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LÄHIMATKAILU ON POP!
Alueella
nähty naurava
ihminen
Lähimaastossa on raportoitu myös kasvojen
jääneen useiksi tunneiksi hymyltä näyttävään asentoon. Tämä
on
poikkeuksellista.
Heidän silmänsä yhtenäisessä kirkkaudessaan
jäljittelee Otavan tähtikuviota. Useat silminnäkijät kertovat toistuvasta ilmiöstä. Laajalti
on tavattu hykerteleviä
ihmisiä.
Juustoloissa,
suklaatehtaissa, sahtisarven äärellä, suonsilmällä,
yrttipellolla.
Paikkoja, joissa ilmiö on
valloillaan, on monia.
Kaikkia ihmisiä yhdistää
sädehtivät silmät ja
naurava suu. Ikään kuin
joku outo positiivinen
kulkusairaus
kiertäisi
tämän hersyvän iloisen
joukon
keskuudessa.

Samaa mieltä olivat
myös Pasin perhetutut.
Mummo
pyörätuolissaan avasi myös matkan
herättämiä tunteitaan.
”Enää en olisi uskonut
pääseväni
porukassa
bussimatkalle,
saati
luontoon liikkumaan”.

Luontoäidin
helmoissa
nähty soita ja
salaisuuksia
Lähiömatkat ovat nousseet suosioonsa eikä
suotta. Luonto kutsuu
meitä ihmettelemään ja
ihastelemaan sen kauneutta ja arvoituksellisuutta. On pieniä polkuja, jotka kylpevät
marjoissaan ja isoja
puita, joiden oksiin kietoutua ja hassutella.

Luvan kanssa saa leikkiä
puskajussia tai justiinaa.
Pasi, 45v. kertoo, että
"Lähiloma teki kutaa".
Harkitsimme jo perheen
kanssa pitkää lomamatkaa
ulkomaille,
kunnes tajusimme, että
pienimuotoisempi irtiotto arjesta saattaisi
toimia paremmin. ”Jää
sitten
aikaa
myös
puutarhanhoitoon” eivätkä pitkät lennotkaan
jäisi väsyttämään” toteaa tyytyväinen mies
hymyillen veikeä pilke
silmäkulmassaan.

Nyt
omilla
jaloilla
tallailevat, rollaattorilla
kurvailevat ja pyörätuolilla kelailevat pääsivät samalla bussilla
kansallispuistoon soiden keskelle. Reissun
pääte-etapilla paistettiin
vielä makkaraa ja lettuja
nuotiolla kera makuhermoja hellivän nokipannukahveen. Luonto
noidan mukaansatempaava tarinointi vei
ajatukset kauas arjen
aherruksesta. Aromikas
savun haju täytti paluu
matkalla koko bussin, ja
jokaisella meistä oli
viemisiä vielä kotiinkin.

Muun maan
mustikalle tai
muuten vaan
kalaa koukkuun
Niin sitä vaan mennä
tepsutellaan,
hitaasti
mutta varmasti. Etsiskellään otollisia apajia.
”Mehukkaimmat
ja
herkullisimmat mustikat sujahtaa omaan
suuhun, muut ämpäriin
tietenkin”, kertoilevat
poimijat
innoissaan.
Uskomme, että myös
tulevaisuuden mummot
ja
vaarit
voisivat
yhdessä lähteä kalareissuille. Ei muuta kuin
virvelit ja mieli vireiksi
ja kiven nokkaan istuskelemaan. Apuvälinein
tai jalan, nokalla nököttävän tyyli on vapaa.
Pääasia onkin saada iso
saalis ja saman verran
tarinaa yhteisiltä retkiltä
- kaloilla tai ilman.
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