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Lukijalle
Tämä on kirja mieheni, Oivan muistolle.
Kun 85 òvuotispäivä lähestyy, haluan
jakaa edellisen kirjan jälkeen syntyneet
runot. Näitä on ollut kirvoittamassa
omaishoitajan tuskat ja ilot, joista runot
kertovat hyvin avoimesti, samoin
kuoleman aiheuttamasta tyhjiöstä.
Syntyneitä runoja ei ole siistitty julkaisua
varten. Olen tullut tietoiseksi ihmisen
ikävästä, kerron siitä, ja kokemistani
luontoelämyksistä lähikallioilla sekä
ystävien lähettämien kuvien äärellä.
Pöydille ilmestyneet kaarnapeikot ja
kääpähahmot ovat saaneet omat runonsa.
Tammenterhoista ja huovutusvillasta on
syntynyt Ruskasen perhe, jonka tarina
pääsi mukaan tähän kirjaan.
Haluan kiittää Raija Hietasta avusta kirjan
kokoamisessa ja Sirpa Kärkkäistä
varsinkin kannen toteutuksessa.
Omistan kirjani tutuille ja tuntemattomille
omaishoitajille ja rakkaille sukulaisilleni.
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JÄLJELLÄ ON RAKKAUS
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Oivan ruusut 1993
Toinen ruusu kukoistaa,
toisen aika nopeasti
lakastumaan saa.
Toinen ylväs, komea,
toinen aivan supussa.
Liekö ihan nupussa?
Teitkö kuvan meistä,
meidän erilaisista teistä?
Sinä olet hoidossa,
minä vielä kotona.
Luoksesi voin usein tulla,
vaikka vaivat myöskin mulla.
Jos on toinen suuren moinen,
silloin tilaa ei saa toinen.
Nosta pääsi, ruusurukka!
Olethan sä vielä kukka!
Syömään, juomaan auttelen,
jäseniä taivuttelen.
Ehkä osaan arvostaa,
tätä meidän Taiteilijaa,
joka teki monta kuvaa,
runojakin kirjoitteli.
Jos on sulla monta vammaa,
onha myöskin monta ammaa.
”Tytöt”, ”pojat” hyvin hoitaa,
väsyessä nopeasti petiin noutaa.
Vaimo kiireillensä joutaa.Tänne
Pakilakotiin tulee, jos on poutaa.
Olethan sä vielä, aikamoinen
pakkaus!
Eipä ihme, jäljellä on rakkaus.
31.a.2016
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ãsko, toivo, rakkaus
Usko, toivo, rakkaus,
siinä on oiva pakkaus,
joka kantaa elämässä,
vaikeuksienkin kohdatessa.
Usko mulla ollut aina,
äidin maidossa jo saatu.
Koeteltu on sen laatu,
kun on maailmassa
paljon pahaa,
kansat toisiansa vihaa.
Siksi kysyin Jumalalta,
oletko Sinä olemassa,
kun annat meidän leikkiä
kauheilla vihan aseilla.
Toivo paremmasta kantaa,
elämälle mieltä antaa.
Toivon tuojat monenlaiset
murheen alta auttavaiset,
tärkeitä on elämässä.
Lo"oterapiaòaate
on kuin lämmin villavaate.
Rakkautta mulle riittää,
siitä saan mä Luojaa kiittää.
Puoliso kun täältä lähti,
nousi taivaalle uusi tähti.
Kiitollinen olla saan,
elämä kun jatkuu vaan.
Työtäkin voi rakastaa.
Sillä voi palvella Jumalaa.
Siitä paljon iloa saa,
kun jotain pientä askartaa.
Rakkaus on suurinta elämässä.
Siitä olen kertova kirjassa tässä.
6.10.2017
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Runo Oivasta
Lensi taivaasta enkeli kultasiipi.
Hiljaa hän luokseni hiipi.
Sanoman toi tullessaan,
opetti minua rakastamaan.
Jos olet ystävän saanut,
ethän ole rakastamasta laannut,
vaikka hän on jo kauan
hoitokodissa maannut.
Rakasta häntä kuin itseäsi,
kuljeta häntä vierelläsi.
Kyllä hän tykkää,
kun pyörätuolia lykkää
tai kylmiä jalkoja hieroo.
Kuuntele jutut, oudot sekä tutut.
Jos muisti ei enää loista,
Oiva osaa vielä yhtä ja toista.
Sanoja riittää, kun avusta kiittää
ja pieniä viisauksia laukoo:
Raha ei tuo onnea,
siihen auttaa Jumala,
kun antaa oman rauhansa.
Suklaakaan ei onnea tuo,
vaan rauhaa mieleen suo.
Takkiani kehutaan,
siihen Oiva vastaamaan:
”Nätti se on ittekkin.”
”Sinä olet kaunis tänään”,
vaimon saa ihan itkemään.
06.10.2016
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Runo Oivasta
”Minä rakastan sinua”,
sanoin tänään Oivalle.
Oiva siihen vastasi:
”;ksin minua.”
”Juuri niin, yksin sinua.”
Eilen vielä vastasi:
” Niin minäkin sinua.”
Voisko rakkahampi
olla kukaan toinen,
kun on minulla mies,
tämänmoinen.
Jalat jos vain pelaisi.
Kanssani hän tanssisi
valssit, polkat, jenkatkin.
Pyörätuolitanssia
voimme vielä marssia.
Kunhan pelit pannaan soimaan,
lähdemmekin karkeloimaan.
Tunteet vielä saadaan kukkaan,
innostusta Poikaòrukkaan,
vauhtia myös vaimon sukkaan.
Kaipaisitko jotain muuta?
•nna pusu vasten suuta!

30.10.2016
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