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Ristiaallokkoon
voi hukkua
huomaamatta

yhtä huomaamaton
voi olla se auttava käsi

joka nostaa paattiin
ja pystyttää purjeet

yhä uudestaan

- Sara Tii 

Kun yhden mieli järkkyy, monen maailma muuttuu. 
Tämä kirja kertoo rakkaudesta ja epätoivosta. Sen runot
ovat syntyneet todellisesta elämästä ja ne on omistettu
läheisille, omaisille, perheille ja ystäville. 

Otan vastaan elämän -runokokoelma sisältää 19 mielenter-
veysomaisen kirjoittamia runoja. Runot on kerätty vuosien
2017-2019 aikana ja kirja on toteutettu vapaaehtoisvoimin. 
Haluamme kiittää erityisesti eri puolilla Suomea olevia
omaisia runojensa antamisesta kokoelmaan ja kaikkia mui-
ta, joiden avulla tämän kirjan toteutuminen on mahdollis-
tunut. 

Toivomme, että runot toimivat vertaistukena, tunteiden
tulkkeina, ajatusten peileinä, sekä avaavat omaisten koke-
musmaailmaa lukijoille.
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Kaipauksen ja rakkauden 
painavat sanat

kun pimeys on lähellä 
eikä käteni riitä.

Syyllisyydestä kasvaa ruusu
ja kyyneleissäkin asuu toivo. 

- Marjukka Kaitakorpi

Prologi
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Kaipauksen rakastavat sanat
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Arjen ilo

Herätä aamuun.

Väliäkö sillä sataako vai paistaako.
Onhan se aurinko kuitenkin jossain.
Tänäänkin näyttäytyi, vilkutti silmää.

Venytellä, ajatella…
Uni oli paha,
olkoon päivä parempi.

Sinä vieressä
lämmin käsi
Se riittää, aloitetaan yhdessä.

- Leena Haavisto
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Katkennut Kurjenmiekka

Hänen kauneutensa on vaalean kuun,
keveytensä uinuvan tuulen.

Mutta vanha nainen asuu jo hänessä,
runoilijoita vanhempi.

Öisin itkijänaiset valvovat 
hänen huoneessaan, 
laulavat ikiaikaisia lauluja
naisen lempeän voiman taakasta.

- Lea Olkkonen
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Rakkaudesta

Jonain päivänä tuskasi murenee 
ja lohtu löytää askeleet sieluusi.
Jonain päivänä ilo siivoaa sydämesi 
nurkat ja valo kultaa hiuksesi henkiin.
Vielä jonain päivänä katkot köydet 
kuolemaan, ja mielesi on vapaa ilman 
peittoa mustaa. 

Siihen asti vain rakastan.
Kannan tuskasi kaksin käsin ja siirrän 
sieluusi lohdun.
Siihen asti sanelen sydämeesi rauhaa ja 
turvaa, silitän hiuksiisi valon.
Siihen asti tartun peittoosi kaksin käsin, 
revin riekaleiksi ja tallon matalaksi, 
koska rakastan.

Siihen asti vain rakastan.

- Tarumarja
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• 

Purjehditko ohitseni pilvilaivalla
Sinäkö lähetit tuulen henkäyksen
joka lennätti hiussortuvat kasvoille

Sinäkö avasit taivaan
häikäisit
sateen soinnuin kerroit
et ole lähtenyt

Kyynelin muistutit - elät minussa

- Sara Tii
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Ero

Vaikka seisomme erillämme,
meillä on yhteys toisiimme.

Sinä olet aina tyttäreni,
jonka olen synnyttänyt
ja minä olen äitisi.

Sinulle sydämessäni on 
aina oma paikka.

- Anja Rantanen
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Muistan Sinua ja Minua 2010

Muistan hellyyttä, läheisyyttä,
kun ohi kiitävin ikuisuuksin
tunsimme molemmat täydellistä
ykseyttä, yhteisyyttä, ymmärrystä.

Ilossa ja ahdistuksessa.

