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Runoja vankilalesken blogista

Vesisade huuhtoo ikkunoita
Radiossa hiljaa taustalla soi Vartiaisen laulu;
Missä muruseni on.
Niin.. missä muruseni on. Mietin.
Juoko hänkin nyt iltapäiväteetä.
Samalla katsoen ikkunan läpi, miettien missä murunen on.
Hämmennän lusikalla hunajan, teeni joukkoon.
Haukkaisen palan paahtoleipää, nautin
appelsiinimarmeladin makeudesta suussani.
Miltei unohdan hämärän huoneeni.
Olen auringossa. Kanssasi !
Siellä missä appelsiinipuut ovat ja turkoosi meri välkehtii.
Kylmän sangria kannun kera. Paahtavan auringon alla.
Siellä totta vieköön, vielä tämän teehetkeni vietän!
Mutta nyt otan toisen haukun.. makeaa
marmeladi leipääni.
Ja huokaan.. katson ulos sateeseen.
Tänään tämän lähemmäksi en sinua pääse, saati
aurinkoa.
Nautin siis tänään.. näistä auringon kypsyttämistä
hedelmistä, mitkä marmeladissa on.
Sekoitan jälleen isoa teemukiani lusikalla.
Ei näissä sade päivissä mitään vikaa ole..
mietin. Ja palaan työpöytäni ääreen.
Koska aina voin unelmoida sinusta. Siitä
miten aurinko hivelee käsivarsiasi
ja merivesi-pisarat ihollasi välkehtivät kuin timantit.

Puhelin pirahtaa.
Käteni hakee puhelinta taskusta.
Vatsassa perhoset liikahtaa.
Tänäänkö on se ihana ilta, kun
saavut ja saan painaa pääni
lämpimään syliisi.
Voi tätä toivon kipinää.
Tänäänkö on se ihana ilta.
Kuutamo uinnille sinut vien.
Mansikkakuohuviinin jäähdytän. Pienen
sopivasti paljastavan, helletopin huitaisen
ylleni.
Tänään on se ihana ilta.
Se ihana kesä ilta.
Kun saavut!
Saan pääni painaa syliisi.
Kuutamo uinnille sinut vien.
Vihdoin sormeni taskusta puhelimen kaivaa.
Ei, se ei ollut sinä!
Koska tulee se ihana ilta

- kysyn.

Ja painan puhelimen takaisin taskuun.
Voi sinä kesä ilta.
Yksin sinut taas kohtaan.

Hääruno osa 1

Jos olen, oletko sinäkin.
Se pari josta laulut kirjoitetaan.
Olemmeko se satupari, jotka toisensa saa alla
sypressipuun.
Ja toisiaan aina rakastaa,
elämän auringon laskuun asti.
Jos minä olen morsian, ja sinä olet sulhanen
Riitämmekö me toisillemme?
Hylkäätkö karikot
ja kartatko maailman houkutukset.
Ne jotka meidät erottaisi.
Jos sinä olet sulhanen ja minä morsian,
riittääkö se?
Hääkakun marsipaaniruusut.
Säilömmekö ne, pahan päivän varalle.
Muistoksi tästä päivästä.
Että löytäisin sinut ja sinä minut.
Kun karikot koittaa meidät erottaa.

Hääruno osa 2

Niin helppoa olisi luovuttaa.
Ja antaa ne marsipaaniruusut
Nuorille ja sinisilmäisille

Heille jotka uskoo rakkauteen
ja makeaan marsipaani kuoreen.
Heille jotka luulee
että rakkaus yksin riittää.
Mutta sitten on se pirullinen ja viekas sana; Tahto
Jota vaaditaan kun sinä minut vähiten ansaitset,
tai kun minä sinä sinut vähiten ansaitsen.
Tahdotko tahtoa.
Se kysy kun morsian eteesi astuu sinisilmin,
uskoen että rakkaus yksin riittää.
Koska tulee se päivä, kun kompastut kiveen,
Ja toisella sydän tiskivuoren takana.
Hänen luokseen silloin vie vain tie - nimeltään tahto.
Yhteinen tahto!

