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Jos minä en 
Jos minä en  
olisikaan syntynyt 
isästäni ja äidistäni. 
Jos joistakin toisista, 
jostain toisesta, niin 
olisinko minä 
      minä 
vai olisiko sieluni 
jossakin toisessa kehossa. 
Olisinkohan toinen 
vai olisinko ollenkaan... 

Raakel Kovala-Pappila 
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Tämän päivän tähtihetki 
Tämän päivän tähtihetki. 
Sisäänpäin kääntyneen 
hiljaisuuteni 
rikkimennyt sivu, 
josta valo 
ääni 
ystävän käsi kohti, 
pulputus. 
Kaksi kieppuvaa kidettä 
linnunradan laidalla 
yhdessä enemmän. 
Minä pelkkänä korvana, 
hymynä. 

Raakel Kovala-Pappila 
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Voitonjuhlan aikasaatossa 

Pieni ja mitätön ovikello kilahtaa isoon ääneen ja minä saavun viimein 

pimeään ja sysimustaan savupirttiin Vuonisjärven toisella puolella.  

Viisas ja nopealiikkeinen Kuningas kääntyy vuoteellaan kasvojani kohden ja 

tummanpuhuva Aurinko nousee pohjoisessa tänään yltäkylläisen ilon 

voitelemana.  

Ahdistuksen sakea kipupisteviidakko seestyy Ylistaron helppoheikkien 

epäjumalien sortumissaatossa ja pienet norsunpoikaset ilakoivat Zanzibarissa 

iloisten intiaanien voitonjuhlassa.   

Kivikasvoiset nukkeäidit nauravat entisaikojen mallin mukaisesti hersyvän 

kuumenaurun. 

On tullut aika lähteä kotiin. 

Mauno Keränen 
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Uutta vedenpaisumusta ei enää tule 

Tiukka ja paksu jääkellarin ovi sulkeutui vieraan kartanoherran 

lähdettyä toivioretkelle uuteen maailmaan ja kaksi vanhaa ja 

vaivaista paksua hiirtä pääsi pakoon kamalia painajaisunia sieltä. 

Silloin kolmas viinikellarin pääovista rapautui käyttökelvottomaksi ja 

siniset päällekarkaavat ajatuspilvet haihtuivat edesmenneitten 

sukupolvien hatarasta muistista. 

Tuli suurisateinen sadekuuro vielä viime vuoden kevään kynnyksellä 

kevättöiden aikoihin Uuteen Maailmaan ja Taivaan lasinen 

kristallimeri huuhtoutui puhtaaksi elävällä Verellä entisaikojen 

raskaista synneistä.  

Tulevat toivon maailman pilviveikot ilakoivat siitä syystä yhä 

uudestaan ja uudestaan ja huima Jumalan säätämä sateenkaari 

kertoo jälleen kerran ettei uutta suurta vedenpaisumusta enää tule 

maan päälle. 

Mauno Keränen 
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Kristuksen ylösnousemuksen ilon todistaja 

Pyhittäjä Gabriel Georgialainen (k. 1995),  
Sinä torjuit jo nuorukaisena 

kommunistisen vainon ja terrorin vuosina 
ihmisten demoniset teot 

salaisen poliisin silmä valvoi 
myös Georgiassa 

Päivin ja Öin 
kansalaisia 
pelko hiipi 

ihmisestä toiseen, 
lähes jokaisesta georgialaisesta 

tuli tuolloin ilmiantaja tai vangittu. 
Tunnustaja Gabriel, 

Sinä valitsit elämässäsi 
Kristuksen Tähden 

Houkkuuden. 
Pyhän Hengen Armo 
kirjoitti sydämeesi 
himottomuuden, 

uskon ja 
vilpittömän rakkauden Jumalaan 

ja lähimmäisiin 
vapunpäivänä 1965 Sinä sytytit Tbilisissä  

kesken poliittisen kulkueen 
Leninin kuvan tuleen. 

8



Pyhä Gabriel 
Sinä opetit lamaantuneelle kansanjoukolle: 

Kuolleelle ja vallankumouksen 
verenvuodatuksen aloittaneelle 

Leninille ei ole syytä osoittaa kunnioitusta, 
vaan kuoleman kukistaneelle Kristukselle 

Joka antaa meille iankaikkisen elämän 
mahdollisuuden! 