- Marjatta
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Hän asuu tuulisessa talossa
jonka seinät eivät suojaa
Yhdessä, mutta yksin
Sillä ’yhdessä’ on vain sana

Hän asuu seinien sisässä
joka kannattelee kattoa
mutta joka ei ole koti
ja jossa perhe on tyhjä kuori

Jalkojen alla epävarmuus
Varo askelia, vaikka tiedät
se ei pelasta
Joku unohti antaa ohjeet

Siitä mitä eniten haluat
siitä mitä joskus saat
puuttuvat säännöt
Jatka yrittämistä

Ehkä jonain päivänä sinut nähdään.
Miksi juuri silloin? Sitä et saa koskaan 
tietää.

- Pinja Berkan
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Älä pelkää,
lohdutus on olemassa.
Älä unohda kokemaasi hyvää,
vaan aukaise silmäsi
Älä anna pimeän voittaa,
siunaus on varattu sinullekin.
Ylös katseesi luo, ylös ja eteenpäin
kohti toivoa ja unelmia
Ole turvallisella mielellä
luota lupauksiin.

Elämässä on aina toivoa,
rohkeasti ole oma itsesi:
herkkä ja hieno ihminen
kallisarvoinen kukka.
Elä elämääsi, anna ilon säteillä
sillä kallio, jolla seisot, on luja
se ei järky eikä horju
- vaikka sinä väsyisit, se kestää.
Lupaus kestää
pääset perille
Sinua rakastetaan.

- Mamma
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Elit kauniina 
lähdit sanomatta 
Mitä sinusta jäi?

Sanomattoman
kaunis kaipaus

- Sara Tii
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Ikävä

Sinun sairautesi rinnalla 
minä näytän terveeltä,
ja kuitenkin heikkoutesi sisällä on se 
vahvuus, jota minä tarvitsen

Minulla on niin ikävä sinua.

- Marjatta
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Ennen auringonnousua 
on pimeää
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Samaan imuun

Lapsi katoaa, vajoaa
kiertyy pyörteeseen, sameaa.
Tavoittelen.
Putoan mukaan kiertymään,
pysähtymään en saa.

Vastapäätä katseet, toteaa
lapsi on sairastunut, istun.
Sanat tuoli nielaisee.
Samaan imuun kamalaan.
myös äiti, omainen.

- Tarumarja
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Tältä minusta tuntuu 2009

Hullu jänis pyörässänsä
hukannut on häntänsä,
- laukkaa samaa ympyrää,
eikä eteen yhtään nää.

Sinne palaa mistä lähti,
eikä matka etene.
Ura kuluu syvemmäksi!
Vaikeaa jo nousta on.

- Marjatta
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Kellarista

Kirjoitan näitä sanoja elämäni kellarista
mustia kirjaimia mustalla pohjalla
kuu tekee käännöksen
ja tunnen oman mitättömyyteni
kaiken keskellä
sillä mitään ei näy

- Henrik Arvidsson
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Elämätön elämä

Valkoiset seinät huoneessa
ikään kuin valmiina kuristamaan
ihmislasta
eletty elämä ja elämätön elämä
elämä jolla olisi ollut jotain tarkoitusta
tuntuu kaatuvan päälleni
lamaannun

- Henrik Arvidsson
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Tunnelin päässä valoa

Tunnelin päässä ei ole valoa
Olet siinä ja kuitenkin poissa
Kestänkö enää tätä hiljaista taloa
Ei eloa ole silmissä noissa

Kun pimeys on vallannut mielen
Sulkenut silmät, sitonut kielen
Kivestä tehty, vaan hengität vielä
Minne olet mennyt, sitä en tiedä

On palanut vintiltä lamppu
’Epäkunnossa’ ovella lappu
Tunneli pitkä ja pimeä
Käsi kylmä ja sydän kipeä

Miksi kohtelet näin minua
Ansainnut ole en tätä surua
Vastaa, sano nyt edes jotakin
Tiedän, olet vielä jossakin

Tunnelin päässä on vielä valoa
Olet poissa ja kuitenkin siinä
Kestän vielä tätä hiljaista taloa
Vaikkei silmissä noissa ole eloa

- Giselle
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Sinä, jota on satutettu
Sinä, jota ei ole arvostettu
Sinä, joka tunnet eksyneesi
Sinä, joka olet näkymätön
Sinä, joka tunnet yksinäisyyttä
Sinä, joka pian luovutat.

