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Metsässä 

Tulisielu näytti luontonsa 
äityi myrskyksi, ärjyi ja kohisi 
karjui ja mylvi 

laittoi maailman sekaisin 
ei kysynyt – 
harvennusta vai aukkoa 
  
nöyränä siivosimme sirpaleita 
hakkuiden määrä ylitti kaiken aikaisemman 

Mirja Kananen 
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Kulkua luonnossa 

Usva nousee metsästä harmaana 
kietoutuu ympärilleni 
viilentävänä. 
Saavun Tolpanniemen sillalle 
ankeriaat kulkevat tierummun kautta esteettömästi, 
minä jatkan kevyenliikenteen väylälle. 

Ihmisen muovaamia jälkiä 

Kuuntelen kaivoksen etäistä kuminaa 
kaiken yritystoiminnan jättämiä jälkiä 
- viekö luontokato kahlaajamme 
kuuluuko enää pilvettömästä sinestä taivaanvuohen 
määkiminen, 
sulautuuko metsäjäniksen hahmo valkoiseen ympäristöön. 

Mirja Kananen 
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Suksilla 

Maaseudulla pienessä kylässä 
talvipäivän säätä pähkäillään 
sitten miehet kolmessa polvessa 
päättävät lähteä hiihtämään. 

Vaari vanhoista suksistaan tykkää 
niiden pohjiin kyntteliä lykkää 
nuoremmat katsovat sauvakoita 
joiden sommat on isoja tinkuloita. 

Nuorin hiihtämään lähtijä pohjaa näyttää 
”Kato ukki, nämä on aina valmiit 
ei tarte mitään voijetta käyttää.” 
”Van taitaa nuo olla aika kalliit”, 
tuumaa vaari karvapohjasuksista. 

Pojan isällä käytössä perinteiset voiteet 
on swixiä ja rexiä ainakin. 
Niistä valitsee säätilaan sopivimman 
pohjiin sivelee ja lopuksi tasoittaa. 

Laturetki on kaikille kolmelle mieleen 
meennään verkalleen lähimaastossa. 
Ei väliä millä sivakoidaan 
kun on lunta, on kaikki kunnossa. 

Anneli Karjalainen 
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Mielenmaisemia 

Ihmisen mieli 
on kuin ikkunasta avautuva maisema 
aurinkoisen heleä, 
hymyn huulille nostava, 
välillä harmaa 
levittämässä alakulon viittaa harteille. 

Hyvät sanat, kevyt hipaisu 
saavat aikaan liikettä: 
ryhti suoristuu, askel nopeutuu 
tekee mieli muistella ääneen 
kommelluksia työpaikalla 
tai illanvietossa. 

Yhteisöön kuuluminen 
sen jäsenten välisen 
toveruuden rakentuminen 
on avoimmuutta ja luottamusta. 
Työtoveruus, ystävyys, 
on pysyvää ja arvokasta. 
Se säilyy ja kantaa 
hetteikköjen yli. 
Niitäkin elämässä on. 

Anneli Karjalainen 
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Mennään metsään 

Elämäntiellä röntöstämässä 
mukana paljon ja meininki. 
Kun hukattua nyt etsimässä, 
no, värikäs kuin kesäleninki! 

Elämää on nyt tämä tässä 
ja myöskin se, se metsätie 
kun lintuja metsästämässä, 
ja se moneen suuntaan vie. 

Mutta mutta, elämässä on! 
Näetköhän metsässä susia? 
Pelkäätkö, onko se loputon? 
Pitääkö esteenä olla kuusia? 

Metsän paljot herkkumarjat 
ja suuret vitamiinit odottaa... 
Van van, metsän petokarjat 
vaarana, keitä nyt jonottaa? 

Arvokasta metsässä mänty 
ja kuusi, koivu, entä kataja? 
Metsässä asioihin on menty, 
läsnä myrsky, puiden kaataja. 
Me kun kuulumme yhteen 
kuin pellollakin viljalyhteet! 

Pentti Mankinen 
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Metsän lumoissa 

Onhan metsää siellä sekä täällä, 
oli arvokasta kun rahana markka 
mutta nyt markasta jopa etäällä, 
sekin pahaa kun nauroi harakka! 