Tuon vapunpäivän jälkeisinä kuukausina 
Sinua, isä Gabriel kidutettiin julmasti 
ja suljettiin lopulta mielisairaalaan, 

mutta sielläkin Sinä vastasit kiduttajille: 
Jumalan iankaikkinen Totuus lopulta 

vapauttaa 
Kristityn kaikesta tämän maailman 

valheesta. 
Pyhä pappismunkki Gabriel Georgialainen 

Sinä uskalsit nousta vastustamaan 
kommunistisen yhteiskunnan hirvittävää  

mielivaltaa ja terroria 
Sinä hyväksyit houkan elämässäsi 

Kristuksen ristin, 
mutta myös Hänen tarjoamansa 
ylösnousemuksen ajattoman ilon 

Jarmo Hakkarainen 
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Mitä jos 

Sinä kysyit: ”Puhutko arabiaa?” 
Minä kysyin: ”Pidätkö suomalaisesta keitosta?” 
Sinä kysyit: ”Minkä ikäinen olet?” 
Sinä olit kaksitoistavuotias, elämä edessäsi, 
iloisuus silmissäsi. 

Mitä jos et olisi tullut? 
Mitä jos emme olisi tavanneet, tutustuneet. 

Eufratjoki kasteli juuriasi, sai kaipaamaan 
hedelmällisiä viljelyksiä ja leutoja talvia. 
Pohjola näytti sinulle viiman ja pakkasen, 
lumitähden lapasellasi. 
Mitä jos.. 

Mirja Kananen 
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Elämme historiaa 

Peuravaaralta oli kaikkien lähdettävä, kodit 
poltettava 
olen lukenut ja kuullut 
   Mitä jos eivät olisi ehtineet rekeen 
Kuka selviää raunioista tänään, kuka jättää kotinsa 

Puristava tunne jatkui vielä illalla uinnin jälkeen 
Nukkumaan mennessäni etsin mukavaa asentoa, 
hengittelin syvään  
paleli vähän paksusta peitosta huolimatta 
   Mitä jos.., jos se olisin minä 
   Mitä jos sama toistuu 
Isä meidän, joka olet 
  
Tunsin kevyen, lämpimän painalluksen 
oliko joku vierelläni.  
Olin jo kääntymässä katsomaan  
en kääntynyt, väsytti.  
Kosketus tuntui päälaella  
lämmin aalto kulki ylhäältä varpaisiin asti. 
  
Tuli raukea, rauhallinen olo, johon oli hyvä 
nukahtaa.  
Se oli lämmin kosketus 
   Se oli enkelin siiven hipaisu. 

Mirja Kananen 

12



Mitä jos … 

uhkakuvat ilmastonmuutoksesta 
käyvät toteen, 
että vuodenaikojen rajat hälvenevät 
ja täällä Kainuussakin vallitsee 
jonkinlainen kärrykeli ympäri vuoden. 
Se olisi surullista. 

Nyt talvi tuiskuineen ja pakkasineen 
taikoo upeat puitteet 
terveelliselle harrastamiselle. 
Hiihtely lumisessa metsässä 
hoitaa mieltä ja kroppaa. 

Kevään valo ja orastava vihreys 
keventää askelta 
ja antaa odotuksen ilon 
uuden kasvun seurantaan. 

Kesän lämpö kypsyttää sadon 
pelloilla ja metsissä 
ja syksyn väriloisto 
antaa iloa, voimaa 
ja kiitollisuutta. 
Kuinka hyvä kotomaamme onkaan! 

Anneli Karjalainen 

13



MITÄ JOS  

MITÄ JOS RAKKAUS TIETÄÄ  

MITÄ JOS ANTAA ANTEEKSI  

MITÄ JOS SANOO  

SINÄ PIENI IHMEENI  

TÄNNE TARKOITETTU  

MITÄ JOS RAKKAUS ON HARVINAINEN KOLIKKO  

LEIMUAVA HOPEARAHA 

SIELUNI TASKUSSA  

MITÄ JOS SE SUPATTAA 

OTA MIELUUMMIN TÄMÄ HETKI  

KUIN NE MUUT AINIAAKSI  

Mari Cajanus  
Kuva : Marjaana Manninen 
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Tieltä metsään 

Metsään tänään kun on menty, 
siellä puita paljon, myöskin mänty. 
Metsässä kirjavassa kasvaen leppä 
ja siitähän mielissään myös puuseppä! 

