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ASUMINEN

		 ja siinä on lyyra”

”Valkoinen lakki

Kannen kuva Paula Ritanen-Närhi.
Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 19.6.,
Maatilan Pellervo ilmestyy 6.6.
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Muistatko kesän kun...

K

un puhutaan lapsuuden kesistä, mieleen tulvahtavat heti lämpimät, aurinkoiset, iloiset muistot huolettomista päivistä. Pihoilla ja poluilla kirmattiin paljain varpain ja päivät soljuivat uiden
ja leikkien. Välillä syötiin pikaisesti jäätelöt, jotta päästiin jatkamaan suloista suvea.
Onkohan aika päällystänyt kultaisella pensselillä lapsuusmuistoja? Silloinkin sateisia päiviä
oli yhtä paljon kuin nykyään. Ukkonen jyrähteli tämän tästä, ja sitä piti porukalla pelätä. Uintijärven vesi oli useimmiten liian kylmää jatkuvaan pulikointiin ja helteiset päivät tukalan kuumia. Kärpäset,
hyttyset ja paarmat kiusasivat. Jäätelöä saatiin hyvin harvoin!

teemu.pakarinen@pellervo.fi

ONNEKSI NUO ikävämmät kesämuistot eivät tule ensimmäiseksi mieleen, kun tekee pienen aikamatkan lapsuuteensa. Ihminen on nähtävästi rakennettu niin, että elämän mukavimmat palaset ovat muistojen arkistossa päällimmäisenä. Vai painuvatko ne mieleen siksi, että niitä on loppujen lopuksi kovin vähän.
Muistojen musta laatikko paljastaa myös, etteivät lasten puuhastelut likikään aina olleet iloisia pihaleikkejä. Välillä nujakoitiin. Kerran sisarusten ja parin naapurin pojan kanssa meno yltyi sellaiseksi, että äiti joutui useamman kerran puuttumaan peliin varsin kovasanaisesti. Pientä ensiapuakin tarvittiin.
”Eivätkö koulut vieläkään ala”, äiti ajatteli lopulta ääneen. Oli kesäkuun toinen päivä! Muistaakseni meno rauhoittui, kun pääsimme kunnolla asettumaan lomanviettoon.
KESÄN KYNNYKSELLÄ voi palautella mieleen erilaisia kesätunnelmia, niitäkin, joita ei välttämättä haluaisi muistella. Alkavasta suvesta muistin lokeroihin painuu varmasti monta mieluista sattumusta. Niistä ihminen saa käyttövoimaa tuleviin koitoksiin, ja niiden kautta voi myös peilata omaa lapsuuttaan nykypäivän
todellisuuteen. Maailma on muuttunut.
Se on erilainen myös aikuisille. Kesä saattaa olla koettelemus esimerkiksi vanhukselle, joka ei enää
omin voimin pääse ulos nauttimaan auringosta ja kesän tuoksuista. Tai lapselle, jonka kiireiset vanhemmat eivät ehdi viettämään aikaa jälkikasvun kanssa. Jospa tänä kesänä muistaisimme lähimmäistä ulkoiluiltapäivällä tai kesäretkellä. Iloa ja hyvää mieltä on taatusti tarjolla molemmille osapuolille.
Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kohta on juhannus. Päivät alkavat lyhentyä.
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Asiakkaiden palveleminen
oli ihanaa. Mummot
menivät sovituskoppiin,
minä autoin heitä
sitomaan kureliivinsä.
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