. Minne vievä lie?
Johtaneeko auringon ja kuun taa?
Kohoaa ja laskee, muuttaa suuntaa,

mutta jatkuu, aina jatkuu tie.
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Aamunkoissa maantien valkosantaå
uusi kaukaisuus
käymään kutsuu, tuntemattomuus.

Kiehtoo näkemätön ihanuus.

Lapsi taivaltaa päin ilmanrantaa
väistyy näköpiiri, unta kantaa,
sama iäti ja aina uus.

Illansuussa kukkarinne riemun
silmiin kangastuu:
Vieras päivä paistaa, outo kuu,
ihanimmin haastaa ihmissuu

huomispäivän taival sinne vie mun!
Yhä riennän, yhä pettää tie mun,
yllä sama taivas avartuu.

Viittoi untenlinnan kultaviiri
punahongikon
latvain yli, valkokallion
harjanteelta, humu karkelon
onnellisen sieltä korvaan kiiri.
Eeliä pakeni kuin näköpiiri
haavemaa se saavuttamaton.
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Levähdän. Tie aukee suuntaan kahteen:
taikaholvistoon
untenmaan ja synnyinkoivikkoon.
Matkan mitattoman käynyt oon

kiireellä jos lepäis lapsuusahteen!
Pyörrä virranvuo ei lähtölahteen,
rientää meren suureen suvantoon.

Laskee, kohoaa ja muuttaa suuntaa,

yhä vie ja vie
kauas, pyörryttävän kauas tie.
Eikö päättyvä jo tuonne lie
vaaran laelle, joll* ehtoo puuntaa,
hongan hiuksiin unohtuneen kuun taa?
Askel kiiruhtaa vain jatkuu tie!

Siitä kun jäi koivut synnyinmäen,
arki, sunnuntai
moni vieri. Et eninkö vai
kehää kiersin? Yhtä lienee kai!
Äänet korviini soi oudon väen.

Unten kaupunkia tuskin näen,
mutta aavistaa sen silmä sai.



TUSKAN
KUKUTTA M INEN

n
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I

[KOVA KOETUS]

Mikä todempi ponnistus ois; ulos yksinäisyydestä!
Kova koetus; tempaista pois oveltansa salvat ja teljet,
niin että sisälle vois omat astua ihmisveljet.
Pois minuuden panssarista, ulos piiristä pienen pyyteen
avarammalle astumaan verukkeet sadat eivätkö estä?
Koteloitua yhtenään sydän pyytää itsekkyyteen.
se kehrää säikeitään, se itara silkkimato,
oman minuuden lankojaan, tekosyyt sadat sillä on, eljet.
Miten tulvalle rakkauden moni meillä on sulku ja pato!
Kuka toisille uskaltais oman rintansa avata paljaan,
kuka sielunsa kartanoon, sisimpäänsä ne laskea voisi?
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Loan teiltänsä jaloissaan tupas permannolle he toisi
vastikään ennätit sen maan tomusta puhtaaksi

pestä —;

puutarhasi rauhoitetun hukuttaisi he nauruun ja naljaan;
joku julkea sylkeä vois surus salaisen alttarimaljaan;
ilopikarin pöydältäs janossansa he pohjaan joisi;
lepovuoteellas, kenpä ties, joku röyhkeä piehtaroisi;
remukarkelo riehahtais, posetiivit ja suupelit soisi . .

Ja kun tynnyris tyhjä ois, kakut syöty ja lopussa leivät,
tipo tiehensä luikkisivat, suurkiitosta virkkaisi eivät.
Talos riistetty, raastettu ois, kukat tarhassas tallattu oisi,
omahyväisyytesi vyöt, omanarvon-otsaripas.
helokäätysi kähvelletyt, salaonnesi murrettu lipas . .

Mikä kovempi koetus ois: ulos yksinäisyydestä!
Tosi ponnistus: tempaista pois oveltansa salvat ja teljet,
niin että sisälle vois omat astua ihmisveljet.
Miten tulvalle rakkauden moni meillä on sulku ja pato!
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II

[SALAISET KANAVAT]

Ja kumminkin: ainoakaan ei yksin seisoa kestä.
Se ihminen kuivuu pois, joka eroaa ihmisestä,
soraks sortuu hän, romahtaa alas minuuden ylpeydestä.
Kokonansa se ihminen nääntyy, joka ihmisen tyköä

kääntyy.
Verivaltimot salaiset sydämestä toiseen kulkee;
veren salpaa se itseltään, joka itsensä muuriin sulkee,
elon hersynnän hän patoaa, joka mantunsa salpaa aitaan,
vesikanavat tukkeutuu, ne virvoita ei hänen maitaan,
oras pellolla kuivettuu, hänen vainioillaan on kato,
jyvähinkalo tyhjäksi jää, jää tyhjäksi laari ja lato.
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[KYTEVÄ TUHKA]

En milloinkaan koe virvoitusta
unen armaan, en kohoa siiville riemun
kuin muinoin noustessa aamun.
Lepovuoteellani, kun yö on musta,
joka yö sama valtaansa saa mun

kipuvalve ja pihteihin pusertaa mun,

joka yö sama piikkinen piinan tie mun
vie paikkaan missä ei armahdusta,
elävältä hautaan, hautaan vie mun,
vaan ei suo kuoleman unhoitusta.
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Mut aamu koittaa haudankin vaivaan.
Joka aamu tuskanvuoteelta nousen
tomu liikkuu minussa, kunnes kuoli.
Joka aamu liitää sineen taivaan.
kun jännitän tahtoni jousen,
elontoivoni nuoli.

Olen tuhkaa vain, olen multaa,
unentarvetta, painoa murheen kiven.
Mut uupumukseni multaan hiven
koin hurmetta suli.
Kajo aamun kun tuhkani kultaa,
kydet kuumana tuhkassa, elämän tuli
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IV

[IHMISMERESSÄ]

Ulos, sieluni, käy, tykö veljien kulje,
tule kuorestas pois, tule ihmisten joukkoon!
Älä itsekkyytesi kyyristy loukkoon.
älä itseäs tuhanten tuskalta sulje!
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Tule, käykäämme tuonne, miss’ ihmismeri
syvin pyörtein kuohuu, sen keskelle heittyin,
tuhansiin, luvuttomiin laineihin peittyin,
puristukseen, toisia aivan liki,
niin lähelle, että selvään kuulet,
miten sydämet urhoollisesti takoo
poven vankeina, hersyy vellova veri
lihan liikkuvan verkoissa, kuohuu ja sakoo . .

