
Surusta on kirjoitettu monta tarinaa, tämä on yksi niistä.
Äidin puhetta pojalleen - olemassaolon täyttymykselle ja sen 

tarkoitukselle.

Lapsen menetystä ei voi selittää ulkopuoliselle, ei analysoida,
ei työstää pois. Kuin maahan iskeytyvä meteoriitti, joka tuhoaa 

hetkessä kaiken elämän. Elämän, josta on luovuttava, mutta jota 
kuitenkin on pakko jatkaa. Maailmassa, joka on muuttunut 

vieraaksi.

Tankamuotoiset runot syntyivät aikana, kun kaikesta oli kulunut
jo muutama vuosi; herkeämätön sisäinen kipu etsi ulospääsyä, 

kanavaa. Runojen alkulähde on jossakin kahden maailman 
välimaastossa, jossa saattoi aistia läsnäolon, sanoa kaiken, mikä 

jäi sanomatta, viettää hetki yhdessä, olla jopa onnellinenkin, 
irrallaan kaikesta. Kuulla ja tulla kuulluksi ilman sanoja.

Tämä kirja ei ole pelkästään kanava surulle, vaan myös
nöyrä kunnianosoitus elämän suuruudelle ja moninaisuudelle.
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Omistettu pojalleni Patrikille
kiitollisena niistä 21 vuodesta,
jotka sain olla hänen äitinsä.

Elämän täyttymys ja
olemassaolon tarkoitus.

Omistettu kaikille vanhemmille,
jotka ovat joutuneet luopumaan

elämästä ja jatkamaan
siitä huolimatta.



Tuuli puhalsi
olemukseni läpi.

Olit lähtenyt
ja maailmasta tuli

läpikuultava laakso.

3

Äkkipysähdys.
Melun keskellä tunsin,

mitä merkitsee
kun ikuisuus on läsnä,

ohentuu atomeiksi.

4



Jokainen kirjain
kuin viiltävä tikari.

Rustoinen haava
repeää auki, vuotaa
hyytynyttä ikävää.

5

Ilta illalta
silitän poskeasi,

lasi viiniä
tuo armeliaan unen.

Nuku hyvin, rakkaani.

6



Et kuullut enää,
katsoit jonnekin kauas,

näit usvan läpi.
Hellästi ja varoen
kuljit sirpaleillani.

7

Oljenkorteni,
miten hienoinen onkaan

eromme harso.
Peilisaliin eksynyt
etsii tuttua kuvaa.

8



Päivien ketju,
tarpominen hangessa.

Uupunut sydän
jatkaa omaa tahtiaan,

ei kuuntele minua.

9

Pergamenttinen
tulokas sylissäni,
enkelin kasvot,

valonhohtoinen iho.
Jo valmiina palaamaan.

10



Sana sanalta
piirrän koko kuvaasi.

Kädet vavisten,
ymmärtämättä – miten

rajata rajattomuus?

11

Vieläkin kuulen
naurusi korvissani.

Lämpö virtasi
kaiken keskipisteeseen,

olevaisen ytimeen.

12



Lähdettyäsi
kaikki maailman ovet

menivät kiinni.
Rakkaus jäi vangiksi
panssarioven taakse.

13

Kuka sanoikaan:
armollista vanheta.

Päivä päivältä
lyhenee tyhjä matka,

aika ilman sinua.

14



Jälkeesi jätit
velvollisuuden jatkaa,

osata nähdä,
mikä meitä yhdistää.
Kuroa kiinni railo.

15

Valituillako
on kunnia luopua,

solu solulta
rakentaa uusi silta.

Kadottaako on löytää?

16



Tyhjyyden paino
murskaa unelmat alleen,

näytös on loppu.
Sumuisilla kujilla
kelmeä katuvalo.

17

Syystalvinen tie
askeleistasi lämmin.

Et pysähtynyt,
et kääntynyt katsomaan.

Näitkö vilkutukseni?

18



Elämä jatkuu,
aika turruttaa kivun.

Miten katkaista
side, joka oli jo

ennen kuin me olimme.