Muista, että elämä pitää otteessaan, 
muokkaa sinua haasteillaan.
valmistaa sieluasi.
Kai tämä on sitä rajua rakkautta,
Sinulle joka tunnet.

- Heidi Päkkilä
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Pyysit minua mukaasi

näin tuskasi, et halunnut jäädä.
Tämä murhe, tämä kaaos
Hetkeksi unohduin ajatukseen
Kuinka kaunista symmetriaa
siinä olisikaan
lähteä yhdessä
vain sinä ja minä
päättymättömyydessä
olemattomuudessa
loputtomassa autuudessa

Vain tuo pieni hetki, ja olin valmis.
Kunnes heräsin.

- Heidi Päkkilä
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Tiukassa katseessasi
pelkoa
totuuden häivähdys
katoavassa olemuksessa

Etäännyn
yhä kauemmaksi
Käsivarsillasi
lumpeenkukatkin kuihtuvat

- Sara Tii
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Kyyneleet kuin vuoripuro
kirkkaita
tulevat keväällä
ylhäältä alas asti.
Isä, äiti.
Menneet.
Työ, terveys.
Menneet.
Kyyneleet tulleet.
Tulisiko jo mielenrauha?

- Anita Ojanen
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Daniel poikani

Daniel, Daniel poikani
yksinkö elämän taivalta taivallat
tule luokseni, isän syliin 
Daniel, varo he ampuvat sinua
sillä olet vapaa ihminen
sinun on suostuttava syömään lääkkeesi
mennä terapiaan määrättynä aikana
käydä psykiatrilla
silloin yhteiskunta rauhoittuu.

- Henrik Arvidsson
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Jään

Mielesi musta maisema,
sieluni karu kaiku.
Takki päällä eteisessä seison, 
odotan.
En jäädä voi enkä lähteä.

Ei tyhjyys täyty,
eikä varjot väreiksi väisty
- sanot ja peitto hautaa sinut
Jäädä pitäisi, eikä lähteä.

Hoida välillä itseäsi
jotta jaksat, sanovat

Henki rinnassa puristuu, 
tukehdun.
Eteiseen jään, kun pitäisi lähteä.

- Tarumarja
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Lähtö

musta meri 
välissämme 

anna anteeksi

minun oli pakko
etten huku itsekin. 

- Matilda
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Köydenvetoa
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Onko lupa nauraa?

Onko lupa hymyillä? Onko lupa nau-
raa? Saati sydämenkyllyydestä, vedet 
silmissä hihittää?

Kun lapsesi on poissa kotoa.
Kun ette ole yhdessä arkena, 
ette juhlana.

Kun sydäntä särkee.
Joskus hiljaa, joskus niin että kuuluu ja 
kauas.

Kun vain mielessäsi pystyt sulkemaan 
rakkaasi syliin.
Vaikka tiedät, että - ei niin syvälläkään - 
vihaisen kuoren alla hän kaipaa
syliä, äitiä.

Vaan kun elämä jatkuu vaikka hän on-
kin kaukana. Päivät kulkevat eteenpäin.
On myös toisten lasten puuhat, jotka
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päiviä värittävät. Joskus ihastuttavat,
joskus vihastuttavat.

Silti. Kevät muuttuu kesäksi ja huomaat, 
että nautit. Nautit tuoksuista, nautit 
tuulesta. Nautit linnunlaulusta.

