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ALKUSANAT 
 
Julkaisin ensimmäisen runokokoelmani vuonna 1996. Vuonna 

2009 täytin 30 vuotta ja julkaisin runokokoelman nimeltä 
Ylikulkusilta. Tämä teos kokosi yhteen nuoruuden kirjoituksia ja 
oli eräänlainen silta kohti aikuisuutta. Sillan toiselta puolelta 
löytynyt aikuisuus on tuonut elämään paljon uutta ja arvokasta. 
Niin paljon uutta itse asiassa, että jotkin vanhat asiat, kuten 
runojen rustaaminen, ovat jääneet hieman paitsioon. Varsinkin 
lapsiperheen elämä on vienyt niin ison osan ajasta, että 
kirjoittaminen on jäänyt vähemmälle. Nyt kun lähestyn 40 vuoden 
ikää, ajattelin koota uuden sarjan runoja yhteen. Tuloksena on 
kokoelma ”Elämä sotkee mun järjestyksen”, jonka runot kuvaavat 
omalta osaltaan tätä ajanjaksoa.  
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YKKÖNEN JA NOLLA 
 
Poljen kuntopyörää, jonka mittari on rikki. 
Vaikka kuinka polkee, on tulos nolla. 
Olenko minä nolla? 
Ei, viisari värähtää, se on ykkönen. 
Olen ykkönen! 
 
Olen ykkönen ja nolla. 
Aivan kuin kone. 
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UNISET SILMÄT 
 
Kuin vesi vuoroin peittää ja paljastaa  
sileän kiven aavan meren rannassa 
Sinunkin siniset silmäsi  
vuoroin vilkkuvat ja sammuvat 
 
Anna unen purren viedä pieni maailmasi 
hetkeksi lepoon. 
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SUURI JA PIENI 
 
Olet pieni, minä suuri 
Tai niin aluksi luulin 
Näet linnun paalun päässä, 
Kun minä väistelen kuoppia rantatiellä 
Tunnistat perhosen ja rannan kasvin 
Kysyt asioita, joita et tiedä 
Kun minä peittelen tietämättömyyttäni 
Tartut veneen rattiin 
Kun minä hellitän köysiä 
Minä käynnistän veneen, 
Koska sinä olet vielä pieni 
Ohjaamme pärisevää paattia yhdessä 
Jossain vaiheessa nukahdat syliini 
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POIS SUOMESTA 
 
On noita soita jo nähty 
On näitä säitäkin koettu 
Minä lähden nyt muualle 
 
Vaan on se sää muuallakin 
Ja sama vanha minän kuori 
Millä tästä menneestä irtautuisi? 
 
Jospa lähtisi pois vanhasta 
Muttei saapuisi kokonaan uuteen 
Jäisi vaikka valtamereen kellumaan 
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ELÄMÄNOHJEET LAPSILLE LYHYESTI 

 

Olkaa varovaisia 

Älkää tehkö mitään tyhmää 
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SOITETAAN 
 
En halua arvottaa säätiloja 
Mutta silti tämä sade 
Sydämessä rassaa 
Suljen silmäni ja haluan palata  
paahteiseen päivään kanssasi 
Emmekö voisi soittaa auringolle 
Ja sopia asian? 
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OPETUSLAPSI 
 
Kun esikoisemme syntyi 
Opettamisen haluni yltyi: 
Pieni ihminen tarvitsee turvaa 
ja paljon neuvoja elämään 
 
Kuusi vuotta vanhempana 
Alan vähitellen tajuta: 
Yhteinen matkamme 
On oppimista meille kaikille. 
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ERILAINEN AAMU 
 
Joskus tunne häviää 
Et hahmota kasvoja peilissä 
Aurinko nousee toiselta puolelta 
Kuin tavallisesti 
Mutta minä olen yhä täällä 
Kanssasi, maailmamme loppuun asti 
Jos niin haluat 
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KIRJAKAUPASSA 
 
Keski-iän ylittänyt partasuinen  
kirjakaupan myyjä 
näyttää tympiintyneeltä. 
Joku on taas siirrellyt kirjoja 
väärille paikoille. 
"Naisen orgasmi" ei kuulu  
Rajatieto-hyllyyn! 
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KELLOTON MIES 
 
Kelloton mies ei tiedä aikaa 
Kellon omistaja tietää sen tarkalleen 
Useamman kellon omistaja alkaa epäillä tietoaan 
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ÖTÖKÖITÄ 
 
Miksi kesällä on ötököitä? 
Varsinkin silloin, kun pitäisi tehdä pihatöitä? 
Kaikki viettävät unettomia öitä 
Kun kaikkialla on niitä ötököitä! 
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KAVERUKSET 
 
Olemme kuin koiranpentuja, 
joita omistajat pitävät hihnassa. 
 
Emme pääse leikkimään, 
vaikka aurinko paistaa ja  
nurmikko vihertää. 
 