Kätes painautuu monen kaltaises käteen,
pusertaa oma olkasi viereises olkaa
sinun rintasi edessäs seisovan selkää.
Tutuks saa, veli on, jota vennoksi luulet,
saman kanssasi salliman arvan hän peri.
Elon lämmintä höyryä huokuvat huulet,
kihoaa ihon piiloista helmeillen hiki,
surun päilynnän silmissä näät, ilon säteen

sama kärsimys on, ilo yks, ei eri.
Älä pakene pois, älä turhia pelkää,
väkevästi jos löyhkää verhojen lika

lemu elämän on se, ei veljesi vika
jos kyynärpää jokin kiivaasti töytää

kipu mitätön, jos voit veljesi löytää
ja te, varpaani, urheat tuskassa olkaa,

kova saapas jos luitanne murskaksi astuu
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sama aaltoilun painehan kaikkia pusertaa,
tahattomasti pakko on survaista, musertaa;
tekin, kantani, ettekö ees taas tallanne
ja toisten varpaita rusenna ällänne?
sen yhdessä teemme, on yhteinen vastuu

vähä kärsimys, jos voit veljesi löytää.
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V

[KASVO-LAIVOJA]

Kun meressä ihmisten risteilen, vyöryssä väen,

ohi keikkuvan kasvo-laivoja kauniita näen.
Ajan piirrin ne kirjaili puhuvin kuopin ja kurtuin,
elävöitti kymmenin kyhmyin ja nystyin ja nypyin,
surun, naurun, ahneuden, himon, hurjuuden rypyin.
Monet niistä on niinkuin myrskyjen murjomat hylyt,
elon kareihin karahtaneet kölin, ruorinkin murtuin,
peräsintä vailla vaappuvat, suuntaneulaa;
monet on kovin korskeat, koholla kantavat keulaa,

ylenpalttista öljyä suitsevat lyhdyt tylyt;
monet keimailevat, hyvin maalatut taas huvijahdit;
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monet leppoisat lotjat, joilla on rasvaiset rahdit;
monet purret ravistaneet, hatarammat seulaa;
monet taas punapurjein uljaina aaltoja viiltää
ja uutuuden uhmaa raakapuut, kokat kiiltää
meren aavoille vie ihanteitten ilmojen mahdit
nämä vaalijat vapauden, valon valppaat vahdit.

Läpi kaikkien kasvo-laivojen, miehen ja naisen,
epävarmuuden nään, surun harmaan ja samanlaisen,
niin sen joka kompassia on ja ruoria vajaa
kuin sen joka seilaa muodoin mahtavin, urhein.
Rajumyrsky kohtalon kaikkia, kaikkia ajaa,
joka ainoan ruuma on lastattu lyijylsin murhein.
Ja ne salaavat kaikki vauhkoa matkustajaa,
joka säikkyen tähyää, toivoen taivaanrajaa:
»Tyventyykö myrsky? Eikö jo häämöitä maata?»

Satamaan vain ankkuroida ei rauhan ne saata.
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VI

[MYÖS RIKAS]

Myös rikas kultatuolissaan
peloissaan huokaa, huolissaan,
ja yöllä yllä untuvain
ei unta saa, kun tuntu vain
tuo, ettei kulta ruostu,
ei nukuttamaan suostu.
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Jää mietittyään miettimään,
kuink’ kultaa kooten vietti tään

elonsa palaa pohtimaan,
kuink’ kulta kiikkui, hohtikaan,
tie vajoaa vain kohti maan
syvyyttä, ei sen suuntaa

voi kultavuoret muuntaa.

Hän juhlii kera ystäväin,
ja maljain kimmellystä päin
ojentuu kädet, välissään
on herkkuvadit nälissään,
janoissaan sielut huokaa,
ei niille riitä ruokaa.

On kulta kehno auttamaan,
kun rutto riehuu kautta maan,
ei säiky seinää upeaa,
vaan rikkaaseenkin rupeaa
ei kulta silloin auta,
parempi ei kuin rauta.



175

Ei päästä kulta pahasta,
ei apua nyt rahasta.
Ei poistu polte nahasta,
ei selästä, ei säärestä.
»Pian raha-arkun äärestä»

hän miettii »missä
käyn itse sisään kistun.»

istun,

Kun karvaaksi käy makea,

saa palat parhaat hakea,
niin vetelä kuin sakea

•5

kuvottaa kitalakea.
Kun ruokahalu puuttuu,
petuksi piiraat muuttuu.

On rikkaallakin huolensa.
Ken aina piti puolensa,
sen pettää omat suolensa.
Ei käyttäin nälän pakkoa
voi päättää vatsan lakkoa,
ei vankilaa, ei sakkoa
tää niskuri myös pelkää,
vain painuu vasten selkää
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Ja lepo höyhensijankin
voi pettää hänet piankin.
Käy niinkin, että rahansa
hän antais, mitä tahansa,
jos helpottais ees hiukan
tää ote pihdin piukan.

Myös rikas istuu linnassaan
vain murhe musta rinnassaan.
Käy tuoni velkaa vaatimaan,
tileistä selvän laatimaan.
Ei taivaan neuvot, saati maan,
nyt auta, pysy hinnassaan
ei keitaistakaan kulta,
on vain kuin tuhka, multa.
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VII

[SALATTU TARKOITUS]

Älä ylpeile, sielu: on suuntani hyvä
sano vain: minä tavoitan parhaaseen.
Meri elämän suuri on, suunnaton, syvä,
hukut, eksyt sen aaltoilun runsauteen.
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Lukemattomin värein ja väikkein se väikkyy,
kuvat kulkee ja toisiinsa kutoutuu.
se alati elää ja liikkuu ja läikkyy
jokin salattu tarkoitus sillä on muu

kuin se, mihin tavoitat toimin ja aikein.
Sopusointuun saa kera suuruuden:
vain kiitä, kun käy surun aallokko vaikein,
ole nöyrä, kun läike lyö onnellinen.
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VIII

[AAMUVAELLUSTA]

Nousemaan saan vielä voimaa. .

Yöllä tuska puhui: Matka
päättyi tähän, täst’ et jatka!
Siitä kun en öitä nuku,
kun oon vaivan pitkän vanki,
luvuton on vuorten luku.
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Nousen, elämää en soimaa.
Elän, vaikka mulla mitään
muuta ei kuin kuollut usko.
Akkunaan! horjun rusko
nostaa kultavuorta itään
pilvipensastojen lehdin
saartuu taivaat horsmatarhain
hohtoisena puuntaa hanki!

