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Puheenjohtajan palsta
Hei kylille!
Koska sää on mitä on, laskiainen ja talven ulkoilutapahtuma päätettiin olla järjestämättä. Sen sijaan ajatuksena on järjestää kaukalonpurkamisen ympärille ulkoilua
hernekeiton kera.
Käsityömessut on syyskokouksessa esitetyn toiveen mukaan siirretty syksylle. Suomen
Kädentaidot-messut järjestetään marraskuussa Tampereella ja Kirsi Hassinen toimii
matkan yhteyshenkilönä, asiasta tiedotetaan lisää syyskaudella.
Kevätkokous on 2.4.2020 klo 18.00 koululla. Tienvarsien siivouspäivä on
maaanantaina 27.4.2020 ja yhdistys osallistuu myös koulun vappumyyjäisiin
keskiviikkona 29.4.2020.
Toukokuussa on tiedossa klapitalkoot ja kevätlaulajaiset, joiden ajankohdat päätetään
kevätkokouksessa.
Keväisin suunnitelmin, kuitenkin takatalvea odotellen
Heidi Kiikola, puheenjohtaja

Rikantilan koulun kuulumisia

V

uodenvaihde 2020 toi normaalia enemmän muutoksia Rikantilan koululle.
Rehtorimme Suvi Varjonen jäi perhevapaalle 7.1. alkaen ja Päivi Sundholm
aloitti Suvin sijaisena. Rehtorin tehtäviä Suvin poissaolon ajan hoitaa Päivi
Hinno. Koulua on siis Päivitetty vuosikymmenen vaihteessa!

Samaan muutoksen aaltoon liittyi osaltaan aamu- ja iltapäiväkerhon siirtokokeilu
Lapijoen koululle. Tämä tarkoittaa sitä että kevään ajan kerhoa käyvät oppilaat ovat
aamu- ja iltapäivisin Lapijoen koulun ohjaajien huomassa, ja taksi kuljettaa heitä
koulun ajaksi Rikantilaan. Tämä kokeilu on sen vuoksi, että kerhossa on melko vähän
osallistuvia oppilaita, ja ohjaajiemme panos on ollut vahvasti kerhotunneissa kiinni.
Näin saimme tarvitsemaamme tukea oppitunneille ohjaajista. Siirron jatkumista
puntaroidaan ensi lukuvuoden osalta, kun olemme saaneet ilmoittautumiset kerhoon
ensi syksyksi.
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Näillä muutoksilla ei ole siis tekemistä kyläkouluverkko-keskustelun kanssa, joka
velloo kunnassamme. Muutosten syynä on entistä vahvempi tuki omassa
lähikoulussamme oppilaille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat!
Lumeton talvi on piinannut myös koulunkäyntiä. Tammikuu olikin nyt koripallokuu
tavanomaisen hiihdon ja luistelun sijasta. Koripallokuume levisi koko kouluun, ja se
huipentui yhteiseen koulun turnaukseen tammikuun viimeisinä päivinä. Ministadion
soveltuu tähänkin käyttöön erinomaisesti! Helmikuussa emme myöskään päässeet
laskettelemaan suunnitellulla tavalla, vaan retkeilimme Hyypänvuoren maastoissa
kuvaamista harjoitellen ja koiria rapsutellen. Ohessa palloilu- ja retkeilykuvia koulun
toiminnasta.
– Päivi Hinno –
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Kuulumisia kunnasta
Hyvät kyläläiset,
Termistä talvea ei ole paljon näkynyt ja nyt odotellaan jo valoa ja lämpöä päiviin.
Ohessa joitakin ajankohtaisia tietoja kunnan asioista ja päätöksistä. (Vero)rahaa on
kunnassamme jaossa perustellusti seuraavissa hauissa, ja lisätietoja löytyy kunnan
verkkosivuilta:
Nuorten kesätyöpaikat ovat haettavina 15.3. mennessä Kuntarekryn
(www.kuntarekry.fi) kautta.
Nuorten (alle 35 v.) ensiasunto-avustukset ensimmäisen omistusasunnon
hankkimisesta aiheutuviin lainanhoitokuluihin. Avustus voidaan myöntää Eurajoelta
v. 2017, 2018 tai 2019 ensiasunnon hankkineille. Hakemus on tehtävä hakemuslomakkeelle viimeistään 22.3.2020.
Kunnan yksityistieavustukset ovat haettavissa 31.3.2020 mennessä.
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Eurajoen kunnan toiminta-avustukset on haettavana kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotyötä tekeville seuroille, yhdistyksille ja yhteisöille 31.3.2020 mennessä.
Samalla on laitettu haettavaksi avustukset ”yleishyödyllisille yhdistyksille ja
kyläyhdistyksille yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja hyvinvoinnin
toteuttamiseen”, tämäkin 31.3. mennessä.
Satakunnan Viikko on Eurajoen kunnan uusi virallinen (ja ainoa) ilmoituslehti.
Satakunnan Viikko ilmestyy kerran viikossa keskiviikkoisin ja sen levikkikattavuus
on koko kunta, näin ei ole muilla lehdillä. Seuraaviin asioihin liittyvät kunnan
ilmoitukset julkaistaan aina myös em. lehdessä:
– vaaleihin liittyvät kuulutukset
– kunnanvaltuuston kokouskutsu
– avustukset
– kiinteistöjen myynti
– kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo
Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa sekä kunnan
internetsivuilla. Lisäksi haettavan tehtävän vastuuviranhaltija voi päättää viranhaku
tai toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ammattilehdessä.
Seuraavassa on kunnan muita päätöksiä, jotka koskevat Rikantilaa tai sen lähialuetta
tai ovat muuten näkemykseni mukaan kiinnostavia:
- 4.2.2020 Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Köykän teollisuusalueen
asemakaavamuutos koskien VT8 parantamista.
- 24.2.2020 Kunnanhallituksessa käsiteltiin aloite, jossa esitettiin alkoholitarjoiluista
luopumista luottamushenkilötehtävissä. Tämä ei mennyt läpi. Henkilökohtaisesti
näen, että luottamustehtävissä ei kenelläkään pitäisi olla mitään tarvetta juoda
verorahoilla alkoholia, tehkööt sen kaikki vapaa ajallaan ja omilla rahoillaan, jos
tarvetta.
- Epäviralliseen, vaikkakin varsin tiukkasävyiseen, keskusteluun vietiin kysymys
Rikantilan koulun aamu- ja iltapäiväkerholaisten kuskaamisista Lapijoen koululle.
Tähän saimme sivistysjohtaja Leinolta kattavan selvityksen. Näin vapautettiin
henkilöresursseja muuhun Rikantilassa tarvittavaan opetukseen. Tilannetta on hyvä
seurata, koska koulumme on kylän sydän.
Tervettä ja raikasta kevään odotusta meille kaikille,
–

