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Joensuun Penttilän ranta 31.12.2021, ilotulitusta ei näy pilvissä, mutta kuuluu… Kuva: K.K.

Kovin häikäisee valot kaupungin
ja melu korvia haittaa.
Sitä kokeilin, paluu takaisin.
elo hiljaisuudessa maittaa.
Oma piha, metsä ja jokiranta,
jalan alla pehmyt santa.

Kun pihalle astun, voin asuitta olla,
niin suojaisaa omalla kartanolla. 
Ei tähtitaivas näy kaupungin valoissa,
niin kirkkaat on valot korkeissa taloissa.

Ei palveluja kotikylässä, ei se haittaa,
kyllä autoajokin välillä maittaa.
Ei koulua, postia, kauppaa,pankkia,
toki koettelee se autontankkia.

Vaikka kaupungin valoissa helpompaa ois,
en silti, en silti muuta maalta pois!

                                   Kaarina Pukki



Kavahdin, kun kosketin hänen kylmää otsaansa …, rauhoituin ja silitin hiuksia ja itkin. 

Sain syliini tytön Tampereen keskussairaalan synnytysosastolla. Vanhempien kerskumiset lapsistaan
oli ärsyttävää kuultavaa ja olin suhtautunut siihen ikävystyneen ylimielisenä. Vanhemmat eivät 
ymmärtäneet, että potalle oppiminen kuului normaaliin kehitykseen, eikä siinä ollut mitään 
erikoista.

       Pieni tyttö sylissäni olin valmis nimeämään hänet maailman kauneimmaksi vauvaksi. 
Ryppyiset punaiset kasvot, ja pieni musta hiustöyhtö päälaella ja vielä muotoaan etsivät piirteet 
saivat sanattomaksi. 

       Samaa ylpeyttä tunsin seuraavana vuonna, kun kaksoset syntyivät ja heidät tuotiin syliini. Poika
massutteli suuta tyytyväisenä ja tyttö oli voipunut ja hiljaa. 

       Myöhemmin, kun kaksosten pituusero kasvoi, niin tyttö keksi ilmiölle syyn; Poika oli syönyt 
kaikki eväät kohdussa eikä jättänyt hänelle murustakaan.

     

Oona oli täyttänyt viisi vuotta ja oli aina valmis mukaani, kun siihen oli mahdollisuus. Hän kiersi 
Opel Tigraa ympäri … jäänalle sylissä, jonka kaulassa oli punamusta ruudullinen kaulahuivi, ja 
potki renkaita, kuten oli nähnyt minun tekevän. 

       Kaksoset olivat takapenkillä turvaistuimissa ja Oona istui repsikan puolella.

       Tays:in ohi ajettaessa kerroin, että tuolla olette kaikki syntyneet. Oona kääntyi kaksosten 
puoleen ja selvensi; Äiti on synnyttänyt teidät ja isä on synnyttänyt minut.

       Sen sanottuaan hän näytti tyytyväiseltä ja katsoi mietteliäänä ajotien suuntaan.

       Myöhemmässä elämäni vaiheessa ymmärsin tyttöjen kohdalla olla puuttumatta jokaiseen 
heidän elämänsä muutoksiin. Aamulla ohitseni sujahti punahiuksinen tai violettihiuksinen pää ja 
mietin, olivatko nuo ne samat hiukset, jotka olivat edellisenä päivänä vaaleat tai tummat …, päätin 
olla kommentoimatta.  

 

Amsterdamin jokilaivaristeilyllä, Meijers rondvaarten, luki valokuvan yläreunassa, jonka 
valokuvaaja otti, kun astuimme laivaan ja ostin kuvat, kun astuimme laivasta. Oonalla oli päällään 
farmarit ja vaalean punaraidallinen paita, mistä hän ei suostunut luopumaan. Kauniit siniset silmät 
tapittivat kameraan ja tytön pyöreys kasvoilla, hän oli luottavaisen näköinen, vaikka olimme 
kaukana kotoa. Kaksoset olivat puettu pojan sinisiin ja tyttö vaaleanpunaisiin kesävaatteisiin. 
Laivamatka maksoi aikuiselta 5.50 euroa ja lapsilta 3.75 euroa. 

       Rijksmuseum 5.00 euroa ja lapset pääsivät ilmaiseksi, ja Vangogh museo 9.00 euroa ja lapset 
pääsivät ilmaiseksi. Eläintarhan, Wild republic, onkiva apina oli lasten mielestä vähän tyhmä, kun 
se piti onkea kuralammikon yllä, ja luuli saavansa kalaa. Jääkarhu teki meihin surullisen 
vaikutuksen, koska se hakkasi vasemmalla takatassulla luolansa ovea ja yritti päästä piiloon 
ihmisten katseilta …, kenen idea oli tuoda jääkarhu keskelle Amsterdamia.

Tyttäreni Oona (26v.) murhattiin Tampereella 10.01.2022 hänet siunattiin 29.01.2022.

Reijo Rissanen



 

 SAMMUNEET VALOT

On valot

kaupungin

sammuneet

kuin myös

kaikki kylät

pienetkin.

Sumuinen usva

tahtoo

taivaan tähdet

piilottaa.

Ettemme enää

näkisi,

eteemme

emme tätä

kaunista.

Maisema

voi ilman

tähtiä

joskus olla

vaikeaa.

Päivikki Puonti

Kiitos kaikille kirjoittajille!


