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Ystävät kalliit  

 

Postia on tullut niin minimaalisen vähän, että 

olisin tuntenut itseni surkean yksinäiseksi, 

jollei japanilaisia olisi olemassa. Suurkiitos 

siis teille harvoille ja valituille, jotka olette 

jotain lähettäneet. Erityiskiitos sinulle, joka 

rohkenit lähettää suorasukaista kritiikkiä 

hurskaalle lähetyssaarnaajalle. Siteeraan siitä 

otteen tähän:  

"Sinun kiertokirjeistäsi olen pannut merkille sen, että ne ovat viime aikoina pursuilleet kertomuksia 

siitä, miten moni on sinun kauttasi saanut kuulla evankeliumin, miten silmät ovat auenneet, miten 

elämäntilanne helpottunut. En millään voi välttyä siitä, että nämä stoorit väkisin korostavat sinun 

rooliasi sen ainoan oikean totuuden välittäjänä ja tietäjänä. Jokin niissä kertomuksissa kiusaannuttaa, 

aiheuttaa yksipuolisen vaikutelman, älä nyt pane pahaksesi, että tästä kirjoitan." 

 

En toki, en varmasti. Otan opikseni ja vaihdan kirjallisuuden alaa. Tämän kirjeen saattekin sitten 

miltei kokonaan runomuodossa. Mutta sen verran tuota äskeistä kritiikkiä kommentoin, että ensim-

mäistä kertaa elämässäni minulle on nyt avautunut ovi niin suureen ja hedelmälliseen työhön kuin 

tänä vuonna. Pelkästään tämän kevään ja kesän takia olisi kannattanut japanin kieli opetella.  

 

Stooreja olisi vaikka miten paljon kerrottavana, mutta jääkööt ne toiseen kertaan.  

Mitä taas roolin korostamiseen tulee, niin siitä voisin lainata John Bunyanin kokemuksia. Näin ker-

too elämänkerta: "Hellyttävän avomielisesti hän (Bunyan) tunnustaa usein saarnatoimessaan koke-

neensa kiusausta ylpeyteen ja itsensä korottamiseen. 'En uskalla sanoa, että olisin siitä kokonaan 

päässyt’, hän myöntää. ‘Jokapäiväisenä osanani on ollut kuitenkin oma sydämeni pahuuden näke-

minen, ja yhä minulle näytetään siinä niin paljon turmelusta ja vajavaisuutta, että se on pakottanut 

minun pääni painumaan alas huolimatta kaikista lahjoistani ja saavutuksistani.’" (Sundqvist) Tämän 

voin minäkin allekirjoittaa.  

 

No niin, nyt saatte lukea runoja Japanista. Minähän olen kirjoittanut runoja 16-vuotiaasta asti. Japa-

niin tultuani aloin kirjoittaa lyhyitä säkeitä; otin näet oppia tankoista (joissa on 32 tavua) ja haikuis-

ta (joissa on 17 tavua). Itse en laske tavuja, mutta koetan noudattaa japanilaisten runojen toista 

sääntöä: niiden on sanottava jotain luonnosta ja mielellään myös kirjoittajan mielialasta.  

 

Kokonaisen vuoden ajan minulla oli seuraavanlainen projekti: joka päivä piti kirjoittaa runo jostakin, 

mitä sinä päivänä olin nähnyt. Halusin tehdä kokoelman nimeltä VIISI VUODENAIKAA. Saatte 

nyt poimintoja ko. kokoelmasta. Kirjallisesti nämä hengentuotteet eivät ole paljon mistään kotoisin 

— mutta ehkä ne välittävät teille kappaleen sitä Japania, josta ei voi suorasanaisella tekstillä kertoa-

kaan.  

 

Huomatkaa, että yksi pieni ”säkeistö” on aina yksi runo.  