Onni heittää aamu-varhain
valvevuode, hauta harhain!
Näkemään sun vielä ehdin,
aamunnousu, aika parhain!
Jalkani ma suorin kengin,
vyötän kupeeni ja lähden.
Autuus: yön ja varjon rengin
valo vastaanottaa, hengin
sädevihmaa päiväntähden!

Elämäni köyhä, pieni,
tuskanhiilu hiipumaton,
ylistän sua lahjas tähden.
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Auvo suuri, arvaamaton;

kaartuu alla ilmankaton
aamulleni.
luvuttomiin toisiin teihin
kutoutuu. Kuulun heihin,
jotka luotiin. Poljen polun,
jonka unho peittää, solun
ajattomaan, rajattomaan
maahan, minne käymme kaikin
Mihinkään en niinkuin omaan
tartu kaiken lainaks saikin

sydämeni, yöt ja päivät
ilon pilkkein, pitkin murhein.
Vaella vain mielin urhein,
sydämeni, kerran näet:

tuskan rämeet, riemun mäet,
onnen kunnaat taakses jäivät.
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IX

[ELÄMÄN MALJA]

Olla laps, olla viiden vuoden lie ihmettä, ihmettä
varmaan,

kun hiekasta leipää ja kultaa ja linnoja loihtia voi,
sinipiiat kun silmissä tanssii, näkinhuilut kun korvissa soi
ja turva ja lohdutus valmis on vaiheilla äidin parmaan.
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Olla nuor, olla seitsemäntoista lie outoa, outoa varmaan,
toden yllä kun hetkisen vielä unen sillat kaareutuu,
mut keväässä mullan jo avaa ens umpunsa elämänpuu
ja soitossa lintujen, tuulten sävel uusi nyt soi, nimi

armaan.

Olla mies, olla uupunut työstä lie kauneinta, kauneinta
varmaan,

käsivarsien voima kun painaa ja kun eineelle palata saa
kodin tuttavan helmaan ja vaimon, joka pienoista tuu-

dittaa.
koko ruumiilla mahlaisella maku tuntea elämän karmaan.

Olla vanhus ja nojata sauvaan lie suurinta, suurinta
varmaan.

kun kuulaasti hymyillen kaitsee pojanpoikaansa
leikkivää.

Kun on maistanut elämän maljan, ei kammoa pimeää,
vaan tyynenä lepoon painaa pään riemuista, huolista
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X

[YKSIN]

Sydän, kauemmas vaella ihmisten mukaan,
näe: kuinka he käy, erillään, käsityksin,
kokonaan ei toistansa tuntene kukaan;
lie osansa unhoitus tarkkapa maine,
sisimmässään kaikki he jäänevät yksin . .
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Meren aavalla tunne ei lainetta laine,
saman aallon-kohtalon kaikki vain sai ne,
ne nostattaa sama salainen paine
syvän sylistä hetkeksi, vaipumaan
ne tuomiten taas, heti haipumaan
alas ahmaa ne taas syvä, suunnaton aine,
ne hajoaa kohta kun hahmonsa sai ne.

Sama orpous on puun miljoonan lehden
osa yhteinen. Käy läpi oksien tuuli
huminassa ken yhden kuisketta kuuli?
Puu yhteinen kumminkin kaikkia kantaa
ja puusta ne puhkes ja puulle ne antaa,
joka ainoa näin elontoimensa tehden

kesän helteisen hetken ne tuulessa soutaa,

putoaa, maan mullaksi muuttua joutaa.
Erillään, limittäin, hajallaan, s ylityksin
eli, kuoli ne yhdessä yksin, yksin .

.

'5
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XI

[MULLASTA MULTAAN]

Mullasta ylenet, mies,
tomusta kohoat, nainen.
Lämpöä heittää lies,
kukkaset peittävät ties,
neito ja nuorukainen.
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Lämpöinen on lihas, nainen,
velloen käy veres, mies.
lieskoja heittää lies,
laiho lainehtivainen
pellollas, vierellä ties.
on elos helteisen lainen

vaan jyvä tuleentuvainen
oudon sen ongelman ties:
painava on ajan ies.
maahan vajoat, nainen,
hiiltävä on elon lies,
tuhkaksi hajoat, mies.
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XII

[HORNAN PEIKOT]

Taas nous ne onkaloistaan, hornan peikot,
kidoistaan myrkkyryöpyn mustan syöksi,
levitti lentimensä kalman leikot
ja päivän synkistivät syksy-yöksi,
vihollisiksi kiihti kilpaveikot,
inehmoin heimot, taikoi tuhotyöksi
työt tou’on, tappoaseeks auran vantaan,
maan vauraan palautti alkukantaan.
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Maa nääntyi vääryyden ja valheen vaivaan
Totuuden ääntä enää kuunneltukaan
ei nyt. Huus väkivalta: Mieltä raivaan
jokaisen, joka ei mun pääni mukaan
tee päällä maan; siis älköön alla taivaan
mua vahvaa vastaan niskuroiko kukaan;
on oikeus hän kenellä on valta;
totuus on: väkevä vie heikommalta!’

Lukuisaa saalista näin kalman ansa
ei saanut ennen, kulkeneet ei tuoneen
tuhannet luvuttomat kukassansa
ihanimmassa niinkuin nyt, ei juoneen
näin verta nähty maan, näin kansaa kansa
häväissyt koskaan ei. Kuin hulluinhuoneen
nous raivonkarjunta, maan ääriin kiiri,
sai kouristukseen hulluuden maan piiri.
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XIII

[VALHEPUKUINEN]

Tää sielu ihmistä jo rakastihan
ja uskoi, ihminen ett’ ihmisyyteen
pyhästi pyrkisi, ja korkenihan
hyvyyden kylvö kunnes jäisen hyyteen
oraille vuodattivat vallat vihan.
miesmielen viettelivät portot pyyteen
huventain sylissään kuin hauraan vahan
hyvyyden, valloilleen taas päästäin pahan.
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Käy puhe: nälässään syö susi sutta,
mut luotu muu ei koske omaan sukuun.
Lajiinsa pedoillekin laupeutta
soi Luoja yhtä ottanut ei lukuun,
ihmistä, sukusurmaan suistunutta.
Vaatetti hänet valheen narrinpukuun:
Jumalanmuotoisena, kuulain kulmin

käy tietään tappaja tuo julkein, julmin.



