JATKA LUONTOLAUSEITA
Tämä ei ole tietokilpailu, jossa on oikeita ja vääriä vastauksia
vaan mielikuvituksen kutitteluharjoitus.
Tarkoitus on keksiä kolmen pisteen tilalle sanoja niin,
että syntyy mielikuvia erilaisista luontoon liittyvistä tai luonnossa tapahtuvista
tilanteista, jotka voisivat – tai eivät voisi – tapahtua oikeasti.

En ehtinyt kävellä metsäpolkua kuin
muutaman sata metriä, niin…

Katselin laiturilla harvinaisen värikästä
auringonlaskua ja mieleeni tuli…

Istuin soutuveneen perässä ja roikotin käsiäni
veneen laidan yli, kun sormeni osui…

Pieni sammakko hyppäsi lumpeen lehdeltä
toiselle ja sen edessä näytti olevan…

Aurinko paistoi selkääni lämpimästi,
työnsin varpaat kuumaan hiekkaan ja…

Pikkuinen lintu kantoi pesäänsä
melkein itsensä kokoista oksaa, vaikka…
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Naapuri toi minulle huumaavasti tuoksuvan
kukkakimpun ja sanoi, että…

Kissa nukkui sylissäni, kun…

Kyllä kannatti kulkea kivistä ja mutkittelevaa polkua
väsyksiin asti, sillä edessäni aukeni…

Heräsin yöllä, kun koira hyppäsi viereeni ja…

Panin silmät kiinni ja hengitin syvään,
sillä ilmassa tuoksui selvästi…

Kaksi kärpästä surisi ikkunalla ja…

Kävelin paljain varpain hyvin hoidetulla nurmikolla,
kun yhtäkkiä tuli mieleeni, että…

Pieni koululainen käveli vesisateessa kohti kotia
ja kiemurteli niin, että pääsi saappaillaan
loiskuttelemaan jokaista vesilätäkköä kunnes…
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Ongen koho pomppi veden pinnalla mukavasti, kun…

Nuori poika ratsasti kioskin ohi kauniilla hevosella,
kun olin ostamassa lempijäätelöäni ja sanoin myyjälle: …

Sade ropisi tasaisesti ikkunalautaan,
takassa räiskyi tuli ja minusta tuntui kuin…

Oksa rasahti kauriin jalan alla, kun se…

Keräsin paljain käsin juhannusruusun upeita kukkia
ja niinhän siinä kävi, että…

Talven ensimmäiset lumihiutaleet
leijailivat hiljaa olkapäilleni, kun…

Keittelimme nokipannukahveja laavulla,
kun ystäväni totesi, että…

Kauniina talvi-iltana oli muuten aivan hiljaista,
mutta jostakin kaukaa kuului…

www.vahvike.fi

Olin kävelyllä puistossa, kun ukkonen jyrähti
ja minua nauratti nähdessäni…

Ystäväni toi minulle ison pullollisen
koivun mahlaa, jonka vuoksi…

Luulin näkeväni kevään ensimmäisen
valkovuokon, mutta kun menin
lähemmäksi, huomasin sen olevankin…

Tein tuohesta sormuksen ja päätin antaa sen…

Löysin lammen rannalta harvinaisen suuren…

Satoi niin rankasti, etten kunnolla erottanut
naapurin taloa, mutta…

Istuin hiljaa kivellä ja koitin laskea, montako
perhosta näkyy, mutta sekosin laskuissa, kun…

Kaislikko suhisi edessäni, haapa suhisi takanani ja…
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Täysikuu heijastui lätäkön pinnasta
ja olin niin onnellinen siitä, että…

Talkoolaiset haravoivat syksyn kullankeltaisia
lehtiä isoon kasaan, kun pikkupojat
tulivat pyytämään lupaa…

Katselin mustikan värjäämiä sormiani ja muistelin…

Iso parvi muuttolintuja lensi
pääni yli ja yritin tunnistaa niitä,
mutta tarkkailuni keskeytyi, kun…

Ripustin linnuille talipalloja ja omenoita
pihlajan oksille, kun huomasin pihlajan latvassa…

Multa tuntui käteen lämpimältä, kun asettelin
liotettuja herneitä kasvimaahan ja hyräilin…

Seurasin web-kameralla tapahtumia
sääksen pesässä ja huomasin, että
sääksellä ja minulla on yhteinen…
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Yhtäkkiä tunsin, että jokin kiipesi punttiani pitkin
ja kun käännyin katsomaan…

Viileä tuuli puhalsi hihansuista sisään ja
laittoi värisemään, mutta ruska värjäsi
puut kuin ne olisivat tulessa ja…

Kun pumpulipilvet lipuivat taivaalla rauhallisesti ja
muodostivat aina uusia kuvioita, jäin odottamaan,
koska ne muodostavat…

Sumu väreili vielä järven pinnalla ja kastepisarat kimmelsivät heinikossa, kun
leikkimökin takaa tuli esiin…

Lumiset puut näyttivät kauniilta
talvi-illan sinisessä hetkessä ja päätin…

Pihalla kasvoi kolme erilaista omenapuuta:
Maikki ja Lobo sekä se herkullisin,
jolle olin antanut nimeksi…
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