Bertan silta runot ja tarinat 30.5.2021

Uudet ajatukset
Nimet Bertta ja Berta juontuvat
muinaissaksalaisesta elementistä "beraht"
eli nimensä mukaan Bertan silta on "kirkas".
Kirkas side on silta välillä kahden penkan.
Kirkas väylä on se yli vedenhaltian valtakunnan.
Miten paljon on silta muuttanut asukkaiden ajattelua?
Miten uudet ajatukset ovat muokanneet arkitoimintoja?
”Paula”

"Kalaparty"
Eräänä päivänä mies meni Bertan sillan yli. Hän meni
istumaan ja katsomaan maisemia. Myöhemmin hän
meni kotiin takaisin, mutta illalla hän käveli taas sillan
yli katsomaan maisemia. Hän oli ottanut mukaan
simaa, ja hän joi sitä puistossa. Hän ajatteli, että, "On
vähän tylsää", joten hän meni kotiin hakemaan lapset,
että lapset voisivat leikkiä puistossa. Miehen poika
keksi, että, "Kalastetaan", joten he menivät kotiin
hakemaan ongen ja matoja. Mies sai ison kalan. He
menivät kotiin ja pitivät "kalapartyt".
The End
“Pete 6 v.”
(Kirjoittanut puhtaaksi lapsen huoltaja.)

Bertan silta
Kevättuuli on armottomampi kuin
auringossa kylpevä päivä antaa ymmärtää
Palkkisilta, kovin arkinen sana
Silti sillan kupeessa havupuut kurottavat pilviin
ja puhtaan veden hiljaisen kohinan saattaa kuulla äänettömyydessä
Suuntaan Viljatielle
vaikka Bertta ei asu täällä enää
”Anu”

Bertan silta
Bertta tapasi Vilhonsa illalla kaarisillalla.
Oli ilmassa hehkua, nuorta lempeä, kevään huumaa.
Tuosta illasta kulunut on tovi.
Bertta Vilhoaan muistelee, hiljaa kaarisillan kaiteeseen nojailee.
Niin lyhyt on matka ihmisen, Vilho siltansa päähän tullut on.
Bertta matkaansa vielä jatkaa kyynelin hyvästit sillalle jättää.
Nimimerkki –ituja-

Silta sinun mukaasi
On maa sinua
ennen on maa sinun
jälkeesi.
Sinä yhdistät vuosisadat
toisiinsa yhdistät
joentöyräät.
Kannata meitä
niin kuin vain sinä
osaat.
nimimerkki: metsähiiri Ü

Tarinani
Olin maisemaretkellä 28.3.2021.
Kävin ihailemassa Bertan siltaa ja kaunista jokimaisemaa.
Veden kimmellys rentouttaa katsojan mielen.
Joki on kaunis kuin helminauha, joka mutkittelee keskustan halki.
Aivan ihana oli Bertan siltakin – niin kuin olisi siinä aina ollut.
Säilyköön se maiseman kaunistajana sukupolvesta toiseen.
Kaunis muisto tarmokkaan naisen elämäntyölle yhteiskunnan kasvattajana,
opettajana ja rehtorina. Herra siunatkoon hänen elämäntyönsä.
”Saara”

Bertan silta kantaa
Kaiken nähnyt kuusi,
vuodenkiertoihin väsynyt omenapuu
ohikulkijalle kumartaa.
Tuore tuomen taimi
varpaansa elämän multaan
hellästi upottaa.
Kaupungin keskellä keidas
vie lähellä kauas,
lyijynpainon haihduttaa.
Vanha antaa myöden.
Unohtunut ja uusi
ilmassa tuoksuu.
Sillanpituinen hengähdys,
turva uoman yli
jykevästi ojentuu.
Puun samettinen iho,
pettämätön pohja
johdattaa kulkijaa.
Sumuton suojaisa silta
levähdyspaikan linnuille ja
ihmisille antaa.
Yksi joki.
Kaksi rantaa.
Bertan silta kantaa.
” Mervi”

Olet turvassa
Silta
on turva.
Alla virtaa vesi.
Yllä virtaa aika, joka
lakkaamatta liukuu kohti
loputonta lähdettään.
Silta on suojatie. Hengitä. Pääset
perille.
”Mervi”

Silta yli vuon ja vuosien
Voi juutinan tähäre!
Mihinkä moon oikeen purottanu Saimi-mamman kultaasen pisarakorvakorun?
Se antoo ne mulle viimeesenä joulunansa.
Ei sunkaa soo sinne jokirantapuiston markiille karonnu,
ku molin Kaarinan kans kävelyllä?
Mikäs tuos killittää?
Pitää oikeen panna klasit päähän.
Emmä joukaa tiä mihinkä tämän panis?
Tuosta kaitehelta se putuaas jokehen heti kättelys.
Hei kuule rouva! Et sunkaa soo tätä kattelemas?
Melekeen astoon päälle.
Siso! Siinä se ny herrasiepaakkohon on!
Kiitos – Reijo? Muistaksä mua?
Ny mua porajuttaa.
Terttu?
Aiva meinaa polovet pettää alta.
Ruusun terälehti lennähtää sillankaiteen yli jokeen.
Lempeä kesätuuli hulmuttaa Tertun häätantun helmaa,
kun pappi kääntyy Reijon puoleen.
Saimi-mamman korvakoruista heijastuu rakkaus.
”Mervi”

Kiitos!
Kauhajoen kaupungin kulttuuripalvelut kiittää kaikkia runon ja tarinan lähettäneitä
ihanista teksteistä – kiitos!