192

XIV

[KAITA PELTO]

Alussa aikojensa, varsin varhain,
ominta ongelmaansa mies jo pohti.
Erilleen kehnosta nous puhtain, parhain,
tie viitoittui, tie ihmisyyttä kohti.
Miks yhä tarpoo hetteillä hän harhain,
kun ammoin vuori varmuuden jo hohti
silmiinsä? Miksi päivään ikävöiden
vain viipyy pimennoissa pitkäin öiden?
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„ Vuosmyriaadit raivaten jo vietti
hän viljelykseen sielun erämaita.
Mut miten uurastikin, muokkas, mietti,
parastaan antamaan on mantu saita.
Niin rannaton on korpi, veren vietti,
niin hengen peltomaa on pieni, kaita.
Rämeistä ryntää hyiset hahmot hallan,
saa aarniot pian vainioista vallan.
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XV

[VIIVÄSTYVÄ VILJA]

Povessaan ihminen miks idättikään
hyvyyden-tielämisen siemen]yvää?
Tuleentumasta mikä pidättikään
näin viljaa ihmisyyden viivästyvää?
Niin toivoton ei toinen luotu mikään
kuin ihminen, ken pyrkimään päin hyvää
ja kaunista on pantu, mutta rumaan
ja pahaan ainiaan vain hairahtumaan.
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Pyhyyden pellon muokkaa uskon härjin,
vaan kohta kohottua kauniin oraan
älynsä rakein lyö sen, jäisin järjin.
Totuuden helmen löytää, tarttuu poraan
epäilyn, sen timantinkovin kärjin
siroittaa päärlyn sirpaleiksi soraan.
Povessaan vastakkaista voimaa monta
käy tuskain taistelua rauhatonta.
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XVI

[MIKSI?]

Miks ihmiselon hengen aateloiman
alentaa pelinappulakseen saakaan
mies mikään murtamatta tunnonsoiman?
Miks saa hän kieliparteen käydä raakaan
omistamastaan paljoudesta »voiman
elävän», ikäänkuin vain vallan vaakaan
miljoonat ihmisitseydet ois punnus?
Miks ihmisminuuksista tehtiin tunnus-
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asteikko, mittakaava karvain maineen?
Siis sieluineen ja ruumiineen vain hinta
mies onko mahdin, mammonan ja aineen?
Ja eikö anteeksantamattominta
rikottavaksi heittää raivon laineen
elostaan riemuitseva ihmisrinta,
nopiksi voitonhimon heidän päänsä,
joill’ oikeus ois elää elämäänsä?



198

XVII

[KAKSINAISUUDEN KIROUS]

Elomme puun käy juuret kaksinaiseen
juo päivää säie yks, yön tuskaa toinen.
Tukehtuu t livaan tuli tomuun maiseen.
Nakertaa oikeata väärän loinen.
hyvyyttä saasta pahuuden syö paiseen.
On tahto painoton ja aurinkoinen
todellisuus maan vajavuuteen painaa
teon, jok’ ummussaan on puolin vainaa.
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Puristuksessa pahuutemme paineen
hyvyyden pyrkimys jo usein kuoli.
Valoisin ajatus on vanki aineen,
putoaa uljainkin taas multaan nuoli.
Hedelmää rauhamme syö mato maineen,
ilomme kukkaa huomispäivän huoli.
Omistushalu vapautemme onnen

huventaa, nautinto vie voiman ponnen.
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XVIII

[PALJASTUNUT]

Lihaksituleminen kaiken vihan,
maan raakuuden ja raivon ruumiistuma,
jaloksi naamioitu huuto lihan.
pyhäksi hunnutettu portto ruma,
jo yltäs valheen harsot valahtihan,
vain iljetys jäi, kauniin kammoksuma.
Miks elämää saat saastuttaa ja niellä?
Miks sua vihdoin ei jo kansat kiellä?
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Jo juotti liian kauan hurmeellansa
sua verenimijätä miehet, naiset;
elonsa kantoi, kaikkein kalleimpansa
kukoistavat ja uljaat nuorukaiset
sinulle; ruoskaas, ruttoos kaikki kansa
alistui, uskoen näin jumalaiset
lait täyttävänsä, huomaamatta, että

kumarsikin pääpahaa, perkelettä.
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XIX

[AMMOISET HARHAT]

Mitenkä kauan kulkuamme hyvään
ammoiset harhat hairahduttaa saakaan?
Tien ihmisyyteen yhä ylentyvään
niin selväksi ken kerran viitoittaakaan,
ett’ enää velisurman syyhyn syvään
vaeltajaa ei vaivu ainoaakaan?
Milloinka, ihminen, niin tunnet tiesi,
kuiluihin suistumatta kuljet, miesi?
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Takaisin alkukantaas tuhannesti
ja raakalaisuuteesi eksyit hamaan
ihantees tieltä. Ken päämäärääs esti
sua ehtimästä, askelees löi lamaan?
Kierrätkö piiriä vain ikuisesti,
loputtomasti kaadut ansaan samaan?
Sanoithan rakastavas suoraa suuntaa

pirunko juonet ympyräks sen muuntaa?
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XX

[SARASTUSTA]

Jo kauan kaunis rakkauden rusko
sarasti halki vainon yön tään harmaan.
Petollinen ois harhahangastusko?
Ei, huomenko! on rauhanaamun armaan!
Epäily, väisty! Ylösnouse, usko!
Etäällä päivä täys ei enää varmaan . .
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XXI

[JALO TAISTELU]

Käy puhe: Rauhankaipuu heikkoutta
on vain, ei laata voi, ei saakaan sota.
Niin onkin: Elämää ei taistelutta,
ja ken ei kilvoitteluun osaa ota,
madaltuu. Kamppaillen, mies, kasvat, mutta
myös taistelussa ainoastaan, jota
tyranninvaltaa vastaan vietin, pyyteen
käyt tiestä ihanampaan ihmisyyteen.
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On käydessäsi taistelua tätä

tuhannen sulia vahvaa vastustajaa:
viheliäisyys, epätoivo, hätä
ja puute piirittävä monta majaa,

kaikk’ kiero, väärä, valheellinen, mätä.

On siirrettävänäs niin monta rajaa
edestä ihmissielun kaipauksen.
Tää taisto vaatii suuren uskalluksen.
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XXII

[SUURI SYNNYINMAA]

Tää käsky vankkumaton on kuin paasi:
Pelotta synnyinmaatasi, mies, puolla!
Vaan silloin kohonnut liet korkeimpaasi,
kun kotimaatas enää täällä, tuolla
et nää, vaan ihmisyys on isänmaasi
ihana, jonka puolesta voit kuolla,
päin samaa vihollista ainoastaan
käyt ihmisveljines, et heitä vastaan.
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Kenenkään synnyinmaa ei silloin vajaa,
jokaisen kansa kaunis on ja suuri.
Välillä veljien ei enää rajaa,
pahuutta vastaan vain on vankka muuri.
Hävittäjää ei näy, vain rakentajaa
sovun ja onnen sotaa käy näin juuri
mies vastaan vihollistaan hirmuisinta,
min linnoitus on itse ihmisrinta.
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XXIII

[YÖ, HÄLVENE!]