 

  



TSUYU — SADEAIKA (10.6-15.7)  

 

Ja taas on  

sade pessyt taivaan  

puhtaaksi tähtien tuikkia 

 

Kuchinashi* osaa ilmaista  

sisimmän olemuksensa  

sanoittakin  

(*Kuchinashi on sadeajan kukka, suomeksi 

"suuton", tuoksuu ihanalle!) 

 

Hortensian sinessä  

taivaan sini  

vuorten sini  

meren läikkyvä sini. 

 

 

Tulikärpänen syttyy ja sammuu  

syttyy ja sammuu  

juhannusyössä. 

 

Aina sinä jankutat  

samaa asiaa  

takapihan pikku varpunen. 

 

Kotini yli  

väsyneen pääni läpi  

jylisee loputon autojono. 

 

 

 

Pimeässä  

pieksävässä  

sateessa 

ruusuntuoksu.  

 

Taivas laskeutunut maan päälle  

riisipellon ruutuihin.  

 

Vuorten keskellä  

vihreän sylissä  

aamurukous. 

 

Bambujen tuore  

viaton vehreys.  

 

Tee yhtä vihreää  

yhtä raikasta kuin kesä  

bambusäleikön takana. 

 

NATSU -KESÄ (15.7—31.8) 

 

Milloin auringon  

lämmin hymy  

muuttuikaan  

murhaavaksi tuijotukseksi? 

 

Metsikössä kesän  

ensimmäisen laulukaskaan  

hikinen siritys. 

 

Verkkoaita  

puhjennut kukkimaan  

aamun kasvoja. (*asagao-kukka) 

 

Tuulikellon kuultavankirkas  

ilosanoma  

kesäillan seisovaan helteeseen.  

 

Keeesäää  

kirkuvat laulukaskaat  

kurkun täydeltä. 

 

Me kiehumme  

pienellä liekillä  

asfaltin mustalla pinnalla talojen välissä. 

 

Tuulikello soittaa  

päivän hellettä  

päättyneeksi. 

 

Koko kesän kuuma aurinko  

riisin röyhelötähkiin  

kerääntyneenä. 

 

Rokkoo-vuori 

muuttunut taivaan sineksi  

ja hävinnyt  

tyyneen heinäkuun aamuun. 

 

Rannan kaikkien kivien  

jokaisen simpukansirun  

kauneuden  

tahtoisin jakaa jonkun kanssa.  

 

 

 

 

 



 

AKI — SYKSY (syys-, loka-, marraskuu) 

 

Akibare* –  

koko maailman yllä  

syksyn sininen kupoli.  

(* suom. kirkas syystaivas) 

 

Luumupuumetsän  

sadassa puussa  

tuhat kukkaa 

 

Sirkkojen kellokonsertti  

stereona  

riisipellosta ja ruohikosta. 

 

Lehtien terävät peitset  

suojaamassa  

raskaana olevaa  

riisintähkää. 

 

Kuinka monta kertaa olet tänäänkin  

huokaissut tuskaasi  

suuri meri?  

 

Iltatähti yhtä pimeässä  

yhtä yksin  

kuin minäkin 

 

Susuki-heinien kiiltävät harjat  

laukkaavat kilpaa  

tuulen kanssa. 

 

On kuin 

pimeällä pellolla hyppelisi  

palava lohikäärme.* (*riisin olkia poltetaan 

pellolla) 

 

Momijin* tulipuna  

pujottanut kätensä  

gingkon kultaiseen kainaloon.  

(*momiji = japaninvaahtera) 

 

Eilen luulin  

etteivät katuni gingkot voisi tulla  

enää yhtään keltaisemmiksi. 

 

Ikkunapaperin läpi  

syksyssä kypsynyt  

auringonvalo  

 

FUYU - TALVI (joulu-, tammi-, helmikuu)  

 

Jo viideltä  

värjää iltarusko  

paperi-ikkunat punaisiksi.  

 

 

Kuunsirppi –  

terävä ja kirkas  

kuin turkkilainen sapeli 

 

Navakka pohjoistuuli  

on puhaltanut katukuvaan  

kaulaliinat ja käsineet.  

