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Kevät keikuttaa...
Matin päivän aikaan
räystäällä
jääpuikkojen rivi kyynelehtii,
jättää hyvästit talvelle,
tervehtii kevättä.
Titi-tyy, titi-tyy
soittaa herätyskello,
ajastettu kevääseen,
herättää ihmismielen,
aurinko lämmittää, saa hymyilemään,
minutkin hoksauttaa näkemään
talven likaamat ikkunat.

Marja Leskinen

 MIRJA KANANEN
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Matkailu avartaa
Tule, tule Tähtisilmä
kanssani retkelle maailmalle,
huuteli Nalle Nappisilmä.
- Mennäänkö ulkomaille
riemukkaille,
nummille, vuorille, kukkuloille?
uteli pitkäkutrinen Tähtisilmä-keijukainen.
- Mennään vaan,
minne pilvitaksi kuljettaa.
- Ihanaa, päästään aurinkoon, lämpimään.
     Niin ystävykset purjehtivat
     pehmeällä pilvilaivalla,
     maisemat vilisivät -
     turkoosinsinistä merta,
     lumisia vuoria, vihreitä laaksoja
     välissä kuohuvia putouksia,
     jokia ja serpentiiniteitä.
               Pilvitaksi liiteli, kaarteli,
               laskeutui torille
               kyläjuhlien keskelle.
               Nyt nautitaan, tanssitaan, riemuitaan – matkailu avartaa!

Marja Leskinen
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Talvisia tunnelmia
Suksi uppoaa syvälle
pehmeään lumeen.
Pieni vire oksistossa ja
hiihtäjä saa niskaansa lumiryöpyn.

Äkkiä hangesta pyrähtää lintuparvi,
säikäyttää, vaikka ennakkovaroituksena
pensaikossa risteilevät riekonjäljet.

Ilves tassutellut ruokaa etsien.
Peurat ja hirvet pysyttelevät talvilaitumillaan.
Oudot miehet kaahailleet kelkoillaan.
Puhuvat jostain kettujahdista.

Metsän hiljaisuus rauhoittaa,
arkiset harmit haihtuvat.
Tyyntynein mielin palaa kulkija
kotipihaan.

Rannasta leijuu vanhan saunan
savuntuoksuinen kutsu.
Löylyihin kiirehtivää saattelevat
taivaanrannalla loimottavat
Talvivaaran rikinkatkuiset valot.  

Eine Syvävirta
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Öljyvarastojen Täydentämispyyntö
Uhkaavatko entisaikoina täydennetyt suurehkot öljyvarastot jo loppua aivan
liian aikaisin Kajaanin mattimyöhäisten eläkeläisjoukkojen kokoontumisissa?
Ei auta kuin aloittaa jälleen alusta anomaan varastojen ylimääräistä
täydennyskuuria, sillä ilman sitä meidät noutaa Kouho Ylienkeli väärään
asemapaikkaan.

Jokaisella ihmisreppanalla on varma oikeus öljyvarastojensa täydennykseen, sil-
lä Suuri Kuninkaamme, joka asuu Taivaan avaralla ja suurella kannella, ei jätä 
auttamatta ketään oman vaillinaisuutensa tunnustavaa keropääkerjäläistä.
Uusi toiveikas ja valoisa aikakausi on alkamassa Sinisten Ajatusten aikavyöhyk-
keellä, missä se kertautuu yhä uudestaan ja uudestaan ennennäkemättömään 
ennätysmittaan. niin on asianlaita ainakin Suomen Saariselän villeissä tunturi-
koivikoissa.

Mauno Keränen
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MIRJA KANANEN

Liekehtivä  armo
Armon avara maa ja aava raikas meri. Tulenpalavana liekehtii
suuri tulevaisuuden toivo Amadeus.
Nyt vihdoin viimein alkaa kopina kuulua vierasmaalaisten
kulkijoiden kenkien pohjissa.
Sinä sanot avartavan sanan tuulen kohisevassa huminassa tänään
kello 12.00. On tullut aika herätä ja vastata myöntävästi toivon
kipinöiden ylevään Armoon.

