
Rajaton runo!

Pirkko Kangas



Tuulet tuulleet aikanansa tuulet tulleet
tuulien tullessa tulleet taivaat
sähköisiksi sinisiksi
sitä syksyä
sitä syksyä jonka polut
sitä syksyä syksyn teitä
teitä ja tuulia
lakaiskaatte, laskostakaatte
lehtien tieltä kuolleiden lehtien
syksyjen tieltä
salskeutta sitä
syvää sineä syvän veden
vakaan veden
soutaakko, huovatakko
menemään
paiskatakko
syksyjen tieltä kuolleet lehdet
kuin viima sitä
ennen (s.17)



XIV
oikea suunta?
lyhyttä riviä
tuetta seisoen
menossa Anagninaan
pitkä runo
tarkistin: suuntani on oikea
jano tässä suolaisessa
hikivaunussa
paluussa luen Poundia
ja juon makeita
ajatellen väsyttää
Terminillä torkahdan
uneksi 50-luvusta
T. S. Eliotista ja
vitut metrorunoudesta, jota 
rakastan
(Roomassa, iltapäivällä torstaina,
3. huhtikuuta 2014,liena X: Termini-Anagnina)
(s.20)

XIX

lunta köyhienkin kaupungin osissa
ostettu Ikeasta kotiin kuljetuksella
hiutale sulaa lahteen
tänään päivä on jo pidempi
paikkojenkin sijoilla
ihmiset kulkevat joukossa
kaikilla säillä
television sataessa 
tarjouksia joulu rauhaa
(Helsingissä 22.12.2014 Siilitie-Ruoholahti) (s.25)



Mistä tietää, että 
puuttuu
päivän valo, uupuu
metsän hengitys?

Mistä tietää, että on 
vailla ja vajaa
kun ei olisikaan
oksan hento varjo sen 
oma?

Mistä tietää, että ei voi
pysyä vauhdissa sen
mitä ei ole? (s.40)

Vaan yhä niitä itää, lapsia

joiden korvat 

muistuttavat lehtiä, lapsia

jotka saavat kieliopin 

biologiasta.

Kissankellojen 

taktiikka

todentaa jokainen 

sana adjektiiviksi.

Katso kukkaisniittyä, 

strategiaa.

kaunis jää kalliolla, kun ei ole sen aika, kauniit 
lehdet puissa kun ei ole niiden aika…(s.9)



Lapsena selasin kirjaa jääkaudesta

minkä vesi kerran tuhosi jää nyt tuleen

ajattelin ydinsotaa ja ydintalvea

en osannut kuvitella että synnytämme

ja kulutamme itsemme hengiltä (s.62)

Tiedän
lapsillamme on täysi syy olla
siinäkin kun he kysyvät
Onko meidän aikana lunta
peltoja puita
ja sanon hiljaa
Juuri tämä on teidän aikaanne 
(s.76)

Hämärä tanssii
väistöliikkeet
sielulle on nautinnoksi kastua
hakee puhelimestaan soittolistaa
rytmi on kadonnut
hän tanssii
kompuroi ja laskee alleen
hänet ruhjotaan maahan
klubin edessä hän unohtuu
tallautuu kultaan (s. 68)



tulen ja maan metamorfoosista puhkeavat
veden laulut, , kirkkaat, pidäkkeettömät
hukkua ja kuolla joka hetki
tähän kirkkauteen
tähän liikkeellä oloon

herätä kaiken aikaa
alkukuviin joissa aamut aukeavat
keltaiset uudet ulapat

leipäkivi ja kaarnalaiva
jokainen suudelma 
on pyhä mysteeri … (s.72)

…aika juuri nyt
vailla toiston mahdollisuutta
kaikkina aikoina sama, omintakeinen pieni sipuli…
ontuva kudelma kaudesta kauteen, ja kaukaisuuteen 
s.46)



Murheen rihmasto, III luku 
ilman sivunumerointia



Ihmiset ovat ihmisiä,

minkä he sille voivat.

Lapsi kompuroi eteenpäin

kerta kerralta vakaammin.