19

Verho oheni,
läpinäkyvä harso.
Kuulen hymysi,

kosketan nauruasi,
kättäsi usvan takaa.

20



Älkää puhuko,
olkaa vihdoinkin vaiti!

Ette voi tietää,
miten sinä haluat
elämäni jatkuvan.

21

Miten hyvältä 
tuntuu menettää pelko,

jää vain kaipaus.
Rauhallinen tietoisuus:

tämä ei ole kaikki.

22



Jaksatko jatkaa,
jos minua ei ole?
Enkeli särkyi,

kuin enteenä jostakin.
Itkin jo sirpaleita.

23

Toit siipirikon,
vain vahvat selviävät.

Avuttomana
yritin väittää vastaan.

Darwin sai murskavoiton.

24



Sain olla äiti,
elämän täydellisyys

poninhännässä.
Vieläkö muistat, miten
harjaat pitkät hiuksesi?

25

Anna anteeksi,
en aina tahdo jaksaa.

Vieteriukko,
sanoit, ponnahtaa ylös
joka kolhaisun jälkeen.

26



Tiesit jo kaiken,
vaikka yritin kieltää,

tunnistit viitat.
Tahdon mukaasi, sanoin.

Hymyilit säälivästi.

27

Kaikki laatikot
vieläkin koskematta.

Kykenemätön
avaamaan kivun, pelkään

tuskaa kämmenelläni.

28



Vien ikäväni
pois maailman silmistä,

suojaan katseilta.
Kaikkinielevä kipu
paratiisini täällä.

29

Kysyn, et vastaa,
käännän kasvoni tuuleen.

Kuulinko silti
rakastavan äänesi,

hipaisun poskellani?

30



En vaadi enää,
en kiirehdi minnekään.

Jäin tähän hetkeen,
moniulotteisuuteen,
energian säikeisiin.

31

Aavistin aina
enkelin läheisyyden.

Sydän haavoilla
aistin tulevaisuuteen.

Tiesinhän, mistä puhuit.

32



Jo tuttu sana,
häivähdys läheisyyttä.

Siihen katoaa
kokonainen olevuus
valovuosien päähän.

33

Anna minulle
edes yksi kosketus,

anna tuntea
läheisyytesi lämpö.
Kuvasi kerjäläinen.

34



Vain sirpaleita,
maailma atomeina.

Hajoaminen
ainoa mahdollisuus

saavuttaa yhtenäisyys.

35

Pyydän kuvaasi:
muistathan äidin äänen,

lupaathan kuulla.
Pysyä vierelläni,

kunnes pääsen perille.

36



On voitettava
tämä koettelemus,
ei saa luovuttaa,

uskottava rakkauteen.
Toista siltaa ei ole.

37

Armon Jumala:
liian kova opetus,

otit kaikkeni.
Rakastinko liiaksi,

lainaksiko vain annoit?

38



Käänsin selkäni,
luovuin menneisyydestä.

Jatkoin taivalta
tyhjin, särkevin käsin.

Vain sinut otin mukaan.

39

Sieluni silmin
seurasin kulkuasi,
syksyinen rusko,

tie jatkui puiden lomaan.
Et kääntynyt katsomaan.

40



Älkää uskoko
kuoleman mahtiin, voittoon,

Illuusiota,
rakkaus voittaa kaiken.
Tiesin sen haudallasi.

41

Taivas aukeni
ja satoi rakkautta.

En ymmärtänyt
sääliviä katseita.

Tunsin: olit luonani.

42



Alku ja loppu
yhteenkietoutuneena,

erottamaton
yhtenäisyyden nauha.

Olemme aina yksi.

43

Hetken häivähdys,
kuljitko ohitseni?
Kevyt kosketus -

otit minut mukaasi
parin askeleen verran.

44



Olen valittu,
sain mahdollisuuteni

kasvaa, oppia.
Muuta tietä ei ole,

muuten menetän sinut.

45

Miltei jo kuulen
tuulen äänen purjeissa.

Auringonlasku -
tällä kertaa en jäänyt
kaipaamaan laiturille.

46



Petinkö sinut,
sortumalla heikoksi.

Tunnottomana
teen velvollisuuteni

jatkaa tyhjää taivalta.