 

Jokaisen kaupan  

jokaisen kahvilan edessä  

joulutähtimetsä.  

 

Miten kirkkaasti lumikide  

helähtääkään 

bambunlehteä vasten. 

 

Kirsikkapuu kukkii lunta  

ja luumupuu  

ja setrimetsä. 

Tushimäntyjen kuivuneet 

luurankosormet 

kaikilla vuorilla 

ihmisten likaamaa taivasta kiroten. 

 

Voi kamalaa!  

Kuu on pudonnut puroon  

ja särkynyt tuhansiksi sirpaleiksi.  

 

Tammikuun taivas täynnänsä  

talven lintuja: 

kirjavia, pitkäpyrstöisiä lasten leijoja. 

 

Bambut ovat nöyriä puita.  

Ne kumartavat tuulelle.  

Ne kumartavat sateelle.  

Lumen tullessa ne painavat otsansa  

maahan saakka. 

 

Neonvalot saavat  

pilvetkin näyttämään  

muovista tehdyiltä. 

 



HARU - KEVÄT (maalis-, huhti-, toukokuu)  

 

Ume – luumupuu: (Nämä runot olen kirjoit-

tanut sairaana ollessani.)  

 

Ensimmäinen  

hauras luumunkukka.  

Ensimmäinen kirkas  

leivon laulu. 

Minä elän.  

 

Nytkö vasta  

olen oppinut laskemaan  

päiväni oikein:  

vielä yksi, vielä yksi  

vieläkin yksi armon päivä.  

 

Pimeässä laaksossa 

vain yhden  

luumunkukan valo. 

 

Pimeinä öinä  

minun ja epätoivon välissä  

ainoastaan  

Jumalan sana. 

 

Luumupuumetsän sadassa puussa 

tuhat kukkaa 

Ja jokaiseen sadastatuhannesta  

luumunkukasta  

on Jumala kirjoittanut saman viestin:  

Et sinä kuole  

vaan elät  

ja julistat Herran töitä. 

 

Sakura - kirsikka  

 

Kirsikannuppujen harmauteen  

koko maailman kauneus  

kätkeytyneenä.  

 

Kuka voisi laskea tähdet taivaalla  

tai kukat  

sakurapuussa? 

 

Pohjoistuuli  

kirsikan teralehtiä  

tulvillaan.  

 

Ruusu  

Tänään katsoin  

tuhatta ruusua  

syvälle silmiin.  

 

***  

Riisipeltojen  

kuvaruudussa  

vuoren heleä hymy.  

 

Jumala, miten sinä jaksoit  

kirjailla koruompeleella  

karvamadon selänkin! 

 

Utuiset vuoret  

aamu-usvan keskellä  

pilvien peitettä päälleen vetäen.  

 

Loppu 

Tämä on sitten viimeinen kiertokirje toiselta työkaudeltani. Olen viettänyt täällä Amagasakissa 

kolme ja puoli vuotta. Ne ovat olleet hyviä vuosia, elämäni parhaita, vaikka ei niistä ole vaikeuksia-

kaan puuttunut.  

 

Tulolomastani vietän puolet eli elokuun Afrikassa. Suomeen saavun, jos Herra suo, 4.9 perjantaina 

klo 12.30 lennolla IF460 Itä-Berliinistä. Tulevaisuuden suunnitelmista lisää syyskuun kirjeessä. 

Toistaiseksi on osoitteeni PPA 2/38, 74999 IISALMI.  

 

Ja vielä yksi asia: KGK:n pääsihteeri ilmoitti, ettei tarkoittanut antaa minulle potkuja silloin kun 

arvosteli työtapaani. Samalla hän pyysi anteeksi kovia sanojaan. Ja minä pyysin anteeksi sitä, etten 

yrittänytkään ymmärtää asiaa parhain päin. Niin että täten tulee tämä väärinkäsitys julkisesti oikais-

tuksi.  

Kiitos teille yhteistyöstä näiden vuosien aikana! Iloisiin näkemiin! 

Mailis  