Kuinka voin nauttia, kun tiedän, että
osa sydäntäni on suljettuna ovien taak-
se. Kärsii ja käpertyy kolkon huoneen,
sairaalanvalkoisten seinien suojiin.
Ikkunoissa kalterit.
Sydämessä kalterit.

Kuinka silloin voin arjessa nauraa?
Kuinka voin antaa itselleni luvan olla 
iloinen? Olla rakastunut? Nauttia elä-
mästä?  Iloita pienistä ja suurista hetkistä

Kuinka voin antaa itselleni luvan 
nauraa?

- haasteistahuomiseen
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Intervallihoito

Miksi raastaa rintaani?
Helpotuksen seuraajaksi riviin astui 
syyllisyys.
Mikä on se perimmäinen voima, joka 
näitä pyörittää?
Rakkaus, uskollisuus, tottumus, 
inhimillisyys, oikeudenmukaisuus,
vaiko velvollisuus, pelko, pettymys?

Eihän minun kaikkivoipa rakkauteni 
riittänytkään.
Mihin se sitten riitti?
Yli neljäänkymmeneen yhteiseen 
vuoteen!
Yritä vaatia jotakin sellaista, 
joka ei ole saatavissa.
Miksen anna olla jo!

- Marjatta
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Uskotko
kun sanon
en ole siellä mistä etsit

vaan sisälläsi
rakastamisen vaikeuden
velkavankeudessa

- Sara Tii
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Hirviö on muuttanut päähäsi
Vallannut suusi ja minäsi

Se saa sinut innostumaan
suunnittelemaan, koheltamaan
Tai ajaa huoneeseesi pakopaikkaasi
Sulkee kuoreen ja myrkyttää mielesi

Se pistää sinut suuttumaan
tyhjästä raivoamaan
Muurit pystyttämään ja perheesi itkemään

Katselen illasta toiseen kun popsit 
pillereitäsi, muutut tokkuraiseksi
Vajoat syvään uneen

Hoidan asioitasi. Teen kaiken puolestasi
Taistelen kanssasi
Huokaisen ja palaan hiljaisuuteen

Valitsin sinut isäksi,
kohtelen kuin olisit yksi lapsistani
Jankutan ja perustelen
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Lasittunutta katsettasi huudollani 
särjen. Sinulla on lääkkeesi, perustelu-
si ja terapia. Minulla kynäni, pikimusta 
huumori ja vertaistukea

Kauhulla odotan seuraavaa jaksoa
Tarvitaanko nyt jo ambulanssia
Joskus pelkään ja haluan luovuttaa
Sinut ja sairauden elämästäni erottaa

Mutta en tee sitä tänään tai huomenna-
kaan. Aion pystyä anteeksiantamaan. 
Pystytkö kanssani samaan?

Rinnallasi seison kuten lupasin
Sinusta loppuun saakka huolehdin
Valitsen hyvät hetket, niitä vaalin
Rakkautta ympärillemme haalin

Vihaan sairauttasi, epäreiluutta ja mur-
hetta. Mutta sinua rakastan, sinua siellä 
sisällä lasteni isää ja elämäni rakkautta

- Mari Estera
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Onni

Ihmisen osa on ottaa osaa
kaikkeen mihin hän ei halua
ja silti sanoa olevansa onnellinen 
kaiken keskellä

- Henrik Arvidsson
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Anna anteeksi

sumuisen iltahämärän täyttämä katseesi
jo matkalla pois luotamme. 

Näin. Olin hiljaa.

annoin sinulle luvan lähteä    
en enää jaksanut  

Anna anteeksi,
että olisin päästänyt irti.

Sinä taistelit 
vielä kerran
aamukasteen ja maailman heräämiseen 
ja olet vielä täällä.

Kiitos,
että sinä et päästänyt irti.  

- Matilda
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Me kolme

Isä, äiti ja tytär pakotetaan eroon.
Sairaala ottaa vastuun tyttärestä.
Hänen on aika irrota meistä,
ja elää omaa elämäänsä.
Me vanhemmat olemme siihen valmiit.

