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Itikan ra� ttisitikka konepelti rutussa
kuusen kainalossa
hyla� ttyna� , lumen peitta�ma�na�
Missa�  itikka nyt ka�y iltalenkilla� ?

"NIMM"

Haiku

Kauan palvelin
Kauan olen leva�nnyt
Kuusen sylissa�

Rauni Lintula



-       Onko siina�  kitkat vai nastat?
-       Hemmetin ADHD! Ta�ma�  on INSPIS kuva, eika�  mika�a�n myynti-ilmoitus.

Kyösti Mäkinen

Nakano Sun Plaza Hall, Tokyo 30.1.1976 
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Janne Harma

Tien kallaassa

Siina�  se oli, kuin muistomerkki vanhoilta ajoilta –
vuokra-autoilijan menopeli. Volvo PV vai olisiko Volvo Duett? 
Se oli kuljettanut kyla� la� isia�  kaupungin rientoihin, la�a� ka� reita�  kyla� lle 
ja asiamiehia�  talosta taloon.

Niilo Toivonen oli koko pita� ja�n va�elle tuttu kuski, luotettava ja aina valmis yo� llisiinkin ajoihin.
Ha�n oli hankkinut autonsa vuonna 1958, kun ta�a� lla�  syrja�kylilla�  ei monikaan viela�  
omaa autoa omistanut, tai linjuritkaan ajelleet.

Oli syksyinen iltapa� iva� , kun Niilo oli la�htenyt noutamaan maisteri Poropudasta 
yhteiskoulun kannatusyhdistyksen vuosikokouksesta. 
Mita�  tapahtuikaan ta� lla�  viimeisella�  matkalla?

Anita



AVOKONTTORI

Seina�  on tuolla jossain
Ikkuna siella�
toinen tuolla.
Huhuiluun ei kuulu vastausta.
Eksyinko� ha�n.

Tarkistan osoitteen.
Olen ollut ta� a� lla� .
Kavereitakin silloin.
Missa�  he ovat kaikki.
Untako ta�ma�  on.

Kotona hera�a�n.
Tyo� ho� ni alan.
Huomenet vain itselleni.
Ruudulla kuvat.
Siella�ha�n te olette.

Taas me pohdimme.
Missa�  tapaamme.
Tunnenko Sinut.
Tunnetko minut.
Olemmeko yhta�  perhetta� .

Meida�n pita� a�  kapinoida.
Lo�yda�mme paikan.
Sen untemme osoitteen.
Sinne varmoin askelin.
A6 a�nten sorinaan.
Avokonttoriin. 
Sita�  ei ena�a�  ole – 
Se olemme me -
yhdessa�  kaikki.

Anna Liisa Tajasvuo

Alla auto vanhanaikainen 
Oli pelti rytyssa� , ruostunut kokonaan
Alla lumisten puiden 
Keskella�  metsa�n lumisen 
Ikiaikaisen 

Vanessa Niemi



" Heida� t lo� ydettiin
  liian myo� ha� a�n
  liian nopeasti
  loppui ela�ma�
  tien varteen.
  Eika�  heilla�  ollut
  ka� sissa� a�n
  edes lapasia.
  Ja� ljet peittyiva� t
  lumeen
  toisten tuskaa
  emme voi vain
  arvata.
  Vain se mita�
  ihmisen silma�
  na�kee on
  totisinta totta"

Päivikki Puonti

katso: "tuolla on auto"

tuhansia kilometreja� , kiloja
tuhansilla litroilla

uusilla ja vanhoilla renkailla
ma�essa�  ja kuopissa, vuosikymmenia�

nyt, rikkikulkeneeksi, romuna
na� reen suojassa liikkumatta

"kuka on ajanut metsa� a�n?"

PHKokkonen

Kiitos kaikille kirjoittajille!
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