Nyt ei olla hakemassa joulukuusta, 
ei, eikä joululauluja kuule lasten suusta. 
On edessämme sankkaa kuusikkoa 
ja tuulen soittoa kuin jousiviisikkoa. 

Onko täällä menossa oikea teerenpeli, 
eihän ole, eikä kyseessä se suksikeli? 
On kesä, emäntä marjoja keräämässä, 
kotona mummo lankaa kehräämässä. 

Hurmaa metsä sisimpään tuomassa, 
paljon puita kuin metsurin kuormassa. 
Ja marjat; mustikat, puolukat ja kyllä 
sienetkin ja kevyttä oloa olla kävelyllä! 

Tuulten huminaa puissa, sitä soittoa 
luonto esittäen ennen aamunkoittoa 
 ja on seassa lintukirjoa, lauluja ääntäen. 
Se kaikki sydäntä, sisimpää lämmittäen! 

Pentti Mankinen  
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Istun pientareella pellon 

Että se ajasta aikaa on jo mennyt, 
siis taakse jäänyt, metsän männyt 
ei pellolla kasva, ollaan pientareella 
kesäpellon, eikä siis Tampereella! 

Mennyt aika maaseudun äärellä 
ollen erilaista kuin nyt mieli äreällä 
eritoten ja pientareella kissankellot 
kesällä ja auringossa kylpevät pellot. 

Lintusten lennot pellon yllä värikästä 
ja sudenkorento, näky västäräkistä 
ei vakituista määränpäätä, vain olla 
ja lentää ruokaa etsien eikä olla nolla! 

Mutta näky maanteillä, niiden varsilla 
ei maitolaitureita se näkemys Arssilla. 
Näkymä; pellot ja kadonnut heinäladot, 
jotta ajassa muutosta, nekin viljasadot. 

Mutta samaa navetassa kuin ennenkin 
oli; lehmät, lampaat, siat ja hevonenkin 
ei kuitenkaan maatyössä, on lemmikki, 
kilpaheppa, vierellä navetan Mansikki. 

Pentti Mankinen  
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Mitä jos lähtisin 

Oli tullut jälleen kevät 
mutta Hannu-hauki oli levoton 
kovin oli kotijärvi 
harmaa ja eloton 

pimeä pimeä 
ei näy taivaan sineä 
tämä on autiomaata 
ei täällä elää saata 
mitä minä enää täällä 
Hannu-hauki oli  
erikoisen apealla päällä 

Hannu-hauki alkoi jälleen 
uida letkuttaa 
pyrstöään ja eviään 
rytmikkäästi ketkuttaa 
kokeilenpa tuota sivujokea 
minnehän se vie 
en ole onneksi vielä  
aivan kokonaan sokea 

musta virta vyöryi 
jälleen kerran solisi ja lorisi 
ja Hannu uidessaan haaveili 
jospa jossain olisi 
vaikka pieni puhdas lampi 
jossa elää voisin 
terveenä hiukan toisin 

virta kiersi ja kaarsi 
pehmeästi keinutti ja työnsi 
tämä on jännittävää  
18



Hannu-hauki myönsi 
tuli uusia jokihaaroja 
oli karikoita 
lahonneita puupökkelöitä 
kaikenlaisia vaaroja 

lopulta Hannu-hauki saapui 
syrjäiselle lammelle 
onpa hyvä tuoksu 
aah 
ja kirkasta on vesi 
nyt loppuu pakojuoksu 

ahvenparvi tuli heti  
uteliaana katsomaan 
ja Hannu niitä hätisteli 
ahvenet tietenkin tiesivät 
mikä oli valtasuhteen peli 

muutaman viikon päästä 
kun vielä oli jääkansi 
kaikkeuden päällä 
pilkkijät alkoivat  
kulkea ja kolistella 
aurinkoisella jäällä 
ne porasivat  
pieniä kattoikkunoita 
niistä Hannu-hauki näki pilviä 
ja kuuli tuulen huminoita 