Tytär vetoaa meihin:
hänellä ei ole siipiä,
hän haluaa kotiin.
Meitä vanhempia pelottaa.
Onnistuuko tämä väkisin itsenäistäminen?

Onko meillä oikeutta omaan elämään,
jos tytär ei halua eikä pysty paranemaan,
vaan haluaa kuolla, ja onnistuu siinä?

- Anja Rantanen
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Tarkoitus

Sinä sanot:
”Elämälläni ei ole tarkoitusta.”
Sinä sanot:
”En ole kenellekään tärkeä.”

Elämän tarkoitus?
Elää.
Niin kuin se tulee,
omalla tavallaan.

Elää. 
Parhaansa mukaan.

Kenelle tärkeä?
Itselleen.

Kun hyväksyy itsensä,
hyväksyy muut.

- Leena Haavisto
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Yhdessä

On meissä voimaa!
Taistella, yrittää yhdessä.

Kun sinä olet minulle tärkeä.
Kun minä olen sinulle tärkeä.

(Eikä yhteensä ole juuri järkeä?)

Eksyneet … välillä. 
Pettyneet … välillä. 
Uupuneet … välillä.

Silti se löytyy … Me!

- Leena Haavisto
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Raja

Ääneni,
minun ääneni
löytynyt!

sydämestäni, mielestäni

Minun Ääneni
kaunis ja kova
rakentaa uutta,
vahvempaa:

erottaa minua sinusta.

Ja äänemme
läheisempiä,
omina itsenämme
toisillemme.

- Matilda
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Kaksin käsin kannan
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Kiinni tyhjässä

Ohuella langalla
elämäsi peitto kudottu.
Takkuinen tukka vailla harjaa,
haikeat silmät kiinni kuolemassa.
Minä paksulla köydellä roikun kiinni
tyhjässä.

- Tarumarja
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Aamunavaus

Unen ja valveen rajamailla:
Kuulostelen.
Tänään ehkä parempi aamu.
Toivon:
hymyä, arjen alkamista.
Kaikkine pienine asioineen.

Ei.
Ei hymyä.
Ei arjen rikkautta…

Vain ahdistus, tuska, masennus.

Pyyntö: ”Auta!”
Ja minulla tyhjät kädet.

- Leena Haavisto
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Kello käy – minä en.
Viisarin naksaus hiljaisuudessa.

Missä kaikki elämä?
Olen pysähtynyt…

- Anita Ojanen
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Voisinpa sinun puolestasi
astua askelen, pari.
Harpata yli juurakon
varoa vaarat varjon.
Kulkea kadun laitaa
siirtää oksat sivuun.
Nostaa katseesi taivaan rantaan
värittää aamuruskon.

Ottaa silmiltäs mustat lasit,
sateenkaaren näyttää.
Ojentaa selkäsi kumara
osoittaa siivet, jotka kantaa.
Avata huulesi sinetöidyt,
tarjota sanakakkua.
Kerätä pudonneet sanat,
rakentaa uudet säkeet.

Saattaa soittimeesi uusi sävel.
Virittää vapautesi viulu.
Kajauttaa korkealle
rohkeutesi riemu.

- Taina Vanhala
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Itseään on etsittävä

Syysaamun kuulaudessa,
auringon hehkuessa vaahteroiden 
ruskassa sanoit: ”Vihaan itseäni.”
Olit eksyksissä oman kuplasi sisällä.

Hätä ja tuska, ahdistus ja pelko
aamunavausta…

”Kuka voisi auttaa?” kysyit. Kuplan 
sisältä katsoi elämässään eksynyt.
”Etsivä löytää, anovalle annetaan”
Niin sanoo iso kirja. Ja niinhän se on.

Itseään on etsittävä. Pettymysten ja tus-
kankin kautta. Senkin uhalla, ettei löydä 
oman elämänsä sankaria, vaan 
erehtyväisen, heikon ihmisen.

