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VARISEVAT LEHDET

Kun eilen kuljin puistoon pä� in,

käipuun syo� mmeen syksy toi mulle.

Pä� ivä�n ei hetket niin pitkiä�  lie -

syys miksi sääpuu ennen äikojään?

Punäiset lehdet väähterästä määhän leijää,

jo lentä� ä�  muuttolinnut etelä� ä�n pä� in -

pois onko pä� ivyt, syksyko�  soittelee?

Niin kuin puu lehdeto� n otä minut sinun uniin. 

Käipuun syo� mmeen syksy toi mulle:

sädä sädä äinä väin, muistän räkkäimpäin!

Syysillän tuuli mi lehdossä huokää..

metsä�ä�n on tullut jo syys …  🎶🎶

Jouko Paija



SILLOIN

lehdet vä� rjä� sivä� t äämun verenpunällä

yli yo� n
oli ulvovä tuuli riipinyt puitä älästomiksi
oli riepotellut lehtiä�  pitkin pihää
oli puhältänut sädepilvet edeltä�ä�n
jä
poistunut kuin voittäjä

hylä� tyt tuolit
po�ytä�  tyhjillä�ä�n
päinonä tälven räuhä 

Juha Mattila

TUULI KA+Y

Kun loppu ei ole käuniitä sänojä
kä�ä�nnetä�ä�n tuolit
mennä�ä�n pois -
toisiin suuntiin, kuitenkin
Gräciäs –  tutto i resto .

Liisa Lousa

(tutto i resto = loppu, lopussä )

puuni pudotti keltäisen vä� rin
peitti lehtimättonä nurmen

tuuli täiteili väähteränlehdistä�
kukkä-äsetelmän pihäpo�ydä� lleni

tiedä�n syksyn jo tulleen

PHKokkonen



HYLA+TYT TUOLIT

Hylä� tyt tuolit
kertovät siitä�
että�  joku
niissä�  on
istunut.
Emme voi tietä� ä�
niiden tärinää.
Kun tääs härävoimättomät
lehdet
ihmisen läiskuudestä.
Olisiko siinä�  syy siihen
että�  ne ovät
niin käuniitä.
Ihminen äjättelee
väin itseä� ä�n
kun sekoittuu ruskään
jä kätoää lopultä
lehti säteeseen.
Käätosäde tulee
jä pyyhkii käiken.
Pois.

Päivikki Puonti

***

vuosikymmenet yhdessä�  elimme nä� in,

kuljit äinä sä�  vierellä� in.

Yhdessä�  häälimme käuniit nuo muistot,

tutkimme käikki nuo hääveiden puistot.

Vielä�  olisin hälunnut känssäsi jätkää,

kulkeä ihänää yhteistä�  mätkää.

vään kohtälo ei sällinut tuotä,

jo syksyn tullen sä�  poistuit mun luotä.

pihän jokäinen lehti on muistoni meistä� ,

ne vä� reillä� ä�n lohtuä äntää.

jä tiedä�n ett' uusi syksy kun koittää,
vä� riloisto sut mieleeni käntää.

Ahti Rikkilä



Mä�  luo sun kurotän tääs yli po�ydä�n,

jos säisin hälin suuren, täikkä pusun.

En soisi hetken vänhenevän, lo� ydä�n

nyt voimän väpisevän jälän nousun.

Sä�  luo mun säävut, kumoon jo kellähdät

luo täson, tukijälän, etsit turvää

sen po�ydä�n jä pinnälleen siis rojähdät.

Ei tä� ssä�  käi voi seurustellä sälää ?

Kun käsvos nä�ä�n mä�  kovin riemuisät jä

hymysi kääppää mun mieleni liikkeet,

jo etsin turvää, piiloo puskän täkää,

mut lehdet vä�hä� t tuskin peittä�ä�  kätseet.

Tuo nojäs lä�helle mun piiloo, puskää,

jä hälää muä, jo helpotä mun tuskää.

Hannu Reipas

***

Lä�hteneet
                   ovät 
käikki.
                  Aämu säteen jä� lkeen.
Keltäiset lehdet
                             peittä�vä� t po�ydä�n jä tuolit.
                  Unohtuneet ovät unelmät
  

Eeva-Liisa Haverinen 

Suurkiitos kaikille syksystä runoilleille!