Mauno Keränen
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Parantava lääke
jos paratiisin siunattu puutarha
kutsuukin meitä kauneudellaan
kilvoittelemaan,
kuinka paljon enemmän
meitä kutsuukaan
kirkon pyhien kilvoittelijoiden
mielen kauneus

paholainen yrittää turhaan
sekoittaa heille
kitkerän maljan, jonka
hän aikoinaan juotti
Aadamille ja Eevalle

pyhät kilvoittelijat kulkevat eteenpäin
ja muuttavat
kitkeränkin makeaksi

he julistavat sielunsa
pyhällä hiljaisuudella
ihmisen kuolevaisuutta varten
lähetettyä
parantavaa lääkettä

Jarmo Hakkarainen
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Kenttäsirkkelin perämiehenä
Puita, koivuja, mäntyjä, kuusia, ne sahapuita
joita metsästä talvella ajettu talon lanssiin
sahattavaksi. Eipä siinä tarvitse puita muita.
Minä, kenttäsirkkelin perämies, se vakanssi.

Keväisin sirkkelin kera kiertueelle lähdettiin,
eri puolille kuntaa kutsuttu oli sahaamaan.
Taloissa satoja runkoja sahattavaa, mentiin
talo talolta kenttäsirkkelin kera ja ehdittiin.

Eihän työ helppoa kovin, kenttäsirkkelissä
osia paljon, ne yhteen asentaa piti tarkasti
vatupassin kanssa, terä teroittaa mirkkelissä.
Se oli terämiehen homma, olla käsi vakaasti.

Minä perämiehenä sirkkelin pöydällä pitäen
puuta ettei liikahtele, tarkkaa sekin hommaa,
eikä ollut helppoa, mutta palkka, raha itäen.
Sahattiin nelosparrua, kakkosnelosta, rimaa.

Mutta sitä lautaakin paljon sahastamme tuli,
kolmenvartin ja seitenkasia, mittana tuuma.
Haittana pahana joskus oli sää, myrskytuuli,
mutta myöskin ilma aurinkoinen ja kuuma.

Mutta sahatessamme kenttäsirkkelin kanssa
päiviä pitkiä, ja rahaa saimme, nekin unelmat,
rahalla huvittelemaan pääsi; sitä kun tanssaa
viikonloppuna, minäkin; heilui kretonkihelmat...

Pentti Mankinen
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Velassa ja lainassa pyöritään
Onhan noita monen sorttisia niitä lainoja,
niitähän näkyy kaikkialla, sekin rahanpuute.
Mutta ne pankit, eivät aina avaa rahahanoja
kun velkaa ihmiset tarvitsee; pelastus ainoa.

Eihän tuota tiedä, arvaa huomista elämässä
mitä tuo tullessaan, sekin köyhyys ihmisten 
elontiellä, ihmisten elämää himmentämässä.
Miltei aina se velanotto, laina, työtä miesten.

Huomataan talossa tai torpassa; ei suoloja,
niitä juosten lainaamaan naapurilta emäntä
kun lihakeittoon ei suolaa, ne tilanteet noloja.
Eihän se suolaton lihakeitto mieltä lämmitä.

Maamiesseuran putkipihdit veneheitossa,
joita talolliset sai hakea lainaan tarvittaessa;
mutta sitten ne hävisi, ei ollutkaan lootassa
putkipihdit; olivatkin yhäperässä, kateissa.

Vippaa viitonen; tarvitsen sitä laskussani!
Tahi milloin maksat takaisin nikkelimarkan,
jonka sulle lainasin? Ei ole rahaa taskussani,
vaikka raha ratkaisee kaiken, elonkin tarkan.

Mutta kirjaston lainanpäivä, päivä Lainan,
paljonko niitä kirjoja lainataan asiakkaille
päivänä Lainan? Se vuosittain toistuen aina.
Ihmiset lainaa; ympäri kaupungin kaikkialle.

Pentti Mankinen
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Miten tämä kaikki
onkin opeteltava aina uudestaan

ensimmäinen kukka
lumen alta sulaneen sammaleen pehmeys
jäiden lähdön sinfonia

maan vapautuessa roudasta
vapaudun minäkin

onneksi osaan vielä oppia perhoselta

Gabriel Sydänvirta

Hiljaisuus vaikenee ympärilläni
kuuntelen sanoja
          joita ei ole

sisälläni maailmat
kietoutuvat kirkkaisiin sävyihin
          vaihtavat jatkuvasti muotoa

hengitän
          hengitys tavoittaa tavoittamattoman
          kuulee ei kuultavissa olevan
          näkee näkymättömän

hengitän
          elämän virta soljuu lävitseni
          minä
          soljun elämän virtaan

Gabriel Sydänvirta
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Varjoja    
Varjoina tulemme jostain,
varjoina palaamme johonkin.
Mut́  on meille annettua Korkeimman käsky:
”Rakastakaa ja kunnioittakaa toisianne, niin saatte rauhan sieluunne”.
En tätä ymmärtänyt, kunnes näin:
Nainen kantoi lasta käsivarsillaan,
mies pellolla raatoi hikihelmet otsallaan.