Kyllä sitä ihmistä oppii rakastamaan.
Hyvine ja huonoine puolineen.
Tai ainakin hyväksymään.
Kas, kun sitä rakastavat toisetkin!

- Leena Haavisto
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Tänään

En voi elää
etukäteen.

Enkä pelätä mitä on tulossa.
Elämä on tässä ja nyt.

Otan vastaan elämän.

- Anja Rantanen
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Jos

Näenhän minä, että Sinun on vaikea 
olla. Ilmeen totisuus, viivähtävä katse, 
huokaus silloin tällöin.
Eikä niitäkään tarvittaisi.

Kyllä minä haluaisin. Auttaa, tukea, 
lohduttaa. 

Ja haluan. Mutta se mutta. Mutta se jos.

Välillä: Päivän harmaus kietoutuu ym-
pärille. Päivän ilottomuus painaa harteita.

Ja menneisyys: Se, mitä en ollut.
Se, mitä olisi pitänyt olla.

Kuitenkin: Hyvä, että olet. Hyvä, kun 
kosketat. Hyvä, kun hengität vierelläni.

Sillä: Aamusumun keskeltä nousee 
auringonkilo. Valo voittaa.
Yhdessä kuljemme sitä kohti.

- Leena Haavisto
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Aina hiljaisuudessa
mieleni kyselee 
miten purjehtia

elämän usvassa
haaksirikkoutumatta

- Sara Tii
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Kyyneleissäkin asuu toivo
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Ristiaallokkoon
voi hukkua
huomaamatta

yhtä huomaamaton
voi olla se auttava käsi

joka nostaa paattiin
ja pystyttää purjeet

yhä uudestaan 

- Sara Tii
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Pisara

Kyynelpisara
sydämen peili

kertoo tarinan
koskettaa
hiljentää

Suru pisarassa 
pienoiskoossa

Kuka pisaran kuivaa
kuka puron hiljentää
Kuka koskettaa
uskaltaa kohdata
Janoavat pisarat etsivät kotia, lohdutusta

Kohdataan yhdessä
muutetaan surun pisarat toivon säteiksi

Ne johdattavat kohti uutta huomenta

- Mamma
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Sateessa on hyvä itkeä.
Kyyneleet laimenevat,
eivätkä polta poskipäitä,
eivätkä suolaa suuta.

Sateella on hyvä itkeä.
koska et itke yksin.
Sade on taivaan kyynel
ja itku sinun sade.

Sateella on hyvä itkeä.
Puhdistut molemmin puolin.
Kyynel pesee sisältä,
sade kehosi päältä.

Sateella on hyvä itkeä,
koska sitten tulee pouta.
Aurinko kuivaa sateen
ja sinun kyyneleet.

- Taina Vanhala
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Sinua lähellä

Olen tässä, ystäväni, lähellä sinua.
Tunnen tuskasi aivan kuten sinä.
Olet tavallaan kuin osa minua.
Jatketaankin yhdessä – läheisinä!

Otan osan sinun taakastasi.
Anna siitä osa minulle.
Kerro minulle laaksot matkastasi,
mitä kaikkea kuuluu sinulle.

Minäkin kerron sinulle kaiken sen,
mistä minun sydämeni on särkynyt.
Jaammehan molemmat sen yhteisen 
tuskan – kun iloa ei ole näkynyt?

Mutta vannon, ystäväni, että sinä ja 
minä – kun murheet on puoliksi jaettu:
Elämään, kokemusten yhdistämänä,
on uusi toivo taas valettu.

- Henry
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Maaliskuussa masennus 
muutti meille.
Huhtikuussa hiekka heräsi henkiin.
Toukokuussa taivas taipui tuuleen.
Kesäkuussa käki kukkui kurjalle.
Heinäkuussa henki kulki helpommin!

- Anita Ojanen
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Kuuntele lehtien sadetta,
katsele värien kirjoa.
Hengitä kosteaa kirpeyttä.
Aisti huuruinen hämärä.

