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                                                                                                              Maire Pyykkö, 2004.

Yhestoist päivä
Yhestoist hetki
Yks yö Räisäläs
Toine Kirvus
Ja kolmastoist
tul rauha

Nimimerkki Einari Haikonen

Permanto!

Hädästä tulee – paniikki, ehken kauhu!

Jouko Paija
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Juokse sinä humma, minä lauloin ja hummahan juoksi. Tukkani hulmusi vauhdin viimassa, eteeni 
avautui valkea luminen järvenselkä kuin koko aikuisuus olisi tullut vastaan sileänä, siintävänä ja 
kuoleman metsäreuna siellä jossain kaukana, niin kaukana. Minä annoin ohjaksilla hevoselle 
käskyn juosta vielä kovempaa, sillä aikaa oli vähän ja koko elämä ja kaikki vauhti ja riemu piti 
saada kokea nyt ja heti. 

Enkä minä välittänyt kun rasahteli, enkä edes kun pamahti ja sitten olikin se metsänreuna ihan siinä 
ja kumollaan.

Kirsi Komulainen

Varjoista synkän puuston
karjahdus kamala
kumahti ilmoille
jo kapsahti hepo pystyyn
harjakset hajalla sojotti
hirnui hurjana
kauhuaan kamalaa

reki romahti vasten kalliota
kuorma rusahti ruttuun
renki rujona huusi
heposelle hätäänsä höpötti

rauhotu reppana
oota ku
reen ravillesi avitan
karjukoon 
kontio kelvoton
tuskaansa tuimaa
valuttakoon vertaan mustaa 
punaisten marjojen mättäälle 
uupukoon ohto omiinsa osumiin
meitä ei piättele karjunta kontion
ei matka mahoton.

Anneli Pylkkönen
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Ui sinä humma,
kun tuo vesi on niin tumma
ja itsemurhani pitkänlainen.
Eihän se tyttö minun kyytiini tullut
kun olen peikko uhanalainen.
Hummani hei, hummani hei, huiputinkin hummaani hei.

Juo sinä humma,
kun tuo veden maku on niin kumma
ja kahden tässä pohjaan mennään.
Punainen on pohjalla ainoa aarre
ja sellaista ei ole kellään
Hummeri hei, hummeri hei, huippuherkku hummeri hei.

Sukellus on pulma,
kun tuo paino ei oo tuima 
ja hevosenkin kengät kissankultaa.
Jäätieltä takaa mun lauluni kuuluu
ja itselleni harhaa heittän.
Harhani hei, harhani hei, hukutankin itseäni hei.

Juokse sinä kumma
kun oot pelkoni niin turha 
ja tuskani ainut minulla.
Voi kuinka pieninä palasina onkaan
tää mieleni sulla ja mulla 
Kummani hei, kummani hei, hoputtikin kummani hei.

Laula siinä huuma
kun tuo taivas on niin hyvä tuuma
ja mistäköhän nyt huokaa tuuli? 
No maantien mutkassa onkin pieni köyhä tölli
ja siellä nytkin makaan minä huumehuuli
Huumeeni hei, huumeeni hei, hukuttikin surun huumeeni hei.

Sydämeni hei, rakkaani sanoi ei, seisahda sydämeni hei.

Tapsan muistolle hummaten
https  ://  youtu.be  /0FaN3TatpBU

Ja tuskan unohdukselle! 

Janne Kauppi 

https://youtu.be/0FaN3TatpBU
https://youtu.be/0FaN3TatpBU
https://youtu.be/0FaN3TatpBU
https://youtu.be/0FaN3TatpBU
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On huhtikuu. Olen kävelemässä Kaivopuiston suuntaan Haaksirikkoisten patsaalle. Se sykähdyttää 
ja antaa voimaa aina vaan. Raikas ilma ja häikäisevä valo patsaan ympärillä. Kokeile!
Kun olet kaino ja kaunis. Voima antaa siivet sinulle.
Sinä ihana runoilija tai sen alku.
Runotytön tai -pojan hymy on se kaunein ja kainoin, sopii kevääseen, puhtaaseen ilmaan ja 
ikkunoihin.

Kuvan kuvaamat kauhut saat jättää painajaisiin, jotka onneksi unohtuvat nopesti niinkuin unet 
muutenkin tekevät. 

TULKOON KEVÄT JA AURINKO; URAA

Sirpa Minkkinen

Hän katkoi Pegasokseltani siivet, vainoajani - ja minäkin uuvuin. Repaleisin siivin, omin voimin 
yritin ulos - ja onnistuin.