Jouko Siivola
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Sumuinen ilta    
Kuljin kerran sumuisena iltana metsäpolulla
ajatukset harhailivat kaikessa näkemässäni.
Äkisti tuli aurinko pilvien takaa valaisten kaiken säteillään.
Muutti kaiken valon kirjomaksi, puiden oksat, lehdet, maan kivet.
Havahduin ajatuksistani: voiko maailma olla näin kaunis.
Kainuulainen maisema

Jouko Siivola

SIRKKA LAPPALAINEN
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Kalpea harmaus viipyilee
pitkään pihapiirissä
roikuttaa kuusen oksia,
vihmoo räntää

Värittömyys tarttuu kulkuun
tämä askellettava polku
jossain äiti ja lapset
tai ei enää

Kivitalojen keskellä
rusehtava höyhenpuku
kuovi asfaltilla
myöhästynytkö

Kulkee rinnalla kappaleen
löytää lehdettömän pensaan
martaiksi kuolleet kukkaset
räntäsateessa

Mirja Kananen
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Lokin lentoa
Portorozin ehtookellojen aikaan mieli vielä äskeisessä muutossa. Pihalla hauk-
kuu koira ohikulkevalle. Pienen, slovenialaisen hotellin kupeessa nököttävän 
kodin vahti.
   - Mitä kaikelle säästetylle pitäisi tehdä. Vuosikymmenet kulkevat tavaroissa-
ni. Lokit liitävät kaukaisuuteen verhokankaan lopusta tehdyssä pannumyssyssä, 
kuin unelmat.
    Äskettäin etsin pannumyssyllekin paikan hyllystäni. Pienkone ylittää parvek-
keen, takana suihkari tekee valkeaa vanaa sineen pilviharson peittäessä hetkeksi 
auringon, ja merellä seilaa purjevene.
   Päivällä katselimme purjeregattaa Piranin niemen edustalla. Kymmenet 
veneet kiersivät pullein purjein isoa ympyrää. Rannalla sukeltaja keihästi atrai-
meensa ankeriaan. Laskeuduin portaita Adrianmereen.
   - Mitä tulisi tehdä liialle tavaralle, tarvitsenko enää pannumyssyä, vaikka sii-
hen kätkeytyy pala nuoruutta siinä ensiyksiössämme. Joko nyt olisi aika päästää 
lokit lentämään ylös taivaita päin. Jättää entinen muistojen joukkoon. Suolaksi 
suklaaseen, kuten suolankerääjät jättäessään jälkensä Jugoslavian historiaan.

Mirja Kananen

MIRJA KANANEN
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Niin muuttuu maailma...
Seinän vierustalla ruostunut aura             Teräksinen betoninen laatikko
kanava halkoo kukkaniittyä                       kantti kertaa kantti
kaunis näky                                                  rumaksi sanottiin rakennusvaiheessa
mutta saappaan jäljet puuttuvat ja myöhemminkin
konehalli tyhjänä mutta täynnä kirskunaa,
navetassa baaritiski, hiontaa, paukahduksia, kolketta
tilat viidellekymmenelle ruokailijalle katkeamattomasti              
aulan seinillä Halosta ja Palmua voimistuen, laantuen
pikavisiitti menneeseen mutta katkeamattomasti
ovi kutsuvasti raollaan kunnes tilaaja sai edullisemman 
välkehtivään ja kilisevään huoneeseen.  tarjouksen
      valtameren takaa.

          o                                                                                                          o
             o                                                                                                     o
                o                                                                                               o
                   o                                                                                         o
                     o                                                                                    o

                              Olet visionääri    
                              ja kohta miljonääri
                              nuoresta iästäsi huolimatta
                              tai ehkä juuri siksi.
                              Kroppasi ei väsy raadannasta
                              ruudun kirkkaus voi polttaa.
                              Kestääkö pää
                              alempi kerros osaksi uuden alla
                              aikaa ei mitata
                              olet joukkueen ainoa pejaaja.