Kirsi Hassinen –
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Kuntosuoritusvihko
Eurajoen liikuntalautakunta oli perustanut 1983 kyliin kuntopolkuja, joiden
tarkoituksena oli lisätä kyläläisten kuntoliikuntaa. Lutan kylällä se kulki mm.
Susipolun pätkän, josta merkkinä on yhä postilaatikko ja sen sisällä
kuntosuoritusvihko. (N 61 1684 E 21 7882 WGS 84)

Ensimmäisen merkinnän vihkoon on kirjoittanut Nina Järvenpää 23.4.1983 klo 15.12.
Seuraavat kuntoilijat ovat olleet Hilkka Heino ja Merja Mäkitalo 9.5. klo 13.00.
Viimeiseen riviin nimensä on kirjoittanut Miia Hellsten 11.1.2020. Väliin mahtuu
869 polkua kulkenutta ja nimensä vihkoon kirjoittanutta reippailijaa.
Uusi vihko odottaa Susipolulla kulkijoita. Kun kuljet polulla niin muista kuitata
kulkusi postilaatikossa olevaan vihkoon. Jälkeenpäin on kiva katsoa, ketkä ovat
paikalla käyneet ja olonsa siihen merkinneet.
jk. Huomaa lumettomuus postilaatikkokuvassa, joka on otettu 3.2.2020.
– Mauno Paassilta –
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Talvi, jota ei tullut