ja kun madot roikkuivat ongessa 
Hannu-hauki niitä näykki 
söi parhaat palat 
saamatta jäivät usein siksi 
pilkkijöiden kalat 
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naaraita se tietenkin 
aika ajoin liehitteli 
lauloi niiille että  
kevät kevät kevät 
minulla on suuret evät 
näin se kutemaan suksutteli 
sitten laski maidin päälle 
ja aina jatkui suku vaan 
älykkäät ja lihaksikkaat geenit 
mutta toki piti matkaa uida 
ja vetää silloin tällöin  
tosi kovat treenit 

lammen rannalla oli myös 
suuren suuri laituri 
jossa oli vahvat pölkkyjalat 
ja kankaalla harmaa ökymökki 
ja Hannu-hauki tietenkin rannassa 
ilkikurisena ihmisten sääriä tökki 
sinä viheliäinen sinä tuhma 
puraisenko 
Hannu-hauella oli uhma 

Hannu-hauki oli   
lammen kunnioitettu pomo 
villi ja vapaa huippupeto 
ja lammen vesi oli kirkasta 
ja rannat kuin paratiisin 
kukkaketo. 

Tarja-Leena Kinnunen 

20



Mitä jos joku aamu heräisi kynä kädessä 
Mitä jos joku aamu heräisi kynä kädessä, 

tyhjien rivien piirittämänä, 

valkoista paperia joka puolella vaatimuksineen. 

Pitäisi kirjoittaa vekkuli sana, hieno lause, virke ja tarina. 

Kohtuuton vaatimus vai uusi mahdollisuus. 

Mitä jos ei tunnistaisi yhtään kirjainta, 

oikosulku teroituskone kädessä. 

Mitä jos ei vaan osaisi, kuka avittaisi, 

mitä sitten, jos mitään ei syntyisi. 

Jos kuitenkin yrittäisi, ainakin aloittaisi. 

Piirtäisi vaikka vauhtiviivaa ja kiekuraa, 

siksakkia terävällä kynällä. 

Piirtäisi aaltoviivaa ja heittäytyisi sen vietäväksi, 

havahtuisi vastarannalla konsonanttien ja vokaalien seassa, 

ajatusviiva tai huutomerkki jumittaisi kurkussa. 

Mitä jos sommittelisi hiekalle kirjaimia tyhjiksi sanoiksi. 

Mitä jos antaisi vain koko sotkun olla. 

Mitä jos se olisikin hieno taideteos. 

Lilli Kaakinen 
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Mitä jos osaisi 
Mitä jos osaisi ulkoa kaikkien laulujen sanat eikä osaisi laulaa, 

tuntisi nuotit, mutta soittopeli puuttuisi. 

Läpsyttäisikö jalkaa varovasti lattiaan ja napsuttelisi sormiaan. 

Pullonpyörityksessä olisi pakko laulaa ukko-noo-aa. 

Mitä jos osaisi ratkaista kaikki ongelmat, aukaista umpisolmut, 

sovitella ihmisten riidat ja lopettaa kaikki sodat. 

Mitä jos osaisi torjua sään ääri-ilmiöt, opettelisi tekemään osuutensa, 

kulkisi talosta taloon valistamassa oikeista elintavoista. 

Mitä jos puhuisi rauhallisesti, olisi vakuuttava, jättäisi kengät eteiseen. 

Veisikö tuliaiseksi kuivattuja nokkosia, puhuisi villiyrteistä. 

Masentuisiko, jos kaikki pilkkaisivat, lähettäisivät metsään. 

Mitä jos puhaltaisi pajupilliin tai laulaisi tiu-tau-tilhiä kannolla istuen. 

Tuntuisiko maailma pehmeämmältä paljaat varpaat sammaleella. 

Lilli Kaakinen 
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Toivon pilkahdus 

Talviauringon vino valo 
iskee suoraan kinokseen 
lukemattomat kiteet häikäisevät silmiä 
	 kuin tähdet taivaalla 
	 	 	 lupauksia 
ja ihmisten toiveita : 
anna meidän uskoa edes yhden 
	 	 	 lumikiteen verran 

Ulla Pekurinen 
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Entä jos 

Hymyilisin tuntemattomalle kadulla, 

kysyisin mitä kuuluu? 

Tervehtisin naapuria hyvällä huomenella. 

Eksyneen näköiseltä kysyisin, 

voinko auttaa? 

Bussipysäkillä juttelisin vieraalle,  

kahvilassa istuisin tuntemattoman pöytään. 

Olisinko jotenkin vähempi, 

jos jakaisin hyvästä mielestäni? 

