Ollaan kaikki niin kauniita,
suloisia tavallaan.
Sydän pysyy lämpimänä,
sykkivänä läpättävä.
Ellun kanat

Pakkaspojan karkumatka
Talventulo viivästyy
Kummasteli korsolainen, kauhisteli kansalainen
missä talvi viipyilevi, lymysivät lumikelit
pahat mielessä pakkaspojalla
valutti vetenä lumen, päivät pilvillä peitti.
Mistä suuttui pakkaspoika, pahoitti mielensä mokoma
syksyn syliin etelän jätti, lumet pohjoiseen puhalsi
nietokset notkeat taiteili, sinne hangille heittäytyi
jäitä järviin järjesteli, etelään ei ehtinyt.

Maata sulaa surkutellaan
Etelässä päivitellään talvetonta tammikuuta
luontoa lumetonta maata mustaa mutaista
laittamatta lumiukot, suihkimatta suksen ladut
pulkkamäet polkuina poljetahan.
Huolestui kunnon korsolainen
luonnontilasta tuskastui, säätilaa siunaillen seurasi
luvataanko lumikelit, palaavatko pakkaset.

Virkakunta asiaa hoitaa
Talvikelejä kansa kaikki kaipaa
levoton lumeton aika, pelottava pakkasen puute.
Hallitus jo huolestui, virkakunta valpastui
tekoihin puheista päättäjät pahaiset
visiona vaalivoitto äänisaaliit ämpäreissä.
Toimikunnat töihin istutti, tutkijat toimeen tartutti
selvitellä syyt suuret tulpat talven tulohon
pakkaspojan poissa oloon luontoon lumettomaan.
Kokouksissa kammioissa istuivat päivät, istuivat illat
kokoustivat kasapäin, kansiin kaikki kirjattihin
mietintöjä metreittäin tutkimuksia tukuttain
sääolot syvälle syynättiin.

Ilmastonmuutos kaiken aiheuttaa
Tehtiin taiten tutkimukset selonteot selvitykset.
Valistaapi virkakunta, toimikunnat tiedottavat
ilmastonmuutos mokoma tekosensa teki
pakkaspojan päihitti, lumipilvet piiloon pisti
lämpöaallot houkutteli, säilytti syyskelit synkeät.
Monin neuvoin oivin ohjein kansaa opastettiin
käyttöön keinot kestävät ekoilu elämäntavaksi.

Pakkaspoika pohjoisesta haetaan
Korsolainen rauhoittui, huokaeli etelän väki

asia nyt hoidetaan, talventuloa valmistellaan
ministeriön mietinnöissä virkakunnan rukkasissa.
Lööpeissä luvataan tekoja täyttä toimintaa
valtion kyydillä pakkaspoika pohjoisesta haetaan
letkana poliisit perässä media maassa ilmassa
kansa kodeissa odottaa tositeeveen toimintaa.

Kadonnut talvi kaataa hallituksen
Takkuaa tulo talven, paluu paenneen pakkaspojan
pöytäkirjoista pykälät puretaan, asiat arkistoihin ajetaan.
Säähuolissa hallitus huojuu, talvenpuute tainnuttaa
vitkastelee viisas virkakunta, aatoksiaan salailee
peloissaan päättäjät poloiset apuna auttajat avuttomat.
vastuualue vaativainen talventulon toteutus
ulkoistetaan ulkomaille, sysätään syvälle euromyllyyn.

Kansalaiset huolestuvat asioiden hoidosta
Kauhistelee etelän väki, päätöksiä pähkäilee
kaukana kulkee asiat, hakoteillä huojumassa
virkakunta viratonna huoletonna hallituskin lomalla luottomiehet.
Korsolainen muuttaja junan tuoma kaukaa Kuopion takaa
mielessä menneet pakkastalvet muistoina mukavina
lumiset metsät maat purevat pakkaset valoisat yöt
tänne talvikeli tarvitaan, lumikelit laitetaan.
Toimeen tarttuu, ekoiluohjeet toteuttaa
kukko terassille kiekumaan, kesäkanat munimaan

pihalle perunamaa siemeniä säkeittäin
auto vaihtuu vuosipilettiin kirppistorit kotikaupaksi
keitteleepi porokahvit, päivän säätä pähkäilee
säämies kepillä koputtaa, talvikeli tulossa on.
Iloinen ahven

Kauniin kevään ylistys
Talttunut talven on selkä
pakkasetkin pakenivat
puhuritkin pois menivät,
lumet liikkui purosina.
Kevät keikkui metsikössä,
käki kukkui kuusikossa,
leppälinnut lepikossa,
vihersivät virran rannat.
Rentukat runsaasti kukki
keltaisina kukkasina.
Valkovuokot valloittivat
oman osansa ottivat
armaan auringon valosta
kevään kaikesta ilosta.
Menin metsään kulkemahan
pientä polkua samosin.
Tunsin tutun metsän tuoksun
veden vilpoisen värinän.
Mietin mielessäni tuota
ajattelin aatoksissa:

Kaunis on keväinen metsä
sorea Suomen on luonto.
Onnellinenhan olenkin
kaunihista kotimaasta.
Kevään koreista kukista
armahasta auringosta.

Marja-Kaarina

Luonnolliset
Filtterit fiksuja vaivaa,
suodattimet älykkäitä.
Kaunis Kali meikitönnä,
Eris puhdaskasvoisena.
Komea kolli saunassa,
lauteilla puhdas Adonis.
Luontevat luonteet kohtaavat,
luonnolliset liittoutuvat.
PP

Sanoi sitä sananlasku
kansa tiesi ja totesi
kauneus on katsojassa
sulous silmänsä sisällä.

Kun on huoli huomenesta
mennehestä musta mieli
hallan koura hartioilla
vesi varpaihen välissä

kauneutta hiilen hehku
kaunis kiukahan kekäle
pankolla pahaisen pirtin
rakovalkean raossa.

Linnun laulu ja liverrys
tuulen humu hongikossa
luonnon lahjat kulkijalle
kauneutta kuulijalle.

Jos ei silmä kun ei korva
toimi tutulla tavalla
välittele viestilöitä
aina aisti asioita,
kokea voi kauneutta
tavoitella tuntehia
toki muillakin tavoilla
ajan arkisen iloksi
vastapainoksi pahalle.

Nätti olet neitiseni
suloisinta silmissäni
vaikka saattavat sanoa
kateelliset kuiskutella
lattarinta rimpulaksi
pihtipolvi pihtariksi.

Ritu

Kundi olet kultaseni
ihka ainut armahani
vaikka pälvet polvissasi
ruohon tuoksu tukassasi.

Kaunis kaiho kummallakin
tosi toivo molemmilla
tulla toinen toisehensa
tutun tuvan tunnelmassa.

Siellä ylin ystäväinen
soma sylissä piteä
kuulla kauniita sanoja.
Ritu