Vuostuhannet, vuostuhannet jo lastaan
tuhoon ja turmaan äidit tuuditteli.
Aseistu, mies, jo peripahaa vastaan,
lopeta jo tuo hullu hornanpeli,
kohota ihmisyytes kuolemastaan,
pelasta elämälle ihmisveli!
Lannistamaan käy raakalaisen vaistosi
Tää sankaruutta vaativin on taistos.
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Kajotti kauneuden sarastusta

jo kauan. Aamu ei lie enää loitto.
Yö, hälvene! Pois, vihan pilvi musta!
Jo auringolle rakkauden suo voitto!
Sydänten suurta ylösnousemusta
julistain avarru, oi aamunkoitto!
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XXIV

[PIMENNOISTA TULEVAT]

Yuosmiljoonien pimennoista jostain
luvuttomat käy sukupolvet kumein
vaellusaskelin ja, päänsä nostain,
päin päivää silmin tähyilee puoksumein,
päin päivää rakkauden, mut kuulee kostain
verensä ääntä, laulavaa yön lumein.
Himertää silmissään ens aamun häivä.
Etäällä niin on ihmisyyden päivä!
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XXV

[LÄHELLES, IHMINEN..]

Nyt ihmistuskan tuntemaan jo heiään
mi liioin unessa mua pidättikään?
Menehtyy tervein miehuus turman terään

sydäntä särkevää niin muu ei mikään!
Ja julmempana kerta kerran perään
tää toistuu, iästä vain jatkuu ikään!
Suo, että, ihminen, sun teilles lähden
murehtimaan sun murheittesi tähden!

L >



213

Käsiisi tarttua mun anna koviin
menettää pehmeytensä mahtoi syyttään,

kun moukaroi ne ongelmien oviin —■

mun maistaa salli säälimättömyyttään!
Myös polttaviin mun koskettaa suo poviin
vihaansa lietsoviin ja itsekkyyttään!
Lähelles, ihminen, suo tulla, luokses
ja jäädä kärsimään sun kanssas, vuoksesi



214

XXVI

[TUSKIEN JOET]

Elontielläsi, sieluni, minuutes iestä
sinä raahasit kaukana veij ies tiestä.
Sinä suomukset silmillä hoipersit, sokea,
olit outo, et tuntenut naista, et miestä.
Puro pieni, on turha sun murhettas hokea
tuhat nää tulikuohuista tuskien jokea
ikävöivää päin levon lempeän merta!
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Osa jokaisen on suru suunnaton kokea,
joka poiku on kostea kärsimyshiestä,
kedot, tanteret tulvivat veljies verta.
Kivun kirvelevimmän suo itseäs piestä
ja kun vaivassa veljies liet tasaverta,
suvantoon unohduksenkin nukkunet kerta.
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XXVII

[YHTÄKAIKKINEN]

Niin yhtäkaikkinen ja turha lienen!
Kun askel sattuman mun murskaa allaan,
vahingon aikaansaanee yhtä pienen
rajattomassa, kuin jos itse tallaan
polulla hyönteisen tai ruohon, sienen.
Vaeltaa kalma, polkee anturallaan
en tiedä, tästäkö vai tuosta mennen
muserrun päivää myöhemmin tai ennen.
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Rakastan heitä, veljiäni, siksi,
ett’ elonarvan ankaran he saivat,
ett’ turhaan tutkailee he: »mistä? miksi?»
Hiessä otsin mullan rintaa kaivat
miks, ihminen, vain henkes pitimiksi?
Mihinkä tavoittavat kaipuus laivat?
Maan purjehtii ne kaukaisuuksiin asti,
palaavat mukanansa murheen lasti.

Tuhannet tuskaan syntyi yhdenlaiseen:
pedosta ponnistella ihmisyyteen,
takaisin perääntyä petomaiseen,
pahasti takertua paulaan pyyteen
ja täyttä ikävöiden vajavaiseen
vain päästä, jäädä tietämättömyyteen
mitenkä tutkaileekin: »kusta? kunne?»
ei alkuaan, ei loppuaan he tunne.
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XXVIII

[LUONNON MERI KOHISEE]

Sydän, kuuntele, kuuntele: Lävitse ihmiskunnan kei-
nuen nousee ja vaipuu

salaperäinen, raskas aaltoilu, tumma ja kumea,
epäsäännöllinen ja mahtava, alati vaihtuva, vailla

rauhaa . .

Se on ihmisen rakkaus, ihmisen viha ja ihmisen toivo
ja kaipuu.

Pane korvasi ihmisen rinnalle, kuuntele: soi veren
suihke sumea

kuin latvojen humu, kun puut syystuulessa taipuu .
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Meri ihmisen lävitse, editse, taitse ja jalkojen alla ja
pään yllä pauhaa.

se keinuu, se nousee ja vaipuu ja tulvaa ja laantuu ja
hersyy ja haipuu,

tovin lyö kuni harjaspäät kovin meuruten jälleen
on lauhaa

suhinaa elon-lämmintä kuin väre läntisen suutelis suvi-
kuun viljaa.

rupeamansa raivoaa, taas sitten on hiljaa, hiljaa. .

Vaan rajuilman henget vaanivat hiljaisuudessa, haltiat
myrskyn.

ja ne nousevat aavistamatta vedenlevosta kauhein muo-
doin ja puhaltaa taistelutorviin

suventyynestä ruoskien esiin pauhun ja sauhun ja kau-
hun ja tyrskyn ja hyrskyn,

taas näyttää kamalan mahtinsa ihmisten sieluissa levän-
nyt Luonnon Meri,

sekasortoon hukkuu maa, vihan karjunta kiirii
korviin -

oman tuskaisen kuohunsa uhrina lyö yli maailman tul-
vaten ihmisen veri . .
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XXIX

[OI IHMISOSAAI]

Oi ihmisosaa katkeraa!
Hän kaivaa maata vaivoin
ei janoansa sammuttaa

voi vesi syväin kaivoin.
Hän matkaa kaukomerten taa

levottomuuden laivoin
vain entinen on erämaa.
Hän linnunsiivet rakentaa
ja nousee sineen taivoin
vain yksi tyhjyys aukeaa.
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Niin viimein vihaan laukeaa,
hävittää työnsä raivoin:
vihata voi, ei rakastaa,
ei totta ole, oikeaa,
vain tuska, polte aivoin,
janoa ei voi sammuttaa,
ei tuskan tulta huojentaa
vesi syvimpäinkään kaivoin.
Oi ihmisosaa katkeraa!
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XXX

[EPÄTOIVOA]

Oi lohduttomuus, epätoivo, suru pohjaton ihmisen
vuoksi,

kun juottaen kuollutta multaa veri elävä suonista juoksi!
Sodan mielettömyys, tuhon hulluus, hävityksen hirmui-

nen rumuus.
elon versot ja taimet toivon tukehtuu sinun hornan-

sumuus!
Sitä vartenko ihminen syntyi? Parempaan oli pyrki -

mys suotta!
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Edistyksestä haastaa hulluus: sama jatkui miljoonan
vuotta!