Ulla Pekurinen 
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Oikea runoilija 

Jos minä olisin oikea runoilija 
laulaisin Suomen lauhoista kesäpäivistä 
sen lempeistä öistä 
koivujen vihreydestä 
honkien uljaudesta 
pihlajan punaisista marjoista. 
Laulaisin Andalusian lämmöstä 
Välimeren sinestä 
palmurantojen komeudesta ja  
vuorten jylhyydestä. 
Elämän koreudesta minä laulaisin. 

Olavi Leinonen 

25



Taakse jäänyt kesä 

Oli talvi, paleltaa kovin 
Oli lumiset näkymät, kuuraa puissa 
Olispa hyvä olla etelän auringossa, lämmössä 
Siellä on nyt vihreät ruohokentät, vesikin lumoaa 
On siellä tungos joutilaista, mukamas turisteista 

Lunta sataa, tuuli juoksuttaa kinoksiin 
Kinos tukkii polun kasvihuoneelle 
On puuskuttaen riennettävä sinne 
Jo on lämmin kasvihuoneessa 
On orvokit, pekoniat ja muut taimelle tulossa 

Jo sadetta rääkyy varis rantamännikössä 
Ulkona käy kylmä viima pohjoisesta 
Ei vielä riitä lämpö auringosta 
Nuokkuu vielä vilussa vanha ruohikko 
Aikansa on kylmää, mutta pian ilma lämpenee 

Jo lentää kiuru, hyppii västäräkki 
Hyttysparvi liitää jo keveässä tuulessa 
Tulee parvessa pääskyt oksilleen 
Tulee lämmin kesäaamu, aurinkoinen 
Jo voisi pukeutua kesävaatteisiin 

On tullut aika tyhjentää kasvihuoneet 
On aika pakata taimet kasvilaatikoihin 
On kiire torille jakamaan kasvit tarvitsijoille 
On tullut aika korjata sato kevään työstä 
On aika yhtyä kesän viettoon, pois konsanaan 

Urpo Junkkila 
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Näköaloja 

Kuljeskelen kesällä kuivahkolla kangasmaalla 
Polun varrella kypsymässä on mustikkaa 
Tuolla seisoo sieniä, tatteja ne vain ovat 
Polku on kivinen, puiden juuria on koholla 
Näköala lyhyt tässä on, puustoinen 

Saavun päälle vaaran kallioisen 
Metsän puusto harvenee, puut tanakoituvat 
Oksisto vankistuu, sakenee 
Tuuli on tuivertanut, vaivannut oksain kasvua 
Näköala pitenee, laajenee ja hajaantuu 

Täältä näkee kauas, kuitenkin etemmäs epätarkasti 
Tuolla on värikästä koivikkoa, tuolla havumetsää 
Tuolla laaja sininen vesialue, saariakin on 
Tuolla laaja harjumaisema kohti taivaanrantaa 
Näköalassa on avaruutta yli metsien 

Pieneksi tunnen itseni alla auringon 
Voisinpa nousta lentoon lailla tuon linnun, 
joka etsii hiiristä ruokaa poikasille pesällään 
On linnuilla tilaa lennellä yllä maiseman 
Näköala on linnuillekin laaja ja avara, esteetön 

Vielä viikko, parikin, ja marjastajat tulevat tänne joukolla 
Kyllä poimurit silloin viuhkivat 
Astiat täyttyvät sukkelaan, säilötään 
Tulee syksy ja viimein talvi lumineen 
Näköalakin tulee valkeaksi, sama se sittenkin on 

Urpo Junkkila 
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Ihmisen jälkeen 

vain pimeys pihan ympärillä  
tuulet lumisella tiellä 

vesakot jäisellä pellolla  
murtuneiden muurien rinnalla 

kun viima lopulta tasoittaa tienoon 
ja pakkanen lyhdyt sammuttaa 

luonto tilansa takaisin ottaa 
ja ihmisten teot lopettaa 

Mika Keränen 
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Matkalainen 

syksyn yönä yksin 
	 ilman valon kajoa 
liian pieni matkalainen  
	 kulkee metsän polkuja 

on jokin synkkä seurana 
	 kun kulkee lapsen mukana 
	 hahmo suuri, vakava 
	 selkärepun takana 

taivaankannen kaarta vasten 
	 viimein piirtyy seuralainen 
mut lähtee mukaan seuralaisen 
	 tuo liian pieni matkalainen 

Mika Keränen 
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Myönnän vajavaisuuteni 
Myönnän vajavaisuuteni. 