J

okohan näin uskaltaa sanoa tänä Matin-päivänä 24.2.? Kun vuoden takaisia
muistiinpanojakin tuli vilkaistua, totesin Tuulikin-päivän, 22.2. kohdalla -18
asteen aamulämpötilan ja merkinnän siitäkin, että säätiedotus on ilmoittanut
silloiseen kylmyyteen päästävän vasta ensi talvena. Kuitenkaan meillä ei tähän päivään
tultaessa vielä kertaakaan ole päästy lähellekään sellaista lukemaa, ja toivottavasti ei
päästäkään. Koska maaliskuun kuudennen päivän aamuna vielä on ollut -17 astetta, ei
se liene mahdotonta nytkään, mutta mitä se tekisi esim. koko talven viheriöineelle
syysvehnän oraalle, jolla ei ole hangensuojaa.
Kun päivän aamu-uutisista kuulemaani aloin miettiä, tuli mieleeni, että olenko nähnyt
unta, talvitulvien kun sanotaan mm. Eurajoella nousseen jopa tielle. Saman kuulin
kuitenkin toistamiseen aamukahvilla ollessani, joten mietittäväksi jäi, missä näin on
voinut käydä, kun ainakaan jääpatoja ei ole ollut vedenkulkua estämässä. Asiassa
täytynee löytyä syy-yhteys Raumalla ennätykselliseksi nousseessa meriveden
korkeudessa.
Sula maa ja tämä märkyys varmasti on metsätöille ja etenkin puunkorjuulle suuri
ongelma, mutta pohjavesivaroilla nyt ainakin on mahdollisuus täyttyä siinä määrin,
ettei ainakaan kaivojen kuivumista tarvitse pelätä ensi kesänä. Sen sijaan nyt jo tulee
huoli siitä, miten tulevan kesän viljelykset tulevat menestymään täällä yleensäkin
tutuksi tulleessa parhaan kasvukauden vähäsateisuudessa.
Tiistaiaamun (25.2.) -7 asteen pakkanen antoi vähän enteitä siitä, ettei talvi ehkä
sittenkään ole ohi, mutta vielä jäätiin asteen verran kylmimmästä aamusta. Kun 7.
helmikuuta on ollut -8 astetta, niin sitä on seurannut 12 vuorokauden jakso, jona mittari
ei ole miinusmerkkistä lukemaa osoittanut. Tässä vaiheessa talvikauden kylmin
lukema on marraskuun kuudennen päivän aamulta, jolloin meillä on ollut -10 astetta.
– Matti Virta –
JK. Kirjoittaja huomasi, että helmikuun 28. päivän aamuna hänen lämpömittarinsa
näytti -12 asteen lukemaa.
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Suvibiili ja muita juttuja on ilmestynyt
Kolme vuotta on kulunut todella nopeasti! Kaapon Kaikun numerossa II/2017 oli
ilmoitus, jonka mukaan ensimmäinen tarinakirjani Kyläluuta ja muita juttuja on
ilmestynyt. Nyt siihen on tullut jatkoa: Suvibiili ja muita juttuja on ostettavissa
Matkailuinfosta Eurajoen Portilta, tai sitä voi kysellä suoraan minulta. Kirja sisältää
murrejuttuja ja muita tarinoita, osa säkeinä (runoiksi en tohtisi niitä nimittää), joista
yksi toisaalla tässä lehdessä. Nimitarinan idea tuli siitä, kun kummitätini perheessä oli
lapsuudessani Anglia, ja päähän pälkähti ajatus kirjoittaa auton omaelämäkerta
Eurajoen murteella. Satuin myös löytämään erään raumalaisen Paavon kokoelmista
kantta varten kuvan, jossa hänen vaimonsa huristelee Anglialla, joten kirjan kansi on
hyvin retrohenkinen ja tarinaan sopiva, sellainen kuin visiossani näin, kirjaa
suunnitellessa.
”Ni, semne mää ole, suvibiili. Färiltän vaaleva
harma. Oikke suur ja komias auto mää en ol, mut
aika näpsäkä näköne ja sulavalinjane.
Persoonalliseksikki joku o muu kehun, joku taas
haukkun juustohöyläks. Siit mää kyl oti ittehen.
Miälestän ole oikke menevä näköne, enkä mikkä
höylä! Kauniste mää rullaile tiät pisi ja kiihdynki
sopivaisest, ko muun kaassuan paina. Tiähöylä
ova ihan erikses, mää ole sentä auto. Muu
pölykapseleistan saatoi enne vanha peilat ittiäs,
nii ne kiilsivä aurinkovalos. Muul o vähän
surulise näköse silmä, raska silmäluame, mut
leviäs kromine hymy. Ny taas mää hymyilenki
koko sialullan.
Muun o nimittäi löydet. Vanha suuli seinustalt,
neuluspeito alt muu ponkatti. Färi ol haalistun,
helma ruastes ja pölykapselikki oliva muuttun
ihan ruskioiks. Se ol yks Jari, ko muu löys, yhten
kaunin ja lämmiän suviehton. Hän huus flikkaverilles, et tul kattoma, mikä tääl o… Iha
hätkähdi valla. Oli siin jo torkkumas, ja luuli, et muu loiston päivän oliva ohitte, mut
ehei… Jari ot muu hellä huamahas, kuskas muu kototallihis ja rupes hoivailema. Hän
ol oikke innoisas, ei olis malttan edes töihi men välil.”
Kirjassa seikkailevat myös Kyläluudasta tutut Jussilan Alina ja Alpertti sekä Niämelän
pojat ja pari tarinaa on saanut ideansa todellisuudesta tapahtuneista arkielämän
sattumuksista, huumoria unohtamatta. Kirjassa on noin 140 sivua ja sen hinta on 20
euroa.
Leena Falttu –
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Selityksen makua

O

len monet vuodet mielinyt
Madeiralla
ns.
Rabaçalin
levadalle,
joka
yleensä
tarkoittaa kahden reitin kulkua: Riscon
vesiputousta ja Fontes eli 25
vesilähdettä. Ryhmän mukana tämä on
kokopäiväretki. Bussi noutaa hotellilta
noin puoli yhdeksältä, ja sitten ajellaan
tunnin verran Rabaçalin parkkipaikalle.
Välillä on mahdollisesti pysähdys
kahvilassa, josta voi ostaa syötävää
matkaan, jos ei ole varautunut eväin tai
ostanut eväspakettia ja käydä pissalla.
Alhaalla, ennen reitille menoa on
metsänvartijan talo, nykyisin kahvila.
