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Lähetän nyt nämä ”kootut runoni”, jotta näkisit mitä 
tästä kaikesta tulee vai tuleeko mitään.

Onko Salojärven kanssa ollut puhetta minun runo-
jeni julkaisemisesta?

Jos näyttää siltä, että näistä runoista syntyy kokoel-
ma, näkisin mielelläni kädessäni jonkinlaisen paperin 
niitten julkaisemisesta vaikka syyskesällä tai syksyllä, 
ettei näille kävisi niin kuin sille proosatekstilleni, joka 
on nyt täällä ja taitaa jäädäkin alkuasteelleen.

(…) Mukana ovat miltei kaikki ne runot jotka olivat 
Polkusenkin nähtävänä ja joista kaikista hän ei pitä-
nyt. En haluaisi niitä kuitenkaan hävittää pois, koska 
ne ovat kaikki mielestäni minulle hyvin ”sopivia” ru-
noja. Muotonsa puolesta runoni ovat keskentekoisia 
ja epäkypsiä ja olen yrittänyt naiviutta käytellä noin 
niin kuin ilmaisukeinonakin. (…) kaikki tässä olevat ru-
not ovat pitkän ajan kuluessa synnytettyjä  − muuta-
mia olen kirjoittanut neljän viiden vuoden ajan.

Arka toiveeni on, että nämä runot todella julkais-
taisiin vaikkapa ensi elokuussa, ulkoasultaan sa-
manlaisena kirjana kuin aikaisempanikin 3000−4000 
kappaleen painoksena ja mainostettaisiin hieman 
enemmän kuin runokokoelmia yleensä. Uskon, että 
kirjalla olisivat kaikki onnistumisen mahdollisuudet.

Pyydän kustannussopimusta näistä runoista, mitä 
pikemmin, sen parempi, jotta minun ei enempää tar-
vitsisi häiritä tällä romaaninsynnytystä.

Tällä kertaa ei sitten muuta kuin parhaat terveiset 
vaimollesi ja itsellesi ja toivoakseni näkemiin vajaan 
viikon kuluttua.
   Timo K.

PUNAISTA RUNOJA 1966

Kokoelma sisältää osat

Huhtikuu
Katkelma laulusta
Kuun kulkema ilta
Laulu
 rakastetulle kun kaikki on liian myöhäistä
Musta puu
Tunnustus
Runo
Balladi
Kummusta katoavasta
Tunteen tarkoitus
Ahdistus
Adolf Volksdeutscher
Kadotettu
Melankolialle

Balladi

I

Miten puhuivat minulle
sairaat
huulesi
— ole minun ole minun
minun rintaani vasten paina pääsi

Minun sieluni riemuitsi aamuista
kahden
rannalla laiskana lipuvan joen
ja rintaasi vasten painoin pörröisen pääni

Yli rantojen 
pajupensaitten
soitti soljuvin sävelin
tuuli
minun hiuksiini sormesi työnsit ja lupasit
— olen sinun olen sinun
sinun luotasi koskaan en mene
voi tuuli voi taivas
voi joki juokseva rakkaani
kuule:
tämä rakkauden laulu on tämä rakkauden tarina on

Yli maan kulki sotilassaappaat
tuli jokea kohti
pois rakkaan ottivat vieraat kädet
taistele taistele rakkaani taistele
isänmaa isänmaa kunnia taistelu sotilasmarssit
minä istuin rannalla rakkaani sinua itkin

Pois rakkaani veivät nauravat kädet
pois otettiin lupaus
niin haudattiin vannottu vala
— ole minun olen sinun
pois sotilassaappaissa rakkaani kulki
sinun luotasi joki en milloinkaan mene
sinun luotasi taivas en lähde
sinun luonasi maa minä laulan
tämä rakkauden tarina on 

II

Joen rannalle laskeutui jää
tuli yöllä talvi
ja teki taivaasta harmaan
ja surmasi sata elämää
kuoleman vyöllä sitoi elämät jää

Sinä tanssit joen rannalla
pinnan alla ei ole elämää enää
ikävää ovat tyttöjen tanssit
tyttöjen laulut ovat ikävää täynnä
ja nauravat suut petti sotaan menevä mies

Tule pois!
panssarit ajavat ruumiisi yli
minä odotan sinua täällä
talvi tuli jo
minä luistelen joen jäällä yksin
minä rakastan elämää

III

Iltaisin istun portailla
palanein huulin kuiskaan
kutsun kesäaikaan menneeseen
— voi päivät rakastetut palatkaa!

IV

Koivujen lehdet putosivat
sodasta palasivat miehet
— rakkaani silmät katsovat
uljas haukka
ei 
saavu

Lomilta menevät miehet
koivuista lehdet ovat pudonneet
iltaisin korvani kuuntelevat
haukkani
kotkani viipyy

Rakkaani rakkaani omani
saavu ei kylääni koskaan
koivujen lehdet putoavat
joki juokseva rakkaani itkee
murhe on täyttänyt mielen

V

Kaapin päällä kuvasi
kehykset himmentyneet
tina tummunut maaksi
luusi on talven jo nukkuneet
vieraitten vainiolla

Hyvin sinua täällä muistan
kiillotan kuvaasi rievulla
usein sinua ajattelen
lapsesi iltaisin rukoilee:
älä minua unohda isä!
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