Kohta se oppii kävelemään, 

ja tekemään asioita

jotka osoittautuvat virheiksi
(Yksikertaisia asioita.28)

Lauseita

Elämä on jännityskertomus, jota maailma kirjoittaa 

hauraalle paperille ja katoavalla musteella. Emme 

koskaan haluaisi tietää, miten se päättyy. (s. 75)

Joutsen

Puolisukeltajan elämä ei ole helppoa. Tuolla se 
kurkottelee kylmän lammen laidalla eikä näytä aivan 
yltävän siihen, mitä se pohjasta tavoittelee.  Miten 
inhimillinen lintu, jokin minussa ajattelee –
ja tässä me taas olemme, molemmat oman 
epäonnistumisensa äärellä, kumpikin luontonsa  
mukaan (s. 15)



Kiiskinen on selkärankainen nisäkäs, joka on 183 senttimetriä pitkä ja painaa 
72 kilogrammaa. Hänen ruumiinsa koostuu sukusoluista, hermo-
soluista ja lihassoluista, jotka liittyvät lihaskudokseksi ja hermokudokseksi
ja niistä rakentuu elimiä, esimerkiksi Kiiskisen sydän, jolla on tehtävänsä
Kiiskisen kaltaisen eliön toiminnassa. Hän kohottaa keittiössä kahvikupin
huulilleen ja kokee olevansa yksinäinen monadi tänä aurinkoisena aamu… (s. 8)

Kirjoitan sinulle toiselta puolelta.
Täällä maa on tasaista, kävelen merenpohjassa.
Eilen valtava hanhiparvi kaarsi elävänä
muodostelmana kosteikon yli
ja laskeutui kuin olisi muuttanut mielensä.

Kuuletko minua?
En tiedä, mitä kieltä sinulle nyt pitäisi puhua.
Kirjoitan sinulle, että vedessä kellui satoja mustia pisteitä, 
joukossa muutamia valkoisia: joutsenia.
Kirjoitan: sen jälkeen menin sisälle ja join teetä.
Emme ikinä muutu. Se mitä luulin sinuksi olinkin minä.
Yöllä lintu nakutti lähellä, sen täytyy olla tikka.
Mutta ääni tulikin palovaroittimesta.

Toivon että sinulla on hyvä olla. (s. 45)

Kiiskinen ei usko pyhiin kirjoituksiin. Kiiskinen ei 

usko hyvään tahtoon. Kiiskinen ei usko laskelmiin. 

Kiiskinen ei usko mielenrauhaan Kiiskinen ei usko 

kädellisten viisauteen. Kiiskinen ei usko 

edistykseen, kaikki on silti paremmin kuin vuonna 

1856. Kiiskinen ei usko, että ensimmäiset tulevat 

viimeisiksi…(s.9)





Kaikki kasvoi vuodenajasta riippumatta
ja tuotti tavattomasti hedelmää,
huolellisesti valitut kasvikset kahisivat.
Ei juolavehnää, ohdakkeita, syntiä eikä lyöntejä
vain rakastunut pari kuljeksi käsi kädessä
tekemässä valintoja.
Siivooja kiersi minut luuttuineen
epäilys loisti minusta kuin kolhu
sillä tavoin kuin kolhut loistavat. (s. 10)

Minä harhailin Alepan käytävillä etsien sisältöä,
kärryn kahle kilisi iloisesti, en tiennyt mihin tarttua.
Lämpövitriinissä makasi kolme marinoitua broileria.
Minunkin teki mieli heti lisääntyä.
Otin kennosta munan, poimin sen kuin mustikan varvusta,
panin siipeni alle kysymättä, olin heti vähän parempi (s. 18)

Ylitän kadun sen pettämättä.
Kuinka ikävä kulkea aina samaa reittiä.

Jos näkisin asiat toisessa valossa
ne olisivat jotakin muuta,
Kuin pyytäisi lintua soittamaan häkkinsä kaltereita (s.51)



Kultapoika, kuplapoika,
David Vetter,
vain muovin läpi voit koskettaa,
aurinko välähtää sairaalan ikkunoissa
kuin jedimiekka; jos Darth Vaderilta 
ottaa maskin pois, se kuolee.
Miksi te, riskeistä huolimatta halusitte lisää lapsia, äiti?
Onko kaksitoista vuotta laboratorioelämää
parempi kuin ei elämää ollenkaan? (s. 19)

alison hargreaves, 33, menehtyi eilen vuorella vaikeissa 
sääolosuhteissa,
häntä jäivät kaipaamaan aviomies ja 4- ja 6-vuotiaat lapset,
sanomalehtien mielipidepalstat räjähtävät: alison oli huono äiti,
…..
”yksi päivä tiikerinä parempi kuin tuhat päivää lampaana”, alison sanoi
(s. 12)

aina kun kuljen täydellisen 

talon ohi,

ajattelen, ehkä sinä asut 

tuolla,

asuisitpa sinä tuolla,

pieni leikkimökki

ja kaniaitaus, jonka ympärillä

pienet tytöt parveilevat 

hellemekoissaan

kuin sormustinkukat 

englantilaisessa puutarhassa

(s. 72)



