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• a ioka olel 
si11ulle 

HtiUUSSa 
• 
Ia 
Miten kestäisimme tämän 
e ttä tapamme toisiamme 
hitaas ti päivästä päivään 

joka alel 

e ttä otamme tuomarin ilmeen ja sanomn1e: 
sinun syysi 

ttä riistänune tolsiltamme unet ja todellisuuden 
e ttä emme luota tähän: · 

älh:ää tuomitko 

tämä meidän olisi ymmärrettävä tässä viidakossil 
että vihaamme 
itseämme enemmän kuin lähinunäistämme 
että emme itseämme voi tuomita 

ja siksi 
yhä toinen toisiamme tapamme tapamme 
hukutamme vääriin nauruihin ja vääriin uniin 
että houkuttelemme väärillä lupauksilla 
taivaan niljakkaille soillemme 
ja lois ten peittämille varsillemme 

ellemme itse ole loisia 

tämä meidän olisi tunnustettava 
e ttä unemme jotka itseämme varten teimme 

olivat väärät 
olivat naurua joka ei lopu 
naurua joka ei ole meidän 
naurua joka tulee l>aukaa 
naurua naurua naurua 

ihmiselle 

o ttaishmneko .Jeikh1 a vuksemme 
lapsuuden mielettömät leikit 
sankarit ja hyvät ja haltijat 
(ei viranhaltijoita) 
ja haltiat ja kaikki jotka asuivat kaukana meistä 

ottaisimmeko nämä kuvat jotka eivät ole tosia 
ja tekisimme niistä uuden uskonlauseen 
joka kuuluisi ehkä kuten eräs 

ä lkää tuomitko 

- Jos minun olisi keksittävä jokin leikki 

tekisin kysymysviidakon 
ja jokaiseen puuhun 
asettaisin naurulinnun 

kuinka ne nauravat 
kuinl{a ne nauravat 

vaikka kul jen kasvoillant suru 
ja huulteni alla uhma joka näkyy 

kauas 

vaikka kuljen 
jalkani väsyneet pyytäen 
tuulta ja vettä ja vllvoittavaa varjoa 

ne nauravat vain 
ne pakottavat sinutkin naur amaan 
mi ten naurat miten naurat 
uhmaava t huulet mielettömästi törröttäen 
ja huulten alla oleva viha 

nauraen 
väsyneet jalat eivät odota enää 
nauravat nauravat nauravat 
kulkevat naurua kohti 
kohtaavat naurun 

tässä leikissä joka on viidakko 
jokaisessa puussa naurulintu 

kasvoilla suru ja huulten alla uhma 
kysymys: miksi 
kaikki tahtovat tehdä pahaa 
tai jotakin jolla on merkitystä 
kehittävää joka tappaa 
lapsuuden 
tässä viidakossa joka ei ole leikki 
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5tnisessä ht(ta1suudessu 
• f2yyrilliueu sar1a 

1 
Sinisessä hiljaisuudessa kelluu kuu 
ja 
kaukaisten vaarojen ääriviivat 
hengitt?vät kuin nukkuva ruumis 
yö pudottaa mustat hiukset silmilleni 

II 
raskaista vesistä 

unet 
eilisen purjem 

satavat kirkkaaseen aamuun ohuina 
kaikua vailla 
jossakin syvällä avautuu tumma meri 

III 
varjot 

sateen jälkeen 
tanssivat irrallaan 

ohutta vihreyttään värisevät puut ~ 
kuultavasiipisiä perhosia lehahtaa oksille 

IV 
mus tuu jää 
ja viimein km1 rannat ovat lämpimät 
auringossa 
se pirstoutuu 

vesi kuvastaa taivaan 

Teuvo Vuoma 

Kuu lampul 

sylylelääu laloeer 
Mal ttamaHomana 
haluan 
aamusta aamuun valoa 
auringon ja lampun ja kynttilän 
pimeään . _ j 

pysähtyvät kaiitki karusellit kerran 
itkuw1 
purskahtaa lapsi vielä 
ei tiedä. 

Toini Maria Railavo 

Poiau lältdellyä 
Hyvästi, hyvästi jää. 
Sanat kylmät helähtää 
vaskikello kolkko soi 
kaiku äänes kaukaa toi 
yli metsän, vuorimaan: 
Kuolonkellot soidessaan. 

Hyvästi, hyvästi jää. 
Kaunis päivä hämärtää 
usva peittää suot, pellot 
yötä soi karjankellot. 
Suruisena painan pään 
siunaan sinut: Elämään. 

f2ähf,·· 

Aune Vartiainen 

Sanat putoilevat talvi-lltaan. 
Poistut vähitellen huoneestani, 
sammunut väri mustaan metsään. 

Hengitän viimeisen ajatuksen jälkeesl 
kuin kuihtuneen, riisutun joulukuusen. 
Yksikään neulanen ei tartu ovenl pieleen. 

Sirkka Tuomikoski 

9\::uusi pohj-oista rttnoi(ij-uu 
• R uosar1a 

Tule 
pilven lailla äänettömästi 
taivaan kannen yli 
yön lailla salaa. 
Niin ettei päivän lähtöä huomaa. 
Linnun lailla pään yläpuolelta, 
jo laskeudu ylitseni 
yllätä minut viileällä suudelmaHa 
näkynä ohuen ilman läpi 
haaveena, joka on totta. 
Tuulen lailla puiden oksista 
etelätuulen tuoksun lailla, 
joka kiertää kaikkialle, 
vaivuttaa uneen. 

Ratsastajat keinuvat hevosillaan 
ojasta metsänreunaan 
jo ovat lähellä 
jokaisella on keltainen kukka 
kaikki tämä kaksi kertaa 
sillä joki virtaa heidän allaan 
puut uivat sisään hevoskuvajaisten 
tuuli särkee kaiken 
maa väreilee Iämmmtä 
ja niin täytyy olla 
r a tjastajat keinuvat. 

Ratsastaa 
kaupungin yllä, 
jäälakeuden yllä. 
Hevonen on tuuli 
j a se tietää kaiken 
tarkoituksen ja päämäärän. 
Tieto on poissa, 
t uuliratsu. 

Näkemiin 

suusta 

mustat hevoset 
jumalten uljaat ratsut näkemiin. 

Vaikka te olette menneet 
eivät kaulojenne ylväät kaaret unohdu 
ei askelten kevyt nousu 
ei lämmin hengitys kasvoiltani 
ei tummien silmien ymmärtävä katse 

Näkemiin 
mustat hevoset 

jumalten uljaat ratsut hyvästi. 
Ont V&l 
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