On pakko mennä sisälle katsomaan,  
kun isäntä syö aamumurojaan. 
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ELÄMÄNOHJEET LAPSILLE 
 
Tunne itsesi 
Ajattele myös muita 
Harjoita kohtuutta 
Opi virheistäsi 
Älä murehdi turhia 
Ole utelias 
Ymmärrä, että elämäsi on rajallinen 
Keskity olennaiseen 
Nauti kauneudesta 
Iloitse elämästä 
Rakasta 
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EI OLE AIKAA 
 
Ei ole aikaa lukea aamun lehteä 
Ei ole aikaa kuunnella radion keskusteluohjelmia 
Ei ole aikaa katsoa elokuvia 
Ei ole aikaa nauttia edes kahvia 
 
Aikaa ei ole yhtään hukattavaksi 
Lapsi on pieni vain hetken ajan 
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KADOKSISSA 
 
En tiedä voisiko enää vähempää kiinnostaa. 
Istua toimistossa ja bussiin kiiruhtaa. 
Aurinko lämmittää ohimoa ja sielua. 
Haluan olla kanssasi jossain ihan muualla. 
 
Pidän kuulokkeet korvilla ja odotan, 
josko soittaisit pelastavan puhelun. 
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PIENIÄ SIEVIÄ SIENIÄ 
 
Vaikka tänään ei siltä tunnu 
Maailma on kaunis 
Se on täynnä yksityiskohtia, 
jotka liittyvät toisiin yksityiskohtiin 
Ne kertovat, että kauneus on 
tässä ja tuolla,  
sinussa ja minussa 
Kauneus on pienissä sievissä sienissä, 
joita keräät pärekoriisi. 
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MIKSI ITKEÄ? 
 
Miksi itkeä, kun musiikki soi? 
Kun ääni kaikuu syvyydestä kohti taivasta. 
Miksi olla surullinen, kun jalat haluavat tanssia? 
 
Ehkä vastaus on kirjoitettu sisälle elämääni. 
Ehkä kauneus ja sen ymmärtäminen aiheuttavat 
tunteen, 
joka kumpuaa syvyydestä ja nousee kohti 
korkeutta. 
Ehkä elämän hetkellisyys saa pysähtymään ja 
havahtumaan. 
 
Olla tässä. Olla nyt. Tänään. 
Let's go crazy! 

  



20 

RAKASTAN TOSI-TV-OHJELMIA 
 
Rakastan tosi-tv-ohjelmia: 
Taloja, joihin ihmiset lukitaan,  
Saaria, jonne tähtöset heivataan,  
Illallisia, joissa toisia arvioidaan,  
Jopa nakudeittejä. 
 
Ne kaikki auttavat ymmärtämään,  
mitä kaikkea elämässä ehtii,  
kun ei katso roskaa televisiosta. 

 
  



21 

BUSSI 
 
Jokainen ohi mennyt bussi 
On menetetty mahdollisuus 
Päästä elämässä eteenpäin 
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SELFIEN TAUSTALLA 
 
Olet upea 
Hiuksesi hohtavat auringossa 
Kasvosi piirteet ovat samat 
kuin antiikin veistoksissa 
 
Olet kuvan arvoinen 
Sinä jos kuka tiedät sen 
Hiukset, hymy, rajaus - klik 
Jään selfiesi taustalle 
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MINÄ OLEN  
 
Jumalauta! 
Minä olen. 
 
Minä olen. 
Jumalauta! 
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VAIN SINÄ 
 
Vain sinä saat sydämeni pomppimaan onnesta 
Vain sinä saat mieleni kuohumaan niin 
Vain sinä lapseni 
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JÄÄ KYLMÄ 
 
Jääkylmä katseesi ennakoi pahaa 
Sanat viiltävät kuin pakastettu kirosana 
Eroamme 
Minulle jää kylmä 
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SEINÄKIRJOITUS 
 
"We was here" 
- luki alikulkukäytävän seinässä. 
 
Kuljin vuosia tekstin ohi kouluun 
ja kielioppivirhe nauratti lähes joka kerran. 
Virheitä on sittemmin tullut tehtyä itsekin 
mutta harvemmin on naurattanut. 
 
Alan kuitenkin vähitellen ymmärtää 
kirjoituksen varsinaisen viestin: 
virheistä viis, täällä ollaan. 
 
We was here 
I loves you 
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TARVEHIERARKIA 

 
Ihminen voi rakentaa elämäänsä 
vaikka minkälaisia suojamuureja  
ja pilvenpiirtäjiä. 
Lopulta kaikki on kuitenkin kiinni 
perustuksista. 
 
Sitä varten suosittelen  
rakkauden rossipohjaa, 
jossa ilma vaihtuu ja 
sinua rakastetaan 
- oli sää ulkona mikä tahansa. 
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KUU 
 
Katselen häntä 
bussin ikkunan heijastuksesta 
Samalla tavalla kuin katson 
aurinkoa kuun heijastuksen kautta 
Koska silmäni eivät kestä 
liikaa kirkkautta 
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ILTATUULI 
 
Annan lapselleni vauhtia keinussa 
Hiukset hulmuavat iltatuulessa 
Tien toisella puolella vanha pariskunta 
Kiertelee rintamamiestalon pihamaalla 
Katselee, hyvästelee kotiaan 
Nainen poimii kukkakimpun 
He kävelevät poispäin käsi kädessä 
 
Annan lapselleni vauhtia keinussa 
Hiukset hulmuavat iltatuulessa 
Katselen uutta korkeaa taloa 
Tien toisella puolella 
Uusi tarina on alkamassa 
Pienet jalat pihamaata tallaamassa 
 
Lähdetäänkö mekin jo kotiin? 