Kesä
Soraa varpaissa
Sadetta hiuksissa
Rentukat ojan pohjalla.

Ei haittaa sade
Saan vain olla, ja
tuntea voiman
Elämän voiman!

Voikukatkin puskee asfaltin läpi.
Kesäsade huuhtoo kasvot
Kumisaappaat hiertää varpaita

Voikukista teen seppeleen,
ja nautin tästä kesästä.
Elämän voimasta

Pian hypin lätäkköön,
voikukkaseppele silmillä ja
tunnen miten kesä valtaa
kaikki aisti.
Elän !

Jokaisen kaiketi täytyisi,
kokea tämä tunne. Olet
erotettuna toisesta, kuin
vanha Berliini.
Harmaa betoni muuri halkoo väliinne.
Kun koet tämän saman ikävän,
tiedät mitä on kun saat hänet vihdoin
syyliisi. Siinä hetkessä, olet riisuttu
kaikesta muusta. Olet vain ja nautit
toisen ihosta ja sen tuoksusta. Silloin
sinulla on kaikki, mitään ei puutu.

Hän on siinä, hän on vihdoinkin siinä.
Ja pian sinun on päästettävä irti.. etkä tiedä koska
hänet saat taas syliisi.. silloin tiedät ettei tätä
tunnetta, ole sukusi naiset kokeneet kuin sodassa.
Hän tuli rintamalta ja hän lähti taas. Sinulla
on vain hellät muistosi, ja ikäväsi mikä
peittää sinut kuin harmaa virttynyt viltti.

Voitto
Se sinulle tuli kuin minut sait.
Ei minulla ole muuta antaa, kuin
sorja runkoni.
Paljon sait silti kun minut sait.
Sait naisen ja sen hikisen
vartalon
Joka pyykkiä pesee, astioita tiskaa
Kuukautishormoneista joskus kärsii
Naisen täynnä sielua ja hikeä Sen
sait.
Naisen mikä myös mököttää
Jos syliin et muista sulkea.
Mutta sait naisen
60kg kokonaisen
Jonka sydän sinulle sykkii
Tosia huolia ei
Sait naisen eläväisen
Joka kaiken sinulle antaa..
Sylin ja sydämen kokonaisen.

Voitto
Se sinulle tuli kun minut sait
Paljon sait kun minut sait,
Sait minut kokonaan.
Haaveeni ja vaaleanpunaiset unelmani nekin sait.

Rakkaus niin vahva ja voimakas.
Ihminen niin pieni ja alaston,
sekä kaikista aseista riisuttu.
Rakkauden edessä.
Mutta samalla niin sielua voimistavaa
sopertaa sanat ;
Rakas, tarvitsen sinua.
Rakkaus voimistaa,
ehkäpä juuri siksi että uskallamme
olla sielu auki.
Näyttäen kaiken sielustamme.
Ja silti hän ei jätä meitä siihen,
keinuvalle laudalle.
Vaan nousee samaan kiikkuun
Tasapainottaen.

Kuinka paljon
mahtuu ikävää
naiseen hentoon.
Tuntuu että tällä
kaipauksen määrällä,
peittoaisin maapallon
ikuiseen yö- uneen.
Ja hukuttaisin
valtameri laivat.
Tällä kaipauksen
määrällä.

Niin paljon mahtuu
kaipausta naiseen
hentoon.
Olisipa kaipaus viiniä,
aivan ympäripäissäni
sinua silloin odottaisin.
Tällä kaipauksen
määrällä !

Kevät
Ihosi
Tuoksusi
Äänesi
Muistoni sinusta, niin eläväinen.
Ääneesi hukun
Tuoksuusi humallun
Ihoosi painaudun
Ja sitten vielä tämä
mokoma - Kevät
Pelini on menetetty
Antaudun !!
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