
Tammikuun 2023 Inspis-tekstit

Kuva: Tarja Okkonen

Jalat puolisalossa

Alla lumi kuin kylma�  kuolema

Yla�puolella avoin taivas mahdollisuuksineen

Ja kaiken sen keskella�  ela�ma�

Ta� ssa�  ja nyt.

Helena Väisänen



PUUTTOMAT METSA�T
ORVOT LINNUT

Kannokkoinen metsa�n pohja
puuton tanner tallustella!
Missa�  kuusi, missa�  ma�nty.
Missa�  koivun valkorunko?

Ihmettelin, kummastelin!
Eiha�n ta� a� lla�  mika�a�n kasva!
Mista�  lintu kodin lo� yta�a� ,
mista�  ka�py oravalle?

Kuivunut on ma� tta�a�n marja,
paahtunut on kukan varsi.
Tuokin hento taimen alku
yksina�nsa�  taitaa ja�a�da� .

***

Paikka uusi etsitta�va�
Jossakin sen olla ta�ytyy.
Linnun pienen siiven iskut
loittonevat uutta kohti.

Ikimetsa�n uumenista
lintu pesa�paikan lo� yta�a� .
Oksat oravalle tutut,
ka�vyt kasvupaikallansa.

Sinne suuren metsa�n reunaan.
Ikihonkain turvapaikkaan.
Linnut seka�  oravatkin
uuden kodin perustavat.

Aarnimetsa� t, ikipuut,
turvapaikat luonnon omat.
Ja� ljelle ne ja� tta� ka�a�mme,
testamentiksi tuleville.

Ilman luonnon elinvoimaa,
lintuin seka�  lenta�va� isten
orpoja me olisimme,
yksin tielle uupuisimme.

Anna Liisa Tajasvuo 



Antoi lunta luontoa� iti,
tuiskupuuskaa tuprutteli,
pyo� ritteli, kieritteli,
pellot peitteli alavat,
kauran korret kaataellen.
 
Kohta taas ha�ma� rtyy pa� iva� ,
tummuu ilta tammikuinen.
 
Sirkkuparvi jo pyra�hti
tuulen suojaan riihen alle.
Sinne rienna�n pian mina�kin
seurahaksi serkkujeni.
 
Tuostapa jyva� sen viela�
nyppa� sen vain nokkahani
kupuseni ta�ytteheksi.
Siita�  ehka�  voimaa saanen
selvita�ksein aamuun asti,
uuteen pa� iva� a�n pa� rja� ilisin.

Aira Grén

Varpaitani paleltaa,

mista�a�n en nyt suojaa saa.

Pikkulinnun elo on,

va� lilla�  niin suojaton.

Na� lka�kin jo ylla� tta� a� ,

mista�  lo� ytyis syo� ta�va� a� .

Talvenselka�  taittukoon,

keva� t la�mmin alkakoon!

Silloin lo� ytyy einetta� ,

myo� skin pesa�a�n peitetta� .

Viserrysta�  virita�n,

kylma�n talven selja� ta�n!

Terttu Ravi



Lumista on ja pakkasta.

Mista�  mina�  saan ruokaa?

Kaikki on niin ja� a� ssa� !

Ruusunmarjoja pensaassa! 

Ta�ytyy kai yritta� a�  mutustella.

Olisikohan la�hipihoissa mita� a�n tarjoilua?

Vihrea�n talon pihalla usein on.

Voi kun saisinkin rouhittuja pa�hkino� ita�  tai jyvia� !

Selvia� isin huomiseen.

Taina Kohopää

Oma lintuni toki olen, ja vihreinen,

        se lienee va� ri mun, ja sen merkitys mun,

             eloni mun on ta� ssa� , eika�  muuta ole mulla olemista,

                      ei merkitysta� , 

                      ei ole elo muuttunut.

Olen aina vain oma lintuni.

Hannu Reipas

auringon la�mpo� a�

la�pi ho�yhensulkien

kaislankorrella

keva� tta�  keinun

lumilakeuden rannalla

etsin uutta pesa�puuta

PHKokkonen



HUHUU

a�sken viela�

tuuli puhalsi lunta silma� t korvat ta�yteen

nyt 

oksat kuin kermavaahdotettuja

keta� a�n ei na�y

ja kuitenkin

eiko� s meilla�  ollut sovittuna kaverusten 

lounastreffit ta�a� lla�  ta�na� a�n

kattaus on 

viimeisen pa�a� lle valmis

na�kyy upeita marjoja kuorrutteella

olisiko ruusunmarjoja 

arvelen

muitakin herkkuja lo� ytynee

hei

missa�  te kaikki ootte

ei nyt viitsita�  kuurupiilosilla olla

visertelen kutsuviesteja�  kavereilleni

vaan mika�  ha� ta�  ta� ssa�

aurinkokin la�mmitta�a�  

Anneli Pylkkönen

Unelmista nousee todellisuus, tosin aivan erilainen – ela�ma�n paradoksi. 

Satu Henttonen



TOIVEET

Tuli talvi

Lumi viipyi

routa ehti ensin

ja seisautti veden

Kun lunta viimein tuli

ei silla�  ollut mielta�  eika�  ma�a� ra�a�

Ja sita�  tuli ja tuli

Talven selka�  taittui ensin

sitten oma

ja taas tuli lunta

Toivoin, etta�  lumi sulaisi

ja toiveeni toteutui

ei heti, mutta kuitenkin

voi sita�  sulamisveden ma�a� ra�a�

ja tulvaa

Kellari ta�yttyi

Ja odotin kesa� a�

Ja taas toiveeni toteutui.

Kesa�  tuli ja kuumuus

helletta�  kesti viikkoja

ja kaikki kuivui

rukoilin, etta�  sataisi edes va�ha�n

mutta kun kaikki rukoilivat samaa

vetta�  tuli kuin saavista

sita�  oli kaikkialla

Tulisipa talvi

Juha Mattila
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