Jopa suurta metsässä lihaherkku 
se hirvi, voi kauheaa suurta lihaa 
metsän, on, sanoo myös serkku! 
Mutta eipä liha tuu lähelle pihaa. 

Pataa ei tarvitse tuoda rappusille 
kun siihen lihat ei metsästä tule 
itsestänsä, se metsästys aikuisille 
pyssyjen kera, äläkä saaliitta kule! 

Mutta puolukat sekä mustikatkin 
ja sienet, niissä kaikissa vitamiinit 
ja vaivaa määrät suuremmatkin. 
Sen jälkeen jo juhliin serbentiinit! 

Siinä vielä ei ole kaikki metsänanti, 
on metso, riekko, jänis, myös teeri. 
Metsä suuri, jännä kuin on Atlanti! 
Ole ylpeä ja kulje kuin kamreeri! 

Pentti Mankinen 
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Paltamossa Pajulammen maisemissa 
 

Astun ulos Lamminniemen talon vanhasta pirtistä 
on helteinen, aurinkoinen sää 
  
Ulko-oven tuttu narahdus, polttava auringon paiste 
  
Pihapiirin haarapääskyset ovat vauhdissa 
vanhan navetan räystäällä on kolme pesää 
  
Näen mielessäni äitini 
lapsiparven esikoisen, nuoremmista sisaristaan 
huolehtivan 
  
Elämä oli tuolloin raskasta 
välillä piti hänen mennä etelään piikomaan 
  
Menen alas Pajulammen rantaan 
huomaan serkkuni Raunon niittotöissä 
  
Hän heilauttaa kättään minulle 
elehtii silleen, että menisin varovasti rantaa kohden 
  
Etenen hitaasti ja matalana eteenpäin 
siellä huomaan joutsenpariskunnan 
  
Pian kolme pientä joutsenenpoikasta pyrähtää esiin 
olivat olleet piilossa ja pelosta rientävät emonsa luo 
  
Minä jäin ihmettelemään, Kyhmy vain Laulu? 
 

Teuvo Hentunen 
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Katariinanpuistossa Turussa 
 

En haluu enää sisällä lorvia 
mitä mä teen, kaivanko vaan korvia? 
  
Mis´ on mun lenkkivaatteet ja positiiviset aatteet? 
  
Pian sauvojen kera olen mä jo puistossa, 
  menossa kovassa etukenossa. 
  
Tääl´ on mun tutut ja monenlaiset jutut. 
  
On Marraskuu, kylmänä useakin luu. 
  
Koko kroppaa palelee, oravat multa pähkinöitä anelee. 
  
Sinitiainen, kaunis lintu, pieni ja niin hento. 
  
Hälle mä tarjoon kämmeneltä ruokaa, 
  huomaan et´ hän ihan onnesta huokaa. 
  
Sinisorsalta sain ma syksyllä lintukirpun, 
           punaisia laikkuja ympäri kehoa. 
  
Sorsien kanssa mä myös juttelen, 
           ne mun perässä juoksentelee. 
  
Tääl´ei oo papukaijapuistoo, 
 oravat ja sorsat mut kuitenkin hyvin muistaa. 
 

Teuvo Hentunen 
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Pieni lumpeenpoikanen 

Vain muutama orpo lehti 
hädin tuskin pohjasta 
kasvaa ehti 
kun Hanna-hauki  
alkoi näykkiä ja muistuttaa  
eviään vaativasti huiskuttaa 
alahan kasvaa kuuletko 
jääkansi kumahtelee jo 
ja pinnalla paistaa aurinko 

mustan virran pohjalla 
pieni lumpeenpoikanen 
arkana katsoo haukea 
sen katse on vielä raukea 
älä kiirehdi minua 
älä kinua 
kaikella on aikansa 
ja luonnolla taikansa 
kun auringon ensi säde 
pohjaa viiltää 
minä tiedän 
aika on silmuja kasvattaa 
sanoi lumpeenpoikanen 
pieni ja heiveröinen 