Nimim. Evita

Pahimmasta päästä painajainen
läjä tuo on, hevonen ja nainen.
Ahistaa jo kertanäkemältä!
Säästyn kammoltani enemmältä
koko riesan heti poistamalla
koneelta ja sitten katsomalla
jotain  ylevää ja kaunista
puhdistamaan tuosta kauhusta.

Eira Vainikka

Voiko olla tottakaan, tuo mies ei ilahduta naamallaan. Hän on lähdössä luolastaan lounasta 
hakemaan.......… pyydysväline on olallaan. Vaimoväki jää tulta hieromaan. 

Merja Ääri
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Hätä. Suuri hätä!
Silmissä kauhu
jäiden puristuksessa
hyisen veden syleilyssä.
Yhteinen hätä.
Nainen, hevonen, reki

Kuka teki väärän arvion
että jouduttiin tähän.
Saatiinko huonot neuvot?
Pakotettiinko luontokappale
vastoin sen vaistoa
kulkemaan vaaraan?

Turha miettiä, kun 
ainoa kysymys on
saapuuko apu ajoissa.

Eira Vainikka

Lähes saman lapsena kokenut. Siis rannalle pääsi hevonen ja perhe.

Otti poika orhin oivan,
sulho hevosen valjasti.
Tyttö vuottaa aitassansa,
neito kaunis kaipaavi.
Hepo laukkaa lasketteli,
reen uuden lennätteli.
Ohi siitä kettu juoksi,
repo soma pilpatti.
Orhi pystyyn kavahti,
reima ratsu varpaillensa.
Särkyi aisa, katkes länki,
reki kahtia kajahti.
Tyttö vuotti viikon, kaksi,
kolme itkee tyrskytti.
Tuli ukko harmaakorva,
isäntä naapurin yökeä.
Kihlas tytön, huivin antoi,
komistukseks emännän uuven.

Tummeli
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Talvi vain jatkui eikä keväästä ollut vielä merkkiäkään. Ruoka oli ollut vähissä 
sateisen kesän jälkeen ja lehmistä jäänyt ainoa laihaksi raaskuksi hiutunut, oli 
ummessa. Lampaat oli lahdattu ja syöty jo syksyllä. Lapset kitisivät nälkäänsä. Mies 
oli lähtenyt renkipojan kanssa meren yli vaihtamaan muutaman ketun- ja yhden 
karhunnahan ruokaan ja siemenviljaan, mutta viikot kuluivat, eikä miehiä kuulunut 
takaisin. Talvi vain ulisi nurkissa.

Mari-vaimo oli jo varma, että miehet olivat joutuneet maantierosvojen käsiin, 
kuolleetkin tai ehkä hukkuneet. Merenjäät ovat olleet vielä vahvat, mutta saarien 
välissä oli vaarallisia virtapaikkoja. Talossa oli vielä kaakin kopukka, joka saattaisi 
mennä kaupaksi markkinoilla, jos jaksaisi vain kirkolle asti vetää reen. 

Marin ja Villen talolla oli ollut aina hyvä maine ja sen ovea hätää kärsivät olivat aina 
rohjenneet kolkuttaa. Pellot olivat viljavat ja pyytäjille ja kulkijoille oli aina riittänyt 
apua. Nyt oli tuskin itsellekään enää leivänsyrjää, mutta niin olivat kulkijatkin 
kaikonneet teiltä. Nälkä niitti satoa ja sudet uskaltautuivat yhä lähemmäs pihapiiriä. 
Lapsia ei uskaltanut laittaa ulos, mutta pakkaseen eivät pienimmät jaksaneet edes 
yrittää. 

Jumalan hylkäämiä olemme nyt kaikki, Mari rukoili varustautuessaan markkinoille. 
Vanhin tyttö sai jäädä huolehtimaan pienemmistä. Pakkaset olivat olleet pitkään 
purevat ja järvi varmasti paksussa jäässä nyt vielä toukokuullakin. Tänä vuonna saisi 
kiittää Luojaansa, jos se sulaisi edes juhannukseen. 

Mari lastasi rekeen pari säkkiä karstaamiaan villoja, joita voisi hevoskopukan ja reen 
kanssa kaupitella, jätti viimeiset siemenviljajauhot lapsille puuroa varten ja kantoi 
sylyksen puita uunin kupeeseen lämpiämään.

Ovi oli raskas sulkea. Huolten painamana Mari ajoi hevostaan ja tuntematon tie 
pelotti. Yllättäen virtapaikan jää alkoi ritistä ja petti alta. Hevonen ei jaksanut enää 
ponnistautua jään reunalle. Kukaan ei kuullut hänen huutoaan.

Kun isä viimein palasi kylmenneeseen kotitaloon, löysi hän lapset käpertyneinä uunin 
kupeelle. Kukaan ei enää ollut kertomassa, minne Mari oli lähtenyt.  

Soile Rinno
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