En ole osannut 
      kysyä, enkä vastata. 

En tarttua käteen 
oikealla tavalla, 
en itkeä ja hymyillä 
    aikanaan. 

Olen astunut aina 
vaikeimman kautta. 
Jalkani on  
       livennyt polulla. 
Kivet repineet kulkuani. 

Hyvät sanat piilleet 
       sydämessäni. 

Ei ole ollut 
uskallusta, tahtoa. 

Eikä ymmärrystä. 

Myönnän olen yrittänyt. 

Olen luullut  
      tehneeni parhaani. 
30



Mutta olen kuin puolikas, 
vajavainen lintu, 
      joka ei osaa lentää. 

Ei kohota siivilleen, 
ei laskeutua varoen. 

Olen laahustanut  
puolinaisesti 
    kantanut alati 
    rakkauden taakkaa, 

kun ei ole ollut 
     vastaanottajia, 
ei silmiä, 
jotka ymmärtävät. 

Ohitse, vain toisiamme 
hipoen 
olen elänyt kohtaloni, elämäni, 
     lähellä ihmistä 
vajavaisesti rakastaen.	 	 	 	  

Marjatta Nyyssönen 
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Amatsoninlilja 

amatsoninlilja kukkii 
talven pimeimpään aikaan 

sen puhtaan valkeat kukat 
ovat kuin vastasatanut lumi 

ja niiden  tuoksu  
tuskin havaittava henkäys 

amatsoninlilja kukkii 
pohjolan kaamoksessa 

se muistaa 

siellä kaukana  
Amazonin viidakossa 
on kesä 
liljojen kukinta-aika 

Eine Syvävirta 
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	 	 Siirtolohkare 
	 	 jääkauden kuljettama 
	 	 jäänne maastossa. 
	 	 Tunteen siirtolohkareet 
	 	 sielussa, sydämessä. 

	 	 Itäinen taivas 
	 	 kuin olisi liekeissä. 
	 	 Ei, ei savua. 
	 	 Se on vain aamurusko. 
	 	 Aamurusko se vain on. 

	 	 Vavahduttavin  
	 	 ääni toukokuun yössä 
	 	 on kuikan huuto. 
	 	 Villi, kuuluva kutsu 
	 	 kaukaa järvenselältä. 
                   
                                      
                                    
Eine Syvävirta 
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Mitä, jos liikkuisin 
Virtaa, 
sen mukaan 
saa antaa kaiken 

kuohuihin 
  vaahtoon 
     suvantoon 

ei mitään 
  vain mukaan 
     elämään 

ei rajaa 
  ei mitään 

vain liike 
 vie  
  vuolaaseen onneen 

uni ja raukeus 
vie 
  vuolaaseen onneen 

Helena Karsikas 
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vauhtia vain 
  näin heiluu käsi 
    ja rumpua lyö 
      kantapää 
en mitään nää 

kilinää ja kolinaa 
sähäkkä 
rytmi vie viidakkoon 

jazziklubille 
musta iho 
musta biitti 
         riitti riitti 

Satu Rinnetmäen Kehoilua-työpajojen 
innoittamana 

Helena Karsikas 
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Salli itsesi ymmärtää 

Salli itsesi ymmärtää 
milloin valta muuttuu hulluudeksi, 
sillä sinä olet synnyttäjä, 
tuhon siittäjä, 
jos ymmärryksesi ei riitä 
näkemään vallankäyttäjän tulevaisuuteen. 
Tuhon siemenet kylvetään 
suostumuksellasi, 
hyväntahtoisella ymmärryksellä, 
liittymällä siihen 
mikä on vihan kylvöalustaa. 
Tutki itseäsi 
mikä on ihmisen mitta 
pääsi sisällä, 
kätesi pituudessa, 
kasvosi ilmeessä, 
ihmisen lähellä. 
Sinun tehtäväsi 
on katsoa vihaa silmästä silmään, 
antaa toisillemme 
ihmisarvoinen elämä. 
Salli itsesi ymmärtää 
milloin valta muuttuu hulluudeksi. 