ja jää jatkoi kumahteluaan 
ja hauki vaelteluaan 

tumma vesi solisi ja lorisi 
lauloi hiljaista lauluaan 
kierteli ja kaarteli 
rannan muotoja  
pohjan salaisia luotoja 

kun jää oli sulanut 
ja vesi lämmennyt 
ja kun aurinko oli pintaan 
tarpeeksi paistanut 
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lumpeenpoikanen alkoi kohota 
sen kukkanuppu 
oli aluksi pieni suppu 
ja kun oli oikea aika 
aukesi taika 

lumme levitti kukkansa 
joen pinnalle 
ja nauroi puhtaana auringolle 
tumma suvannon vesi 
antoi tukensa 
keinutti  
ja heilutti 
ja lumme lepäsi 
onnellisena 
mustan virran poukamassa. 

Tarja-Leena Kinnunen 
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Metsäharakka 

Metsäharakka oli pahalla päällä  
oli myöhäinen syksy 
ja järven pintakin jo 
ohuella kirkkaalla jäällä 

kraak karaak onpa kylmä 
ei lämmitä enää kesä 
eikä tuokaan risupesä 

ja taas nuo ihmiset 
tuota lähimetsää hakkaa 
lopuksi vielä kanervikonkin 
auton kyytiin nakkaa 
kohta on pesänikin vaarassa 
vaikka on piilossa 
tuolla oksan haarassa 

kraak kraak nälkäkin olisi 
pitäisi etsiä ruokaa 
harakka apeana huokaa 

liekköhän vielä pihalla 
se tiaisten lintulauta 
sinne taidan lähteä 
ei tässä nyt muu auta 

ei se harakan painoa kestänyt 
mutta eipä myöskään 
suupalojen viemistä estänyt 
talipallosta harakka 
nokareita vei 
vaikka tiaiset huusivat 
yhteen ääneen ei ei 
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hei tiaiset 
ei muistella pahalla 
mutta on se parempi olla 
täydellä mahalla 
sanoi metsäharakka 

silti väsyttää ja palelee 
makuaistikin mennyt 
kraak kraak 
liekköhän minussa korona. 

Tarja-Leena Kinnunen 
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Lohduton yönäytös 

Maailma on lohduton yönäytös 
Näyttelijän suusta soljuvat vuorosanat 

kuin uhriaan etsivät mainokset 
Äkillisesti älykello keskeyttää näyttelijän 

vuorosanat 
Hän nappaa käteensä älypuhelimen 

ja selaa somesta tuttavan ruokakuvia 
ja avaa aina uuden videon, 

jossa orava osaa pelata pöytätennistä 

Jarmo Hakkarainen 
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Armaalleni 

Kautta kevättuuliesi 
ahaviesi armain 
sulavan suvesi luokse 

Sinne minä hiihtelisin 
pyryiltäni tulisin 

Aallokoilta armahani 

Vettes vihannalta alkaisin 
paljasjaloin jalkaisin 
kuuntelisin kutsuasi 

Sinun ääntäsi ihanaa 
peilityyntesi luota 

Lainehilta joutaisin 

Kautta kesätuuliesi 
kauneimman kosketuksen 
omenaista odotellen 

Sinne jalalla astuisin 
rannoillasi kastuisin 

Hehkuisin heinäkuulle 

Rakkaus toisi elonkorjuut 
ruskanväreissä meille 
onnea sataneille 

Sinne minä syksyllesi 
luotehilles tulisin 

Maan ollessa routaisin 
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Kautta talven kitehillä 
pakkasella ties millä 
kynttilöissä sulaisin 

