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KAKSI

Miksi lämpimästä
pitäisi poistua,
pesästä
turvallisesta 
lähteä?
Kaksi on nuo
jotka toisiaan
lämmittelee.
Pesän suojassa
voi uusia
elämää
maailman tarkoituksia
rakentaa.
Ja poistumatta
koskaan.

Päivikki Puonti

VOIMAA KAKKOSISTA

Kaksi uutta elämää silmät vielä sikkaralla

kaikki edessä, kaikki mahdollista

entisen muistia ei ole

koska ei ole eilistä

otetaan oppia

unohdetaan paha

annetaan hyvän tulla

meillä on kolme kakkosta

riittävästi eväitä onneen!

Sinikka Vuento
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Vaak vaak,vasen ja oikia,

voi teitä pieniä variksenpoikia.

Pesässä saatte viivähtää,

kun isoksi kasvatte,toivon,

ettette pihallein jää.

Vaak vaak, yksi ja kaksi,

kun kasvatte tuosta isommaksi,

lentäkää pois ja pysykää siellä, 

täällä te olette minun tiellä!

Vaak vaak vanhusvarikset,

kun on teillä jo harmaat hapset,

voitte taas aidalle ”haasteleen” tulla.

siitä ei enää harmia mulla.

Harvasanaisena ei teistä haittaa,

silloin yhteiselo mullekin maittaa.

                                         

Terttu Ravi

Kuin linnut pesässään

kyyhötämme kotona

odottaen aikaa

jolloin voimme vapautua

viruksen kahleista.

Emme ymmärrä

että paluuta entiseen -

ei ole!

 Eeva Haverinen



Ford Escortin ominaisuudet olivat automyyjän lipevän esittelyn mukaan loistavat, hän oli oppinut 

mielestään loistavan sanaparin, ainutlaatuinen yksilö, ja käytti sitä kyllästymiseen saakka. Hän 

riensi luokseni, kun kävin potkimassa määrätyn auton renkaita ja olin selvästi ostoaikeissa. 

       Ford Escortin punainen väri miellytti silmääni ja sport merkki auton takaluukussa varmisti 

ostoaikeeni. Myyjä jatkoi kehumista ja reposteli auton ominaisuuksien jalostuneen ajan kuluessa.

       Maantieajossa arvelin niiden ominaisuuksien jääneen ostohetkeen, kun koitin saada auton 

pysymään haluamassani suunnassa. Vinksahtaneet ohjauskulmat tai aurauskulmat tai renkaiden 

tasapainotukset tekivät auton hallinnan lähes mahdottomaksi. Se lähti tien polanteesta, milloin 

oikealle milloin vasemmalle, ja aina pois omalta kaistaltaan.

       Vanhan auton toimivin osa oli äänentoistolaitteet. Pentti Hietanen laulaa Särkyneen toiveen 

kadusta …, tenori on mieleeni ja laitan lisää äänisaastetta pienen auton hyttiin.

        Käännyin huoltoasemalle johtavalle pikkutielle, kun tuulilasiin paiskautui lintu, ja jäi siihen 

hetkeksi liiskaantuneena ja vielä hengissä räpiköimään. Se oli oletettavasti kirjosiepon pesästä 

pudonnut tai pudotettu keskenkasvuinen …, linnuilla oli käytännöllinen tapa pudottaa pesästä 

liikakansoituksen varjolla heikoin ulos. Pudottajina olivat käen pesään munima vieras tai sen veljet 

tai sisaret, jotka katsoivat elintilan käyneen liian pieneksi koko katraalle. 

       Painoin tuulilasipesunesteen pumppua ja käynnistin pyyhkimet. 

       Holtiton ajotuntuma piti vaistot herkkinä ja se väsytti tarkkaavaisuutta ja pakotti pysähtymään 

lähes jokaiselle avoinna olevalle huoltoasemalle. Niiden kahvilat olivat toistensa kaltaisia, siellä oli 

rekkakuskeja tauolla ja muutama myyntitykki menossa tapaamisiin. Kesätyöpaikkani leipomossa 

munkinpaistajana jätti lukkarin rakkautta …, ostin pienen kahvin, munkin ja vesilasin.

       Olin matkalla Tampereelle. Tiesin tuosta sisämaan kaupungista Tapparan ja Ilveksen. 

Lähtiessäni minulle suositeltiin Teatteriravintolaa parhaana ruokapaikkana, sieltä sai hyvää 

pyttipannua. 

       Päätin testata suosituksen, jos pääsen perille.

Reijo Rissanen

Kiitos Reijo, Eeva, Terttu, Sinikka ja Päivikki!

Hyvää uutta vuotta kaikille!