Esko Piippo 
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Tienviitat osoittavat hautausmaalle 

Seis, 
Venäjän äitien pojat, 
ei enää eteenpäin. 
Näettekö, tienviitat osoittavat hautausmaalle 
Ukrainan viljaviin lehtoihin. 
Kääntäkää tankkinne 
kohti uusia stalineja bunkkereissaan. 
Mitä hyötyä on maasta, 
jossa romurauta ja kivikasat ovat 
päällekkäin 
tyhjänä ihmisistä? 
Kuollut maa on tyhjän hallitsemista. 
Pojat, te olette eksyksissä, 
jossa ei raudan sisälläkään ole turvaa. 
Tämä on vaarallinen tie, 
jossa pysähdyspaikat on rakennettu 
krematorioon. 
Venäjän äitien pojat, 
kääntäkää tankkinne, 
sillä äitinne ei odota pikkupakettia 
Ukrainasta, 
jossa tienviitat osoittavat hautausmaalle. 

Esko Piippo 
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Pääskyset 

pääskyset 
aidan seipäissä lurittavat 
pihamaalla tervehtivät 

koko kesän 
saman katon alla 
ihmisten ilona 
ystävinä 

pääskyset 

Signe Huttunen 
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orava nakertaa 
punaista marjaa 
pakkaspäivänä 
pörröhäntä suojanaan 

syötyään jatkaa matkaansa 
iloisesti hypähdellen 

Mitä jos minäkin iloisesti? 

Signe Huttunen 
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Paratiisi 

Maailma oven takana 
on aina arvoitus: 
tuntematon kuin 
Hadeksen valtakunta, 
jonne vie tie, mutta 
josta ei ole paluuta. 

Entäpä jos oven takana 
onkin paratiisi? 
Ei sellainen kuin 
Eevan ja Aatamin 
vaan jonkinlainen 
tämän ajan kaltainen. 

Millainen se olisi, 
sitä ei mielikuvitukseni 
riitä kuvailemaan. 
Kaikille yhtä yhteistä 
paratiisia tuskin on 
olemassakaan. 

Vai onko? 

Pirjo Virkkunen 
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Elämä on ihme 

Ei metsää, 
jos ei puita. 
Ei ihmistä, 
jos ei muita. 

Tyhjästä ei 
synny mikään. 
Ei pienen pieni 
helmikään. 

On elämä 
ihme itsessään. 
Se on mysteeri 
ja mysteeriksi jää. 

Pirjo Virkkunen 
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Tänä syksynä 

Monikylläisen harmaan hämärän ryydittämä 
musta ranka 

on kuollut pystyyn. 
Lahoa rauhassa! 
Viitostiellä perjantaina sanoin, 
”katso, aurinko yrittää päästä läpi”. 
Ei päässyt. Aikainen ilta ehti ensin, 
eikä työ loppunut – ei lopu vieläkään. 
Tummia möykkyjä, joissa nimiä, numeroita, 
titteleitäkin. 
Jokaisen kiven alla yksi tai useampi vainaja, 
ruumis, elämäkerran kuori. 

Lukemattomia menehtyneiden elämän mittaisia 
tarinoita: 
kauniita ja kokonaisia, syntymästä kuolemaan. 
Useinmiten vajavaisesti tallennettuina läheisten 
muistiin. 

Sankaritarinoita. 

Tragediaa, komediaa, kauhua, jännitystä, 
romantiikkaa, 
nopeita, hitaita ja uskomattomia juonen käänteitä, 
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joita kanssaeläneet tulkitsevat kriittisestikin, 
omien kokemustensa, muistojensa ja arvojensa 
kautta. 
Armollisesti maatuvat avaamattomatkin, 
visusti vaietut sivut. 

Synkkänä syksynä todistin kolmen elämäkerran 
viimeistä pistettä. 
Mitä jos murenen kuin syksyn lehti pakkasen 
puraistessa? 
Vuosi vaihtuu aina entistä nopeammin. 
Kohta minäkin jätän dokumenttini luonnon 
armoille, 
muutaman muistoihin. Heittäkää se tuhkana 
tuuleen 
– jonnekin, missä se ei vaivaa ketään. 
Mitä jos musta ranka 
tunkee vihreän verson, 
jota aurinko hyväilee, 
kun pimeys hellittää? 
Työ ei lopu milloinkaan, 
mutta kokemukseni on, 
että viimeisenä kuuluu 
”kiitos”. 