Viha varttuu vain, paha karttuu, sopu, rakkaus kutsuvat
turhaan!

Yhä ihminen tapparaan tarttuu, yhä ryhtyy hän vel-
jensä murhaan!
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XXXI

[TE SEN TIEDÄTTE]

Mitä oisi, jos kasteisen aamun yö ahmais hyytävä,
musta?

Mitä on pois elämä heittää, joka toivetta on, lupausta,
maan poluilta poistua kesken suviuntensa kangastusta?
Mitä on povin särkyvin käydä teräsmyrskyn pyörrettä

vastaan.
mitä riutua haavansa vuotoon ajatellen kaukaista

lastaan?
Mitä säihkyvä on elonkaan kohokohdassa katkaistu

kesken.
syli suojaava syntymätöntä tuen turvatta jääneen

lesken
me sen järkkyen aavistamme, te sen tiedätte ainoastaan.
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XXXII

[KUKASSAAN KUOLLEET]

Oi nousevat nuorukaiset, miks isänne teidät siitti,
miks äitinne vaivassa kantoi ja synnytti teidät tänne,
vihan viikate kun terässänne ihanimmassa teidät niitti?
Miks emonne hentoja teitä sylissänsä sylkytteli.
pesi, hoivaili huimia teitä, väsyneinä kun leikeistänne
palasitte pois kodin suojiin? Miks uhraten kasvatteli
elämään isät, äidit teitä, kun valtojen arpapeli
tuhon kuiluun survaisi teidät? Miks synnyit, nuori veli,
kun vahvistuneen käsivartes kevättarmossa herposi

jänne,
hedelmöimään toivottu voimas vain ummusta kukkaan

eli?
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Monet miljoonat lähditte täältä edes jälkeä jättämättä.
Käsi teiltä herposi kesken, ei kohoa jälkeenne kättä.
Elon maljan te luovutitte sitä ennättämättä maistaa,
ei kylvöä jälkeenne jäänyt, hedelmöityä pellonkaistaa.
Sydämenne kylmeni varhain, kevätlämmössä,

nuorukaiset,
suremaan jäi kukkivat neidot, lumikaunojen kalvaitten

laiset,
sylit tyhjinä morsiot riutuu, katopelloiksi kuihtuvat

naiset.
Miten katkaista voi alullansa kova kohtalo polkunne

maiset?
Miks ette auringon alla tekin aikaanne elää voineet,
elon kaunista laulua loppuun sydämissänne täysissä

soineet?
Miks ei käsivarttenne voiman tuleentua sallittu työhön?
Suviaamunsa nousulta suoraan miks syyttömät syöstiin

yöhön?
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XXXIII

[KAHDET KASVOT]

Oi lohduttomuus, syvä tuska, epätoivo ihmisen tähden!
Sydän, pois pimeyksien maasta mihin kanssasi turvaan

lähden?
Sodan mielettömyys, tuhon hulluus, hävityksen, yön.

pahan peikko,
pois puhallat elämänuskon sydämestäni. Mies lien

heikko?
Medusa hyytävä-silmä, sota kamalin, kamalin kasvoin,
sydänjuureni kuivetat, mullan sen jähmetät, josta ma

kasvoin.



Hävityksen, yön, pahan peikko, sinun muotosi muodoton
rumuus

minut jähmettää elävältä ja tukehdun hornan-sumuus ..

Vaan kasvot on toisetkin sulia, pahat ei, rumat aino-
Astaan:

Kovan Gorgon-naamios alta sinä sankarin silmiä
vastaan

humalluttavat suuntaat silmät, tulisemmat silmiä naisen,
väkevämmät maan lupausta, rusohohdetta onnen

maisen.
Soturille sun seireenin-huules verikentällä laulavat

tuolla:
Osa armaampi lie elämääkin kotikonnun puolesta kuolla,
ihaninta se lie maan päällä, kun uhraa voima ja nuoruus
oman itsensä pyyteettömästi, sydämessään alttius.

suoruus. .
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XXXIV

[PYYTEETÖN RYNNISTYS]

Rauha on synnyinmaan, heloviirit tuulessa liehuu. .

Vaara on synnyinmaan jyly hyytävä vyöryy tykkein,
terästä tanteret kiehuu, tuoni runnellen riehuu,
rinnassa taisteli]ain, pyhitettyjen uhrisurmaan,
lyö, verenlämminnä lyö sydän elämää pyytävin sykkein,
pyyteetön rynnistys vie, joko voittoon vie tahi turmaan,

valtimot tauoten takoo, aueten poismenon hurmaan .
.

Kuuntele, sieluni, nää: läpi elämän, kuoleman pauhaa
todellisuuden vuo, sodan melskettä soiden ja rauhaa . .
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XXXV

[LEHDEN ELÄMÄ]

Epätoivoista lehden on luulla, elon että se ansaitsi
oman,

puun kruunussa humisevassa vain täyttää se vähäisen
loman.

Kesän helteisen kestävä verso, suven tuulessa liehuva
lehti.

ei mitään se merkitse enää, kun puusta se irrota ehti.
Puu vuosien kulkiessa yhä uusia lehtiä kantoi,
oli puulta ne kaikkensa saaneet ja puulle ne kaikkensa

antoi.
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Kuin lehteä ihmistä kantaa puu mahtava oksallansa,
elämää ei saanut hän omaa, elämänsä on heimo ja

kansa.
Suvikerrat miljoonat maatuu, kun vierivät ikuisuudet,
ajat kuolevat, ajattomuudet ja kansojen rajattomuudet,
puut vanhat lahoo ja kaatuu, puut nousevat tuoreet ja

uudet. .
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XXXVI

[KUOLEMATON]

Mitä on minän verso hauras? Poisantaja vain ja saaja!
Suvun puu elämääni kantaa, tuhathaarainen, mahtava.

laaja.
Elon saan, pois luovutan jälleen elän kumminkin

täällä ja tuolla,
kunis heleä heimoni elää, ja se ei voi kuihtua, kuolla.
Pois ei mene kenkään meistä, näet meissä on veljien veri
ja meidän veremme heissä, meist’ ainoakaan ei huku.
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Lakastuu minän mitätön verso, suvun runkoa ei tuho
peri;

sinis kaikki me kartumme täällä, kunis varttuu valkea
suku.