Anneli Karjalainen
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Ei liikaa
Jos se tulee yllättäen
suurena möykkynä
josta ei saa otetta

mihin sen laitan?

Se täyttää tuvan
estää minua näkemästä
syttyykö mökkiin aamuisin valo.

Ellei syty
lähden viipymättä
tuulesta ja tuiskusta välittämättä
katsomaan
miten on asian laita.

Pienet muruset hyväksyn
niitä voi sirotella sinne tänne
missä kulloinkin on tarvetta
jakaa
tai joskus tuulisella säällä heittää ilmaan
puhaltaa vielä perään
ja kas
vähintään puolet palaa takaisin
käytettäväksi uudelleen.

Onni.
Se tarkoittaa että
ajattelen
kävelen
ja kaikki aistit toimivat.

Anneli Karjalainen
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Ystävälle
Siinä istuimme ilolla
tarinoimme taitavasti
hoivassa kesäisen illan.
Kuinka saattaisin sanella
Luojalleni laulaella
tästä hetkestä hyvästä
ylenmäärin ystävästä.

Siinä pihapiirilöissä
kasvattelit kukkasia
piharaitoja rakensit.
Kukkakimpuksi kohensit
annoit ystävän iloksi.
Maanittelit mansikoita
punaposkille puhelit.
Niitä poimit vakkasehen
maistuivat makoisat marjat
meille muistojen lomassa.

Siitä saattelit saunatielle
hyvän löylyn lämpimähän.
Siinä löylyn lämpimässä
koivuvihdan viuhannassa
siinä muistimme monesti
kuinka on antanut ehosti
lahjoittanut luoduillensa
tämän kesäisen illan.
Nauttia suuresta suvesta
valosta vakaisen Luojan.

Raija Alhontaus
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Onko kurjella ikävä
kun tuuli kääntyy pohjoiseen ja ruoho on kosteaa
kun hämärä muuttaa metsän reunaan ja rannoille
kun yö viivyttää varjoaan vanhan ladon nurkalla
ja hiljaisuus alkaa olla jokapäiväinen kuokkavieras.

Onko kurjella ikävä
kun aamuyön usva lipuu äänettömästi lammen yllä
kun orava aloittaa keräilynsä kuusen rungolla
kun rannan kaervikko ruostuu huomaamatta
eikä lammen vesi lämmitä enää kohmeisia jalkoja.

Onko kurjella ikävä
kun se kaartaa viimeisen kerran sammaleisen pesän yllä
kun kuoriutuvan poikasen ensiliikkeet vilahtavat kaipauksena
kun saari huutaa yksinäisyyttään kellastuneessa kaislikossa
ja pilvet alkavat pudottaa pieniä välkkyviä hiukkasia.

Onko kurjella ikävä
kun hetken sänkisellä pellolla vallitsee sekasorto
kun viimeksi syntyneet räpyttävät levottomina siipiään
kun valoisien kevätaamujen soidintanssi on enää haalea muisto
ja rohkein nousee lentoon töräytellen lähtökäskyä.

Onko kurjella ikävä
kun aura hakee vihdoin muotoaan taivaalla
kun tuttu kallion rinne ja koski lipuvat hitaasti pois
kun riuhtovat tuulet muuttuvat lämpimämmiksi
ja meri kiiltää loputtomana sulautuen taivaanrantaan.

Tarja-Leena Kinnunen
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Pieni ihminen
Olen pieni ihminen vain
maan pyörässä tässä
hurjasti pyörivässä

Aamulla voin nousta uuteen
valoisaan päivään
illalla nukahtaa tuutilullaan

Pyörähdys siinä, mitta on aikaa
Aika on minulle elämän taikaa
Iloa, murhetta, muutakin vaivaa

Ajassa taivas on aina läsnä
milloin jokaisen aika päättyy
ajassa matka silloin päättyy

Kalle Korhonen

SIRKKA LAPPALAINEN
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Purjehtija
Meri myrskyisä on aava
Purjehtia rantoja ei sieltä nää
silti purjehtija tietää määrän pään

Täysin purjein sitä tuuli vie
Vastatuuleen luovimalla
purjehtija matkaa vie

Väsyneenä saapuu satamaan
meren tyrskyt kauas vaimenee
Hän sinne ikiajoiksensa jää

Kalle Korhonen
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Ihmisläheistä esimiespuhetta
Sinun takiasi joudumme kuseen.
Menetämme takiasi luottamuksen.
Meillä ei ole kohta edellytyksiä toimia.
Sinä olet ongelmien lähde ja
seurauksena on katastrofi.