Saara Erkamo 
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Nimetön 

Silmät häikäistyvät auringosta 
Kadun varrella valkoisia 
taloja vieretysten 
Piha-aidoilla rönsyilevät 
köynnökset ihastuttavat 
kukinnoillaan  

Naapurin aidan luona 
ylväs puu yli kattojen 

Kuin majakka se ohjaa  
kotipihaan 
Nimetön, kuitenkin niin 
turvallinen! 

Sisko Laukkanen 

44



Toive 

Sininen taivas 
puun silhuetti sineä vasten 

Oksat ojentuvat ylös kuin kädet 
ei anoen vaan vastaanottaen 

Tahtoisin minäkin seisoa vielä 
ryhdikkäänä, antaa ja saada  

Jaksanko? 

Sisko Laukkanen 
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Viimeinen kylähullu 

Se kyhnytti kuvettaan 
saran reunassa ja nauroi 
kaikkien hirsiensä raoista, 
yritti iskeä silmää leikkuupuimurille. 

Se rakasti tuoksuvia apilapeltoja 
ja suuria muhkeita puntarpäitä. 
Irvisti koiranputkille ja nokkosille, 
paisui ylpeydestä muistaessaan 
niitä syksyjä, jolloin 
puhkui täyteliäisyyttään. 

Nyt se pelkäsi tyhjän 
kylmiä talviaan eikä sillä ollut 
ystävälleen hirvelle 
mitään annettavaa. 

Se pinnisti voimansa 
iski tikkuiset hirtensä ahdistajiinsa. 
Vielä se ei – antaisi periksi. 

Raija Alhontaus 
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Lainan päivä 

Helmikuun kahdeksas päivä on kalenterin 
mukaan Lainan päivä. Lainaa on totuttu 
pitämään tyttölapselle annettavana nime-
nä, mutta ei liene väärin, jos nimi on 
kasteessa tullut myös poikalapselle. 
Onhan esimerkiksi Vieno-nimeä käytetty 
sekä tyttöjen että poikien kastenimenä. 
Kumpikaan nimi ei kuulu suosikkinimien 
joukkoon. 
	 Sanana laina on monimuotoinen ja 
käytössä eri yhteyksissä. Pankista hae-
taan lainaa, naapurista haetaan toisen 
päähän äkillisessä puutteessa hiivaa tai 
jauhoja, erityistä työkalua, astiaa tai jopa 
kulkuvälinettä. Näin etenkin maaseudulla, 
jossa kaupat tai palvelut ovat kaukana. 
Lainaksi voidaan katsoa sekin, että 
pyydetään työapua vastavuoroisesti naa-
purilta. Lapsuudessani tällainen naapu-
rusten apu toisilleen oli hyvinkin tuttua ja 
sopuisaa. 
	 Vasta aikuistuttuani tuli tietooni 
kirjasto kotikunnan kirkonkylässä, Sotka-
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mossa. Ei vanhempani, enkä minäkään 
siellä milloinkaan asioinut. 
	 Myöhemmin joskus 1960-luvulla, kun 
Sotkamon kunnan kirjastoauto alkoi 
tarjota palvelujaan kotikylälläni, oli äitini 
siinä vakiasiakas. Itse olen ollut Kajaanin 
kaupungin kirjastoasiakkaana 1970- 
luvun alusta. Saatuani kirjastokortin on 
kirjoja tullut luetuksi enimmillään neljä 
kirjaa kuukaudessa, mm Päätalon, Hirvi-
saaren, Huovisen, Mustosen, Rissasen ja 
muiden suomalaisten kirjoittamia kirjoja. 
	 Lainan päivää on kirjastossa vietetty 
vuodesta 1984 lukien. Siitä on vuosien 
kuluessa muodostunut monipuolinen 
juhlapäivä. Alkuun päivän tarkoituksena 
oli se, että sai maksutta palauttaa myö-
hästyneet kirjalainat takaisin kirjastoon. 
Päivän vietto on monipuolistunut kuten 
on myös kirjaston tarjonta kirjaesittelyi-
neen ja kirjailijavierailuineen. Pikkurahal-
la tarjotaan myös ostettavaksi poistossa 
olevia lehtiä ja kirjoja. 

Urpo Junkkila
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