Tammiselles taipuisin 
horrokselle vaipuisin 

Kuussa helmisen heräisin 

Kautta kevättuuliesi 
auringoltas armain 
purojesi sulaveelle 

Sinne minä hiihtelisin 
sulojesi suvensuulle 

Kuulle kaiken kertoisin 

Veli Huovinen 
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Tulethan 

Oi rakasta kuutani rakastathan 
tähdillä hyvää tunne 
sieluani sivallathan 

Teethän tuulia tuiverra 
puhallathan lempeästi 
ihanasti vilvoitathan 

Solisethan puroiltasi 
lähteiltäsi kuule 
kimallathan kiitokseksi 

Sinua minä odottelen 

Oi rakasta maatani rakastathan 
puitani ahomailla 
hiirenkorvilta kuiskaathan 

Teethän tuomestani valkoisen 
tulethan ylleni kukin 
toukoselleni taivuthan 

Solisethan vettes vieriessä 
sadathan aamukastein 
tulethan ruohikolle 

Sinua minä odottelen 

Oi rakasta kesääni rakastathan 
juhannuksen suvi-yötä 
lemmithän rantojani 

Teethän kuvasi peililleni 
vettes pinnalta tulethan 
tuhat kertaa soudathan 

Solisethan onnesta rakkain 
viivythän virroillani 
saavuthan iltani kimaraan 

Sinua sinua minä odotan 

Veli Huovinen 
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Metsä tihkuu elämää 

Voisin kuvitella lakeuden olevan tyhjää täynnä, 
mutta en metsää. Metsä on asutettu yötä päivää.  
Ei sitä hetkeä, etteikö siellä tapahtuisi jotakin ja  
että olisit siellä yksin, vaikka seurassasi ei olisi  
ketään. Mutta kurkistapa puun taakse: oravahan  
siellä juosta kipittää käpy suussaan. Tai vilkaisepa  
suon laidalle: hirvikö se siellä liikkuu? Ei sentään,  
peurahan se vain silmäilee lammelle päin, jospa  
menisi sinne tyynnyttämään janonsa. Ja katsopa  
taivaalle: harvoin se on lintuja vaille. Entä sitten  
jalkojesi juurella maassa? Varohan, ettet polje  
vahingossa muurahaista tai sarvijaakkoa, joka  
taivaltaa polun vierellä olevaa lahopuuta kohti. 

Metsä tihkuu elämää läpi vuorokauden, läpi  
viikkojen ja vuosien, läpi vuosikymmenten ja  
vuosisatojen. Se ei kuole, vaikka tuli polttaisi  
sen, vaan se jatkaa elämää siitä mitä jäljellä on:  
tuhkaa ja sen alla maapohja, joka ei ole eloton. 

Pirjo Virkkunen 
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Syksy värittää tunturin 

Syksy värittää tunturin,  
maalaa sen rinteistä taulun  
tuhansine punaisine puolukoineen. 

Ei kukaan taidemaalari  
kykene siihen samaan, mihin  
luonto kykenee. Ei kukaan arkkitehti  

onnistu luomaan niin vahvaa 
ja kaunista rakennelmaa  
kuin hämähäkki. 

Luonto kulkee edellä 
ja ihminen tulee sen perässä. 
Juuri kun hän luulee tuntevansa  

luontoa, se näyttää hänelle  
uusia puolia itsestään vaihtaen väriä  
kuin jänis talven tultua.  

Luonto jos mikä osaa yllättää  
meidät, sitä ei voi lukea  
kuin avointa kirjaa. 

Syksy värittää tunturin,  
maalaa sen rinteistä taulun, 
joka elää päivän hetkien myötä. 

Pirjo Virkkunen 
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Suot 

Suo siellä, vetelä täällä, 
se on sanonta kansan suusta, 
kun sieltä sanonnat lähtevät, 
ne kertovat myös paljon muusta. 

Soita on myöskin elämässä, 
on synnin suo pahin niistä. 
Mitä kaikkea sisään se kätkeekään, 
moni ihmislapsi sen tietää. 

Usein päältä on kukkasin peitelty, 
myös marjat makoisat siinä, 
jos siihen kulkemaan erehdyt, 
kuljet niin kauas kuin marjat riittää. 

Ja kohta jo huomaat ja ymmärrät, 
suolla yksin oot marjoinesi. 
Ovat ystävät kaikonneet viereltä,  
tietä kotiin nyt suotta etsit. 

Et seutua tunne sä laisinkaan, 
mitä marjoista hyötyä sulla, 
onhan allasi suo niin upottava, 
kuka avuksi nyt voisi tulla? 