Sinä et sitoudu.
Sinusta ei ole johtajaksi.
Toimintasi aiheuttaa levottomuutta.
Sinulla ei ole tavoitteita
etkä sinä ymmärrä niitä.

Sinä et ole aktiivinen.
Et ole osallistunut.
Kehittämistoiminnallasi ei ole perusteita,
koska tuloksia ei ole mitattu.

Sinusta ei ole mihinkään.

Koska tiedän tämän kaiken,
sanon sen sinulle.

Esko Piippo
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Juhlapäivä
Tänään aloitan tavaroitteni kokoamisen.
Vanhat paperit siirrän roskakoriin.
Lajittelen itselleni mukaan ne ajatukset,
jotka kantavat eteenpäin.
Käyn paperi paperilta läpi muistoja,
joista olen kasvanut.

Siistin työpöytäni.
Näin tyhjä se ei koskaan ole ollut.
Ei paperin paperia, sillä maailman
pyörremyrsky
on vienyt ne mukanaan.

Valta on tullut työhuoneeseeni.
Sinne eivät mahdu enää elävät keuhkot.
Vihdoinkin selkeää puhetta
piinaavan vaitiolon jälkeen.

Illalla vien perheeni syömään,
tarjoan heille juhlalounaan.
Puhun heille tulevaisuudesta.
Sanon lapsille, että juhlistamme sitä:
”Lapseni, tänään on juhlapäivä,
isä on sanottu työpaikasta ulos.”

Esko Piippo
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NÄE TAIVAS!
Maa ei helpolla
lamasta toivu,
hidasta nousu on oraalle.
Vain vaivihkaa kohoaa katse
mätästä korkeammalle.

Näe taivas
maan ollessa musta!
Pisara toivoa kyntäjällä
tuulen virittäessä huiluaan
puhaltaakseen hengen taas eloon!

Pirjo Virkkunen

Muutos
Tuntuisi oudolta,
jos heinäsirkat sirittäisivät
             talvisin hangella
ja jänikset loikkisivat
             kesäisin vitivalkoisina
                     pitkin peltoaukeita.

Jos vuodenajat olisivat päälaellaan,
veisi aikansa tajuta,
kun ei tietäisi, mihin luottaa:
simiinsäkö, korviinsako
vai siihenkö, mihin on aina tottunut
luottamaan
- eikä muutos ole edes tullut mieleen.

Pirjo Virkkunen
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Pieni kynttilänliekki
valaisee ja lämmittää.

Käsissäni, polun edetessä,
pitelen palavaa toivetta,
kuin kynttilää.

Lastaan kaikki unet ja toiveet,
tämän lyhyen matkan rukouksiin.
Että edes jälkeenjäävillä

loistaisi kirkas tuli,
eikä kynttilänliekki

sammuisi elämän tuuliin.  

Marjatta Nyyssönen

Taivaanrannalla sadepilvien 
saatto.
Elämän kyyneleet.

Muistojen hapuileva liike,
kun jo syksy, vääjäämätön,
takoo tyhjäksi eilisen.

Ja metsät, rajattomat,
ihmisvirrasta uupuneet,
ravistavat eilisen yltään.

Tuulessa tanssivat
tuhansien lehtien kitarankielet.

Marjatta Nyyssönen
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Joulun valot
pakkasta kolmekymmentä astetta
sininen hämäryys
vielä parisataa kilometriä
sitten pimeys
talojen juhlavalot vilahtavat
porojen laiskat liikkeet
pakkasessa

vihdoin mökki
taivaalla
uskomattomat
revontulet laajakaistana
tanssivat

varpaita palelee
juostaan
lämpimään

tunturissa tykkylumen peittämät puut
patsaina
sinisessä hämärässä
auringon puna-keltainen siivu horisontissa
lännen taivaalla
katsomme
taivaan ja maan taideteosta

laskeudumme
joulurauhaa kuulemaan
satojen jäälyhtyjen ja jääkynttilöiden
loisteessa
revontulet ja tuhannet tähdet
juhlistavat joulun taikaa

Terttu Rautiainen-Mulari
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Kevät
Metsikön kätkössä kevät soi,
sen hiljaisen huminan kuulen,
viestiä siitä jo lintuset toi
humistessa soi iltatuulen.