Vesa meistä jokainen on tyven katoamattoman, juuren
syvän, vahvan, mi jälkeemme jää, tuhathaarainen, mah-

tava, laaja.
tuhat säiettä yhdistää sydämemme toisiinsa, taaja
elonverkosto sykkii ja hersyy sukukuntamme lävitse

suuren.
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XXXVII

[JYVÄ JA LAIHO]

Minän turhuuden tuskan se voittaa,
joka saa tämän ymmärretyksi;

Itu vain olet laihon laajan,
sinä tähkässä oot jyvä yksi.

Tuleentumistuntisi koittaa.
varistaa sinut multaan nyt nukul

Idät oraaksi vain, et huku!
Moninkertainen korsien luku

sinun lauluas tuulessa soittaa.
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Sinut, hetken-elämän saajan,
suku äärettömiin avaroittaa,

osas onneksi kukkuroittaa,
iankaikkiseks saa sinut suku.

Jos ihmisen henki ja veri
pisar pieni on, häipyvä yksin.

tuhattuhatta vieretyksin
on suuri, on säilyvä meri.
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XXXVIII

[TUSKAN HUKUTTAMINEN]

Hyvä minuuden-piinansa pistävä, pieni
upottaa rajattomaan on vaivojen mereen,
joka vyöryen lyö yli vähäisen tieni
etelään sekä pohjaan ja länteen ja itään.
Hyvä on veren kärsivän yhtyä vereen,
joka suonissa pauhaa huutaen rauhaa,
sovitusta ja yön, levon lohtua ja lauhaa,
joka ympäri maan viatonna nyt vuotaa,
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tajun vaipua tään, jok’ ei ymmärrä mitään
hyvä äärettömään, joka maailmoja luotaa,
joka tietää, jolla on kaikesta selko
hukuttaa hyvä siihen on tuska ja pelko.



238

XXXIX

[ELÄMÄN LAULU]

Kuuntele elämän laulua! Suurena keinuen soi se,
soi läpi ihmisen työn, läpi tähtisen yön huminoi se . .

Jäisenä meuruten melskaa, hyhmäisen veen säveleinä. .

Suvisna, kuumana suhuu kuin kesän hengessä heinä..
Puhuri huurteinen puhuu, männiköt myrskyssä

huiskii
lirahtaa liverrys kiurun, puroina huljuu jo kirsi,
rastaan huilu jo huhuu, lännetär lempeä kuiskii,
laihot jo helteessä heilii, riemukas soi suvivirsi. .



5

239

Kumajaa kirveitten alla uudissalvoksen hirsi,
moukarit mahtavat vaipuu raskaina meltoon rautaan,

vasarat lyö parahdellen nauloja arkkujen lautaan. .

Markkinatelme käy, posetiivit soi yli turun,
hiljaa ohitse hipuu tumma saattue surun . .

Pernajaa pehmeä hiekka havisten haaveitten hautaan . .

Elämän ääni soi, läpi kaikkeuden sävel pauhaa,
juur kesän tuoksua toi, laihojen laulua lauhaa,

kuoloa taas huminoi, talvea taas suven rauhaa .
.
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XL

[JUMALAINEN KIPINÄ]

Ajan ammoisen yöstä kerran kun ihminen tiellensä
lähti,

jumalainen kipinä sielun oli kulkunsa tunnustähti.
Elon maassa eksyttävässä kävi väärin hän, eksyi

harhaan,
mut ajasta aikaan jälleen yhä löysi hän itsensä parhaan.
Polun äärettömän, uran raskaan läpi aikojen häntä se

johti,
ja sen valossa vielä hän astuu ihanuuttansa iäistä kohti.
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Läyitsemme luonto pauhaa kuin suunnaton, meuruva
meri

se on sokea, tunnoton voima, se on suontemme vellova
veri.

Sen pimeän mahdin eessä me emme polvistu palvoin,
me katsomme sielumme liekkiin, sen valossa toivoen.

valvoin. .
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XLI \

[SAMAAKO ?]

Vai onko viha, rakkaus kaks suurta

puun yhden haaraa, samaa alkujuurta?
Samaako laineilla on päivän kilo
ja synkkä pimeys syysöisen taivaan?
Samasta lähteestäkö suru, ilo?
Yks onneen nousee, toinen vaipuu vaivaan,
ken viinin juo, ken kivun keisoliemen,
mut ilon maljassa on murheen pisar,
kukassa onnen piilee tuskan siemen
ja kuolo elämän lie kaksoissisar . .



243

XLII

[MONINAISUUDEN MEREEN]

Moninaisuuden meri, helmaas heityn,
kuin hiekanrahtu runsauteesi peityn.
Katoamaton, tärkeä oot sinä,
matoa vähäpätöisempi minä.
En ano, että armahtaisit mua
lävitse pienuuteni, suuri, pauhaa,
tää turhuus murskaten lyö lävitseni,
hukuttain mitätön tää minuuteni.
Minuuden piinasta vain pyydän rauhaa
vapaaksi saan, kun minulta se meni,
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kun arvaamattomiin saan alistua
lakeihis, liueta ja sulautua
sinuksi, loppumaton, olla sua.

En onnellista osaa suita pyydä,
en aavistamatonta arpaas piillä
tavoita: jos lie pätsi, karreks hiillä,
jos kylmyys jähmettävä, hyhmäks hyydä!
En kärtä kostos koskematta jäädä.
en ano armahdusta tuomiolta,
rukoile rauhaa kaiken-kohtalolta,
en mitään määrättyä suita, jolta
salassa kukaan kulkuaan ei säädä.
Jääaavana jos aukeaisit, jäädä,
jos roviona roihuaisit, polta!

Oi huolehtija haivimmankin madon,
sa kasvun antaja ja suoja sadon,
sa kaiken kuolo, kaiken synty syvä,

sa raaka, armelias, paha, hyvä,
liverrys satakielen, luske suden,
tyyssija yön ja koti kirkkauden,
suloinen hellyys, sapenkarvas viha.
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siteetön sielu, kahlehdittu liha,
minussa kuohukoon sun riemus, vaivas,
alaisin manala ja ylhin taivas.