Jos yhteen suuntaan lähtisit, 
se voi olla harhareitti, 
jos yksin jäät yöksi paikallesi, 
sinut kylmä ja nälkäkin perii. 

Näin myös synnin suo on pettävä, 
usein luoksensa ihmisen saa, 
ei arvannut sinne lähtiessään, 
miten kauas hän kulkeekaan. 

Nyt itkeskelet ja polkua haet, 
joka kotiin sinut johtaa, 
ehkä muistat lapsuuden rukouksen, 
siitä kertaat tärkeimmän kohdan. 
22



Ehkä silloin jo nostat jalkasi 
pois liejusta upottavasta, 
kuulet paimenhuutoa jostakin, 
siellä koti, nyt tiedät sen vasta. 

Tulet suolta ja rämmit nolona,  
ovat kasvosi itikansyömät, 
niin myös synnin suolla kulkiessa, 
jäljet sisällä on sekä päällä. 

Mutta pois jos kerran päässyt liet, 
älä eksy toiste sinne, 
missä korpit jo ootteli kaarrellen, 
se oli jo kuoleman enne. 

On synnin suo soista pettävin, 
saa luoksensa liian monta, 
voi poloista häntä ken sinne jäi,  
ei toista niin onnetonta. 

Hilkka Karjalainen 
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Mietteitä 

Metsän puut uljaat 
rungot paljaina, 
katsoo kohti taivasta, 
hiljaa huokaavat. 

Taivas siniharmaa, 
rusko värikäs, 
kaksi ihmislasta 
hetkeks viivähtää. 

Katsoo väritystä, 
se mielen herkistää, 
ilman sivellintä 
Luoja tehnyt tään. 

Matka jatkuu hiljaa, 
mietteet puhdistuu, 
latu suora, kaita, 
edessä avautuu. 

Puiden uljas ryhti 
taakse jää jo nyt, 
taivas kirkkaammaksi 
yhä värjäytyy. 

Maisema tuo piirsi 
sieluun kuvan niin, 
ett kaipuun myöskin jätti 
Luojan maisemiin. 

Päivä kuluu iltaan, 
kuva sielussaan, 
lapsi vuoteellansa 
miettii taivaltaan. 
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Missä värit puhtaat 
kuin taivahalla nuo, 
missä puut uljaat, 
mutt oksat kaareutuu? 

Missä lintuin laulu 
kuuluu oksilta, 
ja maisemasta taulun 
saa vielä kauniimman? 

Missä ladut tuovat 
kaikki kotihin,  
missä meille suodaan 
taidot mestarin? 

Missä maalaisimme 
taulun kauneimman,  
reunaan laittaisimme  
kultakirjonnan? 

Hilkka Karjalainen 
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Kuuntele 

 syksy huutaa lähtijöiden perään 
 kuuntele 
 pitkät varjot lepattavat hileisellä pellolla 
 pilvi pyyhkäisee auringon piiloon 
 vain hetken matala valo kipunoi 

 tämäkin päivä kyselee tarkoitustaan 
 en osaa vastata 

 Riitta Arbelius 
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Vaikka jo menit 

 kiven kupeessa 
 kuurainen korsi 
 hauras 
  kuin elämäsi 

 sytytän kynttilän 
  uskallan muistaa 

 lepattavassa valossa 
  olet läsnä 
   vaikka jo menit. 

 Riitta Arbelius 

Huhtikuun lumi 

 huhtikuun lumi 
 risuinen  
 mutaraidoissa 
 askelissa läiskähtelevä 
    
 kevät 
 niin ruma vielä 
 niin toiveikas 

 Riitta Arbelius 

27



Kerran lähteellä 

Lapsuuteni kodin lähellä oli ja on pieni lähde  
Sen lähteen ylapuolella on kumpare,  
kumpareella oli silloin lato 
Kerran kesälla istuin sen kynnyksellä isäni sylissä. 

Oli sota ja kova pakkastalvi 
Isä oli jossain rintamalla puolustamassa  
Pihassamme kaivomme kuivui 
Äitini piti kavelypolkua auki hetteelle. 