Kuulen purojen solinaa
kun luonto aivan hiljaa,
kaikki ovet keväälle aukaisin
lauloin lintusten kanssa kilpaa.

Jäiset padot ovat murtuneet
vapauden vangit näin laulaa
pääskyparvet tänne muuttaneet
ne etsivät kotipihan rauhaa.

Riemulla kesää nyt odotan
toi sydämeeni laulun uuden.
Keväälle nyt maljani kohotan
iloitsevan kaikkien nyt kuulen.

Annikki Juntunen
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Maaliskuu 13. päivä 2015
Häikäisevä kirkkaus leikkii hangilla ja kevään kuulaus astelee pitenevän päivän 
ehtooseen. Äiti-Maa, joka valmistaudut muistojesi juhlaan, sait pitää puhtaat 
värit. Sinivalkoinen lippusi kohoaa salkoihin. Sitä halkova risti muistuttaa meitä 
kristitystä maasta. Viiltääkö sinua yhä kipeät muistot ajasta, kun kätesi ambu-
toitiin, vyötäröäsi kavennettiin ja helmastasi repäistiin pala pois vasten tahtoa-
si.Olemme osaasi kasvaneet, me, jotka yhä muistoinemme kannamme silpomi-
sesi surua puolestasi. Haavat ovat arpeutuneet, mutta niistä yhä tihkuu mahlaa. 
Lapsemme ja lastenlapsemme ovat meiltä kuulleet kohtalosi tuomat menetyk-
sen iskut. Tehtävämme on muistuttaa heitä siitä, minkä poikasi ja tyttäresi mak-
soivat omalla hengellään puolestasi. Kirkkotarhan valkeat paadet pysähdyttä-
vät nuoren sukupolven kyselevinä. He arvostavat maksettua hintaa. Me ikään-
tyvä veteraanisukupolvi olemme kuin harmaina seisovat hongat nuoren koivi-
kon sylissä.

Äiti-Maa, nyt olet surullisena seurannut kirkkomme sisällä vellovaa eripu-
raa Tuhannet ovat isiesi kirkosta luopuneet. Ovatko he ainiaaksi Jumalayhtey-
den hylänneet? Olemme saaneet oppia suvaitsevaisuutta, lähimmäisenrakkaut-
ta ja jakamaan omastamme. Oikeat arvot kumpuavat Jumalan kädestä näyttäen 
pyhyytensä siirtyessä sukupolvelta toiselle. Vaikeitten ja raskaitten aikojen yli 
olet lapsiasi johdattanut luoden näin maastasi turvallisen kodin elää. Olet kas-
vattanut vahvan suomalaisuuden hengen, mikä näkyy maailmalla moninaisina 
saavutuksina. Rakkaudesta sinuun tuhannet kädet puristuvat rukoukseen.

Näet kansassasi eripuraisuuden, kilpailuhenkeä ja oman edun tavoittelua. Kär-
sivä maailma huutaa rauhaa, sovintoa. Isiemme Jumala voi polkumme tasoittaa.
Saamme iloita tässä maassasi itsenäisyydestämme menetyksineen. Kiitämme 
Sinua siitä, Jumala, että olet olemassa. Sinä kaikkien Äiti-Maa, Suomi.

Annikki Juntunen
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                                        Hymy on herkässä keväällä;
                                                    jäät sulavat,
                                        kasautuvat rantaan laiturin alle.
                                        Sade sulattaa roudan syömmestäni.

                                                                      Otto J. A. Manninen
                                                                                            

SIRKKA LAPPALAINEN
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Kevät kaupungissa
 Läpi kuuman mustimman asfaltin
    on noussut kukkanen pieni.
   Se hehkuu hetein niin keltaisin
      ja viitoittaa minun tieni.

On leskenlehti tuo kukkanen
 niin ihmeen pieni ja hento,
sen luota kun aamulla erkanen
    on oloni raukea, rento.

Sen myötä tuli kevät taas kaupunkiin,
    taas aurinko päiväni kultaa.
 Vain vahvat näin murtavat asfaltin
     ja kasvavat ilman multaa.

                        Otto J. A. Manninen

Otto J. A. Mannisen ( 1942-2014 ) runot hänen kirjastaan
Pimeässä arat jalat
Runoja vuosikymmenten varrelta
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