Tuhansin värein meri välkkyväinen,
sa hellä, julma, hehkuva ja jäinen,
sa hartain kauneus ja raa’in rumuus,
kadota halaan, hukkua sun humuus.
Säteitten lähde, synkeyden nielu,
samaistuu runsaudessas ruumis, sielu,
keventää hengeksi voit raskaan aineen
ja ilon linnuks epätoivon paineen.
Huuhtaise uumeniis kaikk’ köyhyys pyyteen,
nielaise pienuutein äärettömyyteen.
miss’ samaa taivaallinen lie ja mainen,
mun maistaa suo, kun maininkisi pauhaa,
sylissäs, ykseys ja moninainen.
sinussa, ongelmaton olevainen,
autuuttavaa rajattomuuden rauhaa.

Loputtomuudessasi taival pisin
on askel vain, vuostuhat pieni tovi.
Vivahtelussa virtojesi telmeen,
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poreissa kupliasi kimaltavain
se päivänsäteinen myös säikkyy avain,
joll’ aukeais sen aarreluolan ovi
ja näkinkenkä, missä ihmeellisin,
totuuden, kauneuden, kaiken sisin
hiottuna on huikaisevaan halmeen . ,
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XLIII

[CREDO]

Luodun suuren sopusoinnun
säveliä suloisia
aavistelen, toivoon toinnun.
Kaiken harras harmonia,
koskemattomuus ja sopu,
pyhä elämän-yhteys salainen,
maanpäällinen, maanalainen,
jatkuu ainiaan, ei lopu.
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Hornan korjuurenki, jota
kammoksuin, sua nauran, sota;

mitään mieheltä et ota!
Minkä riistit, silmän valo,
käden voima, veren palo,
häitä mennytkään ei iki-
päiviksi, ei hukka peri
kivustakaan, ahnas mana!
Kaikki, mikä täällä, tuolla
eli, minkä täytyi kuolla
ruumis, jonka runnoi ota
tulisurman; kuuma veri
kuiviin juossut; kalman hiki;
ruohoon jäänyt ruskovana;
ikävöinnin viime sana;

näky nurmeen nukahtajan:
kotitanhua ja -talo
kesken keltavainiota,
takanansa sankka salo,
siniselkä eessänsä kalainen,
niemen päässä nuottakota,
arki aurinkoisen ajan,
einekello, helke pajan,
emo astuva päin aittaa,
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sisko, joka vastaa taittaa,
veikko luona venevajan
kaikki mikä täällä, tuolla
eli, minkä täytyi kuolla.
kaikk’ korkea, kaunis ja taivainen,
kaikk’ kipeä, pieni ja vaivainen,
tapas turvallisen suojan,
autuaan sai asuinmajan,

liitossa on, toistaan liki,
pirstomatta minkään rajan
loputtomuudessa Luojan.

Taivaallisen harmonian
jatkuvaisuudessa ian-

kaikkisesti vailla vian
alaisuutta taikka lian
kaikki kaipaava saa pian
rauhaisamman asuinsijan.
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KAARLO SARKIAN
EDELLISET TEOKSET

KAHLITTU
»Se on epätavallisen kypsä lyyrillinen esikoisteos, syntyperäisen

taiteilijaveren tuote.»
(V. A. Koskenniemi.)

»Syntyperäinen runollinen lahjakkuus, todellisen lyyrillisen veren
syke on ilmeinen Kaarlo Sarkian runokokoelmassa. Hänen par-
haissa rakkausrunoissaan soi eräänlainen sielukas hurmio, tyypillisen
romanttinen sävel. Sitä ilahduttavampaa on, ettei tämä sävel ole
'väärä’, ettei se ole mitään tehtyä kaunopuheisuutta, vaan että sitä
värittää tunne, jonka aitoudesta ei voi erehtyä.»

(Lauri Viljanen.)

VELKA ELÄMÄLLE
»Harvinaisen ehyt kokoelma. Kaarlo Sarkia on lyyrikko, joka

tyytyy vain parhaaseen ja aidoimpaan. Persoonallinen sydämen
kokemus, lyriikan suuri alkulähde, soi kauttaaltaan näissä kauniissa
runoissa.»

(Rafael Koskimies.)

»Missä Sarkian teho lopulta piilee? Siinä, missä muunkin parhaan
lyriikan: muodon ja sisällyksen täydessä vastaavaisuudessa. Sarkia
on hienostunut muovaaja. Mutta hän ei ole veretön muodonpalvoja,
eikä hänen koristeellisuutensa ole väkinäistä eikä ulkokohtaista.
Muoto kasvaa sisältäpäin, elämys muuntuu kauneudeksi, niinkuin
mullan ainekset kukan teriöksi. Hänen sanassaan on yllättävästi
salattua voimaa ja hänen äänensä ei ole ainoastaan kaiultaan jalos-
tunut, vaan myös kantava ja syvä.»

(Kaarlo Marjanen.)



UNEN KAIVO
» on mielestäni suuri kirjallinen tapaus maassamme. Jo yksin

hänen runokielensä sekä poljentonsa rikkaus ja musikaalisuus ovat

ainutlaatuisia runoudessamme.»
(Yrjö Hirn.)

»Se on tunnelmaltaan harvinaisen täyteläinen kuin hiljalleen kyp-
synyt hedelmä, sanonnaltaan yksilöllisen hienostunut, samalla kertaa
välitön ja mietiskelevä, täynnä hehkua. En ole Sarkian suku-
polven saksalaisessa, ranskalaisessa tai skandinaavisessa lyriikassa
tavannut kokoelmaa, jonka voisin asettaa tunnelman aitoudessa ja
ilmauksen taiteellisessa tehossa hänen uuden runoteoksensa edelle.
Sellainen runoteos tietää henkisen elämämme rikastumista ja syventy-

mistä, niinkuin se toiselta puolen itse on harvinaisen sielullisen keski-
tyksen ja henkisen itsevarjelun tulos.»

(V. A. Koskenniemi.)

»On mieluisaa havaita, että hänen lyyrillinen mestariteoksensa
omalla täyteläisellä painollaan ja voimallaan heti alkuun on luonut
itselleen poikkeusaseman uusimmassa lyriikassamme. Varmaa on niin-
ikään, että tämä lyyrillinen teos on niitä harvinaisia hengen voittoja,
joilla on oleva, paitsi vakuuttava välitön sanomansa, myös oma
syvällinen vaikutuksensa aikalaisiin, taiteellisesti syventävässä ja uutta

luovassa merkityksessä. Sen puhdas, jalo, kilvoiteltu taide on luonut
kauniin esikuvan, jota varmaan seurataan.»
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