Yhtena päivänä uteliaisuuteni vei hetteelle  
Hete oli pysynyt sulana, osittain 
Ajattelin siirtyä polulta valkealle lumelle  
Lumen sisälla olikin paljon sulaa vetta. 

Äidin polku pakkasella oli jäädyttanyt veden  
Siksi puron vesi olikin pysahtynyt kuin tammeen  
Näin vesi polun yläpuolella oli noussut korkealle 
Alempana oli näkyviä jäätiköitä. 

Onneni oli, etten astunut suoraan valkealle lumelle Vaan 
kevyesti kosketin lumen pintaa 
Vetta olisi ollut minua kaulaan asti 
En kuitenkaan kertonut äidille pirtissa siitä. 

Urpo Junkkila 
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Luontoeläinten jälkiä Puistolassa 

Uusi talvi tuli nyt äkisti Puistolaan 
Lunta satoi ihan reilusti parissa päivässä  
Lienee lumi yllättanyt luontoelaimet  
Jälkia ei tullut pariin päivään 

Rusakko oli liikkeellä ensimmäisinä 
Oravakin yritti päästä hyppimällä puusta puuhun Kettukin 
jo oli kierroksellaan janan jättänyt  
Hiiret ja metsämyyrät liikkuvat utulumen alla 

Lumikkoa ei ole viela Puistolassa nyt nähty 
Varis, harakat ja naakat etsivät evästa haavikosta 
Sorsat ovat tulleet puron suvantoon mekastamaan,  
kunnes pakkanen puraisi suvannon jäätiköksi 

Vasta jouluksi suksilatu avattiin Puistolaan  
Ei siinä ladulla enää suksi tökkaa karikkoon 
Kovin on ollut vähän hiihtelijöitä pakkaskelillä Alussa 
on hiihtokausi vielä nyt tammikuussa. 

Urpo Junkkila 
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Elämänvaellus I 

Sinä elät kesän ja syksyn välissä 
elämässäsi, vuosi vuodelta 
kuljettua polkua kertyy lisää, 
tehtyä matkaa, kokemista ja muistoja, 
parhaimmillaan jonkin ymmärtämistäkin. 
Onnellisuutta siitä, 
että varmaa tietoa määränpäästä ei vielä ole. 
Hapuillen yhä elämää kuin vastasyntyneet 
me kaikki jatkamme tahoillamme. 
Tai tieto määränpäästä kyllä on, 
mutta koska ja missä, 
sitä emme aavista, 
kaukana edessä sumussa vielä 
se mitä kutsutaan lopulliseksi, 
vaikka ei se ole lopullinen, 
jossain muodossa jatkumme edelleen. 

Sinussa on kesä ja syksy yhtä aikaa, 
kaikki mennyt ja nykyisyys 
ja tulevaisuuden mahdollisuudet: 
lehdet vielä vihreät, 
vasta aavistus siitä,  
miten suonien kuljettama neste 
hitaasti ehtyy, puut ruskautuvat, 
vasta illansuussa, yöpuolessa 
syksy paljastaa kauneimmat värinsä, 
sitä kauneutta kohti meidän on alati kuljettava.. 
Muistaa ei tarkoita: katsoa menneeseen, 
oleminen ei tarkoita: oltava tässä, 
vaan olevan ja tulevan rajaviivan ylittämistä, 
kohti jotain,  mikä on joka aamu 
uusi, hätkähdyttävä, outo 
ja ihastusta täynnä. 

Keijo Nevaranta 
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Elämänvaellus II 

Sana on lumen painon alle 
jännittynyt oksa 
odottamassa laukeamisen hetkeä. 
Tänä talvena lunta on paljon 
täällä missä asun yli puoli metriä 
ja talvi on vasta puolivälissä, 
tammikuun alkupäivinä, nyt. 

Olen lähtenyt uuteen vuoteen 
jatkamaan tätä mitä nimitän vaellukseksi. 
Vaellus on kaikkea sitä, 
mitä näen, koen, ymmärrän, 
kirjoitan, maalaan ja tiedostan. 
Ja se mikä jää tiedostamattomaksi 
on ehkä kaikkein tärkeintä minussa. 
Unissa se joskus paljastaa osittain itsensä. 

