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Rankoja sahaan ja pölkkyjä pätkin,
no minnekä taas sen sahani kätkin?
Pyöritän pöllejä laitan pinoon,
katson etteivät jää ne vinoon.
Siitä ne halkomakoneelle käännän,
klapit jo lentää kun nappeja väännän.
Aika on halot nyt pinoon laittaa,
se työ minulle mukavasti maittaa.
Hyvällä säällä kuivuvat nopsaan,
siitä ne kottikärryille kopsaan.
Vajaan ne kärräilen, pinoa en suotta,
niin se on toiminut jo monta vuotta.
Syksy kun saapuu ja lämmitys alkaa,
vajalle lähtö nostappa jalkaa.
Lämpöä pirttiin, saunaan ja tupaan,
niin ja vielä keittiö mukaan.
Vielä on jäljellä viimeinen työ,
tuhkat uuneista ämpäriin lyö.
Juurelle puiden ne muhimaan,
ehkä puut siitä voimaa saa.
Monta on vaihetta työssä tässä,
vaan onpahan touhua elämässä!

Kaarina Pukki



URAKKA

Tulee vääjäämättä  hetki 
Jolloin työt on tehty 
Kirveet lyöty kantoon 
Palkat saatu
Homman laatu arvioitu 
Olisiko jotain voitu
Tehdä ehkä paremmin

Timotei 

PERINTÖ

Olisi pitänyt tulla eilen, kun vielä paistoi aurinko. Koko näkymästä olisi saanut romanttisemman
otteen  ja  muutenkin  olisi  enemmän innostanut  se  vähä,  joka  minulle  perinnöksi  jäi;  kolme
kirvestä  ja  kaksi  vuotta  sitten  kesken  jäänyt  polttopuuprojekti.  Veli  sai  kolmesataa  metriä
rantaviivaa ja sorakuopan. 

Äiti  kuoli  ensin ja  sitten isä.  Yleensä elämästä poistutaan miehet  edellä,  mutta
meillä kaikki tapahtuu jotenkin toisin kuin toisilla. 

Kerroin perinnöstäni vaimolle. Hän ei innostunut. Sanoi vain, että taas yksi naula
avioliittomme  arkkuun,  ennen  kuin  ovi  pamahti  kiinni.  Ymmärrän  häntä.  Pientilan
päärakennuksen  lattia  ei  kestä  edes  maton  painoa,  katto  vuotaa,  kylän  kaksi  viimeistä
mopopoikaa kivittivät ikkunat toissa kesänä, kasvimaa kasvaa vatukkoa. Tilusta on jäljellä sen
verran, että kiinteistövero peittää alleen heinän kasvun. Koko perintötilan puusto on hakattu,
paitsi veljelle jääneellä rantakaistaleella, jonka lounainen ranta laskeutuu loivana kalliona päätyen
hiekkarantaan. Ranta on kaunis, vaikka aurinko ei paistaisikaan.

Olin isäni  lellikki,  tiedän sen.  Siksi  sain  tämän,  isälleni  niin  rakkaaksi  käyneen
päätilan. Veljelle jäi ”tyhjänpäiväiset rannat”.

Otan kädet  pois  taskusta.  Könyän puupötiköiden yli  ja  kurkistan pressun alle.
Kasaan heitetyt valmiit halot on peitetty, etteivät ne vaan kuivuisi.

Jussi Silvonen 

***

Syyssavottaa
ruhjotun maan melankoliaa.

Sielu kasvaa kasteiseen maahan
pihkantuoksuiseen tuokioon 
taivaalta kuultavaan kirkkauteen.

Maassa kasketut kannot
tuhkanharmaana hehkuvat haavat.

En sure
maa kantaa surunsa
uuteen aamuun.

Kirsi Holsti



Hoidan kuntoani

teen polttopuita

talveksi.

Oikeassa kaaressa

raju isku

säleet sinkoilevat.

Hakkaan, hakkaan

hiki valuu.

Saan lämpöä

talven pakkasiin.

Kokoan pinon

yksitellen asettelen

kauniiksi.

Kumarran itselleni

minä urheilua vierastava

selvisin kirjoittamalla!

Eeva Haverinen

***

pihassa työmaa ja 
vanhan ajan kirveet

uuden polven pölkyt,
pilkotaan

klapintekijä, tule paikalle
tulipesä kylmenee jo

PHKokkonen

Kiitos kaikille kirjoittajille!