Varista vapaaksi haittaavat huolet.
Korjaa väreillä haalistunut mieli.
Huuhdo suonistas kesän pölyt,
anna hellän valon hoitaa.

Anna kirpeän tuulen puhaltaa
kasvoiltas kaunat ja kuonat.
Anna aamusumun kosteuttaa
mielesi kuiva ja nuiva.

- Taina Vanhala
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Simpukkaan käperry
suojaan elämän kolhuilta
ruhjeilta vuotavilta

poimittavaksi rantahietikolta
aaltojen tyrskyistä
uuteen matkaan
tuntemattomaan

kauas ulapalle heitettäväksi
kohtalon kuljeteltavaksi 
laineiden lemmikiksi

- Sara Tii
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Rikki

Sanoit olevasi aivan rikki ja pyysit 
minua pelastamaan. 
Olet rakkain ihminen minulle, 
mutta kykyni ovat rajalliset
Miten voisi korjata sinut 
sellaiseksi kuin olit 
tai sellaiseksi, joksi nyt haluaisit tulla. 
Yksin, kaksin emme siihen pysty.
Kaikkea ei voi korjata 
kotikonstein, maalaisjärjellä.
Tarvitaan työkaluja ja välineitä,
joita on vain asiantuntijoilla.
Mutta kun korjaamiseen tarvitaan
rakkautta, 
sitä minulla on sinulle varattuna 
niin paljon kuin tarvitset,
sitten kun jaksat ottaa sitä vastaan.
Sanoit: tuleekohan kevättä enää ollenkaan.
Kevät tulee aina 
enemmin tai myöhemmin, 
yhdessä 
meille!

- Tuula
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Höyhenestä kiinni

Kaipasin päästä ulos, 
arjen vankilasta…
Jokin polku aukesi, hiihtoretkellä.
Selasin satunnaisia mainoslehtisiä,
Kanarian saarten eläintarhan brosyyriä.
Siinä se oli! 
Ei alligaattorit, leijonat tai strutsit, vaan 
papukaijat. Ne olivat oma löytö, 
käyntikortti johonkin ulos, viidakkoon.
Seuraavalla hiihtoretkellä oli mukanani
käppyräistä, hylättyä paperia, 
hiiltä ja liituja.
PAPUKAIJA siirtyi paperille…
Mitä hurmaa: sen leiskuvat värit, 
viidakon rehevä vihreys kaikissa sävyissä.
Orkidea-köynnöksiä. 
Linnun terävä katse.
Hiihdin kuin lennossa kotiin, 
palatakseni takaisin
luovuuden, kauneuden pariin.

- Värit kaappaavat



Siivet

Hän palasi takaisin hitaasti.
Vuosia siihen meni.
Silmiin tuli ilmettä ja katseeseen iloa. 
Yhtäkkiä hän otti yhteyttä,
kirjoitti hämmentyneelle veljelleen, 
entiselle hyvälle ystävälleen. 
Hänellä on suunnitelmia elämälleen, 
ei niin suuria kuin aikaisemmin, 
mutta tärkeitä.

Siivet ovat vielä lyhyet ja hauraat, 
mutta ne kasvavat ja vahvistuvat, 
joskus ne tulevat kantamaan. 
Miten kauaksi, sitä ei voi vielä tietää.

- Anja Rantanen
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Elämän voima

Kaiken tämän keskellä:
hiipuneitten toiveitten raunioilla,
kuuntelemisen,
puhumisen,
keskustelun,
tuhansien sanojen,
tunteitten:
rakkauden, vihan, toivottomuuden,
ahdistuksen,
voimattomuuden…

Sittenkin.
Uskon elämän voimaan.
Se kantaa.

- Leena Haavisto
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Epilogi

runo on kaiku sisältämme, 
pieni heijastus meistä 

runo on ystävä,
aina valmis kuuntelemaan,
kysyen vastaamaan

runossa rakkauden ja voimattomuuden 
sanat
luovat rivien väleissä
Toivoa! 

- Marjukka Kaitakorpi
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