Nuoruudessani vaelsin usein pitkiäkin matkoja, 
kuljin jo kuljettuja reittejä luonnossa. 
Silloinkaan kulkemattomia metsiä ei enää ollut. 
Nykyään vaellukseni ovat lyhyempiä, 
kuljen vain lähimetsiä ja jokivarsia, 
tarkennan katsettani luonnon pieniin yksityiskohtiin, 
niistä löydän vielä aitoutta. 

Joskus vaellukseni on vain kauppamatkalla syntynyt runo, 
jonka kotona työhuoneessani kirjoitan muistiin. 
Joskus levotonta vaeltelua kotona huoneesta toiseen, 
odottaen että ajatus tulisi, 
kun tunnen että jokin on kerääntymässä 
mutta ei vielä ilmene. 
On kuin odottaisi jonkun soittavan ovikelloa, 
mutta ei se soi. 
Joskus vaellan vain ajatuksissa, sängyssä, 
ennen nukahtamisen hetkeä, 
silloin maailmantuskani on usein pahimmillaan. 
Kunnes uni armahtaa minut. 
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Kirjoitan ja maalaan, koska en muuta osaa, 
mutta siihen että järjestän näyttelyitä ja julkaisen 
on vain yksi syy: tämä luonto, 
kaikkialla ympärilläoleva, 
josta olen hiukkasena osallinen. 
Se osa joka kuluttaa, hävittää ja tuhoaa, 
hyödyntää ja riistää, 
niin että tämä maa on jo ruostumassa, 
kulumassa loppuun, 
heikentyneenä ennenaikaiseen vanhuuteen. 

Pyrin hyvään, vakuutan itselleni, 
pyrin sanomaaan jokusen sanan luonnon puolesta, 
mutta miten heikolla äänellä, miten voimattomasti! 
Hyvä on käsitteenä samanlainen kuin täydellisyys, 
niitä kohti voi kyllä pyrkiä, 
saapumatta koskaan perille. 

Mutta vaellus on kaikki mitä minulla on 
kaikki kuljettu matka; se on elämäni. 
Kunnes lopulta aavistamatta hetkeä olen vihdoin perillä 
sulautuen suureen yhteiseen, lopulliseen nimettömään. 

Keijo Nevaranta 
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Talvi 

Aamulla pakkanen 
äkämystynyt entisestään. 
Räpeltää kukkiaan 
ruutua vasten. 

Äreä pohjoistuuli nipistää 
poskia. 
Taivuttaa lumisia 
puiston puita. 
Aurat pihoilla ja teillä 
etsivät paikkaa lumikuormilleen. 

Varpuset pörröisinä oksillaan 
odottavat armeliasta kättä 
siemenineen. 
Kesän laululinnut 
Niilin rannoilla 
Sylvian tavoin. 
Kaipaavat rakasta Suomenmaata. 

Järvet jääpeitteissään. 
Jossain kukkivat jäälyhdyt 
jäätien varsilla. 

Vain pitkää pimeää.  
Päivä hukkuu 
ohuena nauhana hämärään. 
Vain kukon ensiaskel Tapanina 
kevättä kohti. 

Raija Alhontaus 
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Muistoja 

Sinne ne jäivät, ilot ja murheet, 
syksyn lehtien ja talven lumien alle. 
 Hyvässä tallessa ovat. 
Kevään tullen versoavat uudet, 
 entistä parempina. 

Tulispa pakkanen: 
kengän alla narskuva lumi, 
poskien pistely, 
sormien nipistely, 
hengityksen höyryt, 
vuotava nenä, 
se oikea talvi. 
Sen oikean talven tuntemukset, 
Lumen kimaltava valkoinen kauneus. 
 Vuodenaika kohdillaan. 
 Palkintona punaiset posket ja iloinen mieli. 

Ulla Pekurinen 
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Hyväluontoinen 

Hyvää työkaveria sanotaan kansankielellä: "Sen kanssa 
kyllä pärjee, on mukava, kun leppäkelkka." 