Yö. On tehty suurieleinen peittelytyö.
Oi kuu, kuu soi sohvassa äidin koriseva 
suu
jo oveni alta vaanivat tohveleittesi 
tanakat varjot,
kilahtaa solki vyön
Voi kuu ja pienen viljelysmaan
päälle kaatuva puu!

miten aamulinnun ensimmäisessä 
laulussa
nousee aina arka, häpeilevä pieni 
naattiparka  (s. 103)

Tule, otan sinut syliin silkkiuikku
letitän hiukset, silitän
isolla kädellä nukkaniskaa

ei sinulla muuta ole, oljenkortta
vapiseva    vapiseva

sydän helppo kuin päiväkirjan lukko
(s. 88)



Et muista olleesi missään,
että mitään puuttuisi

mutta nimelläsi on talletettu kaikkea 
ympäriinsä
ja nyt sinun täytyy kulkea sitä nostamassa

ennen kuin et pian näe käsiäsi,
kutsut niitä mutta et kuule ääntäsi sateelta

ja enää et edes kuule sadetta.
Loppuun kesinyt aurinko

puhaltaa sokeutensa kukan

kaiken läpi

näkyy kaiken läpi
(s. 17 )

Että näkee itsensä kuin osana jonkun toisen 

muistoa,

sellaisen joka et koskaan, et sittenkään ollut sinä.

Mitä se tekee sinusta?

Vapaan (s.26)

Jouni Teittinen: Sydäntasku



Luoduksi tultuaan
auringon sitruunaliköörivalon nähdessään
sydän kumarsi sinunkin rinnassasi

sinun, joka luet tätä

vaistonvaraisesti kiitokseksi
ensimmäisen kerran

eikä sen jälkeen voinut
enää  lopettaa.

Taipui tahtipuikko
silti säilytti tempo

vakautensa
ja aurinko kastoi sydämen

antoi nimen:
maratoonari.

Siksi sydän kumartaa
vieläkin

uskollisin renki
oi sinussa, joka edelleen luet tätä

ja aina uudestaan verireen, verijuhdan sisimmästä nousee
kysymys, iiriksiimme

sanaton

joskus kuormallinen
joskus kuormaton

kuinka kauan vielä?  (Legenda s. 75-76)

Tee kunniaa,
tee kunniaa

kun aurinko jälleen  kohoaa,
hurmaa, lumoaa.

Norjanangervo vaahtoaa
vaikka on kaukana merestä, 

ja ihminen
kukkii jossain maineensa, jossain henkensä edestä… 
(Koitto, s. 11)



Kiitokset!



Onnettomat naiset

Elina Paavola-Eskola



diagnoosi: 
mies lähtee ja katoaa 
lääke: 
jatkaa elämää pystypäin



diagnoosi: 
tyttären itsemurha, 
epäonnistuminen äitinä 
lääke: 
surun ja ikävän kohtaaminen



diagnoosi: 
lapsen syntymä sydänsairaana
lääke: 
asioiden hallinnan mahdottomuus, 
kirjoittaminen



diagnoosi: 
narsisti aviomiehenä
lääke: 
avioero, omien 
virheiden 
tunnistaminen



diagnoosi: 
tyttöystävä jättänyt, 
yksin maailmassa
lääke: 
Saab



diagnoosi: 
ihmisen kaipuu, 
hyväksynnän etsiminen
lääke: 
seksi



diagnoosi: 
perheen ja parisuhteen 
jämähtäminen tai sen puute
lääke: 
irtisanoutuminen, lähteminen, 
miehenkaappaus, lapsi



diagnoosi: 
yksinhuoltajuus, 
työttömyys, yksinäisyys
lääke: 
usko unelmiisi ja yritä 
sitkeästi





Kiitos!
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