47

Energioita 
maailmankaikkeudessa.

Heikko aavistus,
sudenkorennon lento

anovalle kädelle.

48



Olen voittanut 
henkiinjäämisen taiston,

olen selvinnyt
kuohuvasta koskesta.
Istun rannalla yksin.

49

Suuri hiljaisuus
saa äänesi kuuluviin,

herkistää ihon
tuntemaan kosketuksen.
Rajat haihtuvat usvaan.

50



Tunnistin sinut
vasta, kun olit mennyt.

Häivähdys siitä
tuo suloisen varmuuden:

näinkö laivasi valot?

51

Leirinuotio,
kulkija katsoo tuleen.

Mennyt takana,
tulevaan ei pääsyä,
sylissä syvä rauha.

52



Vielä edessä
hetteiköt, rämeiset suot,

repussa usko,
eväät jo kaikki syöty.
Näen lyhtysi valon.

53

Mistä tiesinkään,
ettet viipyisi kauaa.

Opetit minut
ymmärtämään, mitä on

kulkea rakkaudessa.

54



Herkistit aistit,
verhon kevyt heilahdus,

sudenkorento
pyrkii ikkunan läpi.

Kuultosiipinen airut.

55

Kun matka päättyy,
sinä jatkoit, minä jäin.

Hämmentyneenä.
Näinkö minusta tuli
elämän mustalainen.

56



Sydämessäni 
tunnen lähtösi hetken.

Vuosi vuodelta
tuska vaihtuu rauhaksi:

olet päässyt perille.

57

Sattuiko sinuun,
olitko jo lähtenyt

etkä tuntenut,
miten kaikki murskaantui.

Et ollut enää täällä.

58



En kaipaa muuta
kuin sielumme siniset

sudenkorennot.
Jumalten viestintuojat

maailmojen välillä.

59

Kaksi maailmaa,
puolitiessä matkalla.

En enää tiedä,
kumpi on todellista.

Sinulla on jo varmuus.

60



Odotan aikaa,
jolloin usva häviää.

Sumun keskellä
kirkkauden paratiisi – 

miten me naurammekaan!

61

Katsoin sinua,
selittämätön kipu

soluihin asti.
Ikävä musersi jo,

vaikka olit luonani.

62



Kuin rajan takaa
näin nuoren kauneutesi,

miten avuton
olinkaan edessäsi.

Vaistosin tumman varjon.

63

Anna minulle
jokin merkki, tarkoitus.

Ettei tarvitse
sokkona haparoida,

jatkaa särkevin käsin.

64



Kysyit minulta
tärkeintä elämässä.

Elämä itse -
suuri, ylevä minä.

Nyt vastaan sanoistani.

65

Olemuksesi
valaisi vieraat huoneet,

kuljit vain ohi
koskettaen jokaista.

Piirryit kaikkien sieluun.

66



Mitään ei ole
enää pakko saavuttaa,

mennä vain ohi.
Kaikki on niin kaunista

ja merkityksetöntä.

67

Läsnäolosi,
tiedän sinun jatkavan

jossain muualla.
Olet voimani lähde,

niinkuin olit jo silloin.

68



Väsyneet silmät,
kuvat lipuvat ohi.

Näyttelyvieras.
Värikylläiset taulut

eloton illuusio.

69

Mitä on suru,
luopumista uskosta,

antautumista
mustan virran kuohuihin.

En voi pettää sinua.

70



Jumala, tiesit
rakkauteni suuruuden.

Rukoilin hiljaa
ethän vie, saanhan pitää?

Vaikka tiesin lainaksi.

71

Usein jo väsyit
rakkauteni sanoihin.

En voinut antaa
sinun koskaan lähteä

ettet sitä tietäisi.

72



Kiitän lainasta,
elämä antoi kaiken.

Lähdettyäsi
nousin, löysin itseni
ikuisuuden sylistä.

73

En suostu kauppaan,
vaihtamaan sinut muistoon!

Olit jo ennen
kuin sinua tunsinkaan.
Nyt tiedän, kuka olet.

74



Kannan sinua
vieläkin kohdussani,

suojassa muilta.
Valosi siivilöityy

metsikköni lävitse.

75

Annathan aikaa
täyttää testamenttisi,

kasvun perintö.
Hyväksyn kivun ehdot,

allekirjoitan tuskan.

76



Ettekö huomaa,
miten minäkin olin

ylpeä äiti.
Kuuntelen hiljaa, vaiti,

sylini vielä lämmin.

77

Laitoin saappaasi
eteisen kenkähyllyyn,

nahkavartiset.
Ihan varmuuden vuoksi,

jos tulet avojaloin.

78



En ehkä koskaan
lue enää kirjeitäsi,
en koske aikaan,

jonka veit mukanasi.
Meidän on tulevaisuus.

79

Kaipaan herätä
siihen oikeaan aamuun,

tulla perille,
laittaa reppuni naulaan.

Olet laittanut kahvit.

80



Sieluni silmin
olen jo nähnyt rannan,

kuullut sen aallot.
Tuntenut ihollani

valontäyteisen laulun.

81

Luovuin kaikesta,
ei mitään kannettavaa.

Veit mukanasi
elämän kaikki kuormat.
Kevyt jatkaa yhdessä.

82



Elämän kirjo
jo hauraaksi kulunut.

Särkevin jaloin
suljen oven ja lähden.
Naamiaiset jatkuvat.

83

Kadotin sinut
menneisyyden varjoihin,

aikamme täällä
on jo tullut vieraaksi.
Kaiken yllä ykseys.

84



Olen jo tullut,
istun käpristyneenä,

muuriin nojaten.
Odottaen aamua,

porttien avaamista.

85

Jätit palamaan
selviytymisen liekin.

Vieläkin tunnen,
miten luotat voimiini:

emme murru tähänkään.

86



Iltojen hämy,
aurinko siivilöityy

lehvistön läpi.
Valon takana kuultaa
ikuisuuden häivähdys.

87

Et voinut jäädä,
näinkö sen piti olla.

Miten olinkaan
saattanut jo unohtaa:
ei voi kasvaa kivutta.

88



Mennyt elämä
tuhkaksi palaneena,

vain askel taakse
ja jalka astuu tyhjään.

Hiillos vieläkin lämmin.

89

Kauneinta on se,
mitä emme voi nähdä,

todellista vain
aavistus usvan takaa.

Voin odottaa rauhassa.

90



Kylpytakkisi
jäivät saunan naulakkoon,

eri kokoja,
eri ikävuosilta.

Harjaan jäi hiuksiasi.

91

Vaatekaapissa
takki, tuoksuu sinulta.

Lämmin ailahdus:
olet käynyt kotona!

Satuin olemaan poissa.

92



En pelkää enää
astua sillan yli.
Muutama askel

ja saan nähdä kasvosi.
Selän takana tyhjyys.

93

Miksi vierailet
vain toisissa unissa?

Ilta illalta
pyydän sinua käymään.

Aamu – et taaskaan tullut.

94



Olen itsekäs,
haluan enemmän kuin

viisaan kuvasi.
Tuntea sydämesi

sykkeen hymysi läpi.

95

Olen elänyt
jo liian monta kertaa -

onko tämä koe,
miten rakkaus kestää?
Jumalan pikku pila.

96



Olla äitisi,
voiko olla suurempaa?

Tottahan jaksan,
kun näen lyhtysi valon,

en voi eksyä tieltä.

97

Jätit minulle
tehtävän selviytyä.

Raskas perintö,
ethän luottanut liikaa
voimieni suuruuteen?

98



Ole kanssani
vielä tämäkin koitos.

Selvisimme jo
niin monen vuoren yli,
enää viimeinen taival.

99

Olimme yhtä,
solut sulautuneena,

ilman sanoja.
Tätä ei oteta pois,

tätä varten elimme.
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Usko on tieni,
rakkaus on siltani.

Opeista suurin:
Jos murrun, en koskaan voi

kulkea samaa siltaa.

101

Kämmenelläni
sata surun lintua,

niin hauraat siivet.
Seuraan niiden lentoa
korkeuksiin luoksesi.
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