Signe Huttunen 

Maisemaluontoja 

Mänty pistävin neulasin   
pieni Metsätähti ohikulkijalle sammaleelta viestii: 
"Huomaathan sinä minutkin?" 

Aurinko laskee männikön taakse tyyni järvi peilaa pilven 
hattaroita. 
Heinäseipäät pylväinä pellolla. 

Kaukana lehdossa kukkuu käki. 

Signe Huttunen 
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Hetki 

mitättömiä sanoja 
kun kuusien latvat taittuvat tuulella 
ja istut hiljaa yksin 
jäätyneen järven rannalla 

vain aamuisen tykkylumen heijastava valo 
ja jäljet tyhjänvalkoisella hangella 

luminen kosteus vaatteissa 
metsäjumalien kuiskaukset,  
kaikuina korvissa 

Mika Keränen 
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Syyslegenda 

syksyn koleudessa minä synnyin  
olin yksin 
yksinäisempi tuskin kukaan 
enkä tiennyt ketään kaltaistani 

kun ovet avattiin 
silmäni sokaistuivat 
mutta minä totuin valoon ja  
näin  
miten kaunis oli maailma 

kauan oli vaellukseni kestänyt 
kun kaupunki tuli näkyviin 
tiesin 
kuten oli tarkoitettu 
minun oli määrä nousta  
kunniapaikalle 
rauniolinnan läheisyyteen 

en ollut enää yksin 
väkijoukot tungeksivat rannalla 
iloinen hälinä täytti tienoon 

katsoin pimenevässä illassa 
ylläni loistavia tähtiä 
pian liittyisin kipinöiden 
niitten joukkoon 
ja niin 
tämä rituaali saisi täyttymyksen 

Eine Syvävirta 
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(nimetön) 

Kerään  
käteni täyteen 
tuulta, maisemaa. 

Aistien ylikuormitus 
pysäyttää, 

pelkkä olemassaolo 
riittää. 

Mattona jalkojen alla 
menneen kesän 
           kuolleet lehdet. 

Muistutus jatkuvuudesta. 

Marjatta Nyyssönen 

38



(nimetön) 

Rannan koivu 
kumartuneena veden puoleen 
pudottaa lehti  
              lehdeltä 
menneen kesän muistot. 

Vesi peilaa 
             lehtiä ja 
             lehtien leikkiä. 

Aikaa ennen lokakuuta. 

Sulassa sovussa 
maisema 
maalaa eilisen  
            kangastukset 
ja tämän päivän 
            odotukset. 

Tuuli  
ravistelee haapaa, 
             jonka 
sinfonia 
             helisee 
menneelle kesälle 
ja saapuvalle syksylle. 

Näen unta 
            metsän laulusta. 

Marjatta Nyyssönen 
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Pieni pisara 

Elämän virran pieni pisara 
armoton piste 
lopullinen ryöpsähdys 
kosken kantava kohina. 
Syöksy ei peitä kaikkea, 
ei jokaista kiveä hipaise 
ei syleile sileää simpukkaa 
ei kerro kaikkea minkä tietää 
minkä syvyyteen mukanaan vie. 

Tuuli hajoittaa tuhkat, ajatukset 
koko kulun ja juoksun ajoitukset 
suunnitelmat hajoavat 
elämän virran pieniin pisaroihin 
lopulliseen juoksuun, 
häviävään pisteeseen. 

Olkaamme rauhassa, 
veden ja pisaroiden äärellä, 
maailmankaikkeus jatkuu 
elämän ja kosken kulussa 
kuohuissa, syöksyissä 
ja ryöpsähtelyissä. 

Irina Hannele Ilén 
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Unohdetut laulut 

Viikon viimeinen laulu 
laulettiin auringolle. 
Viikon ensimmäinen laulu 
kuuluu sankarille. 
Viikon unohdetuin laulu 
hämäsi ritariksi lyödylle. 
Viikon kaikki laulut 
pusertuivat menneelle. 
Viikon tulevat laulut 
kuuluvat yli koskien 
kuohujen ääreltä 
tulevalle huomiselle, 

varovaiselle... 

Irina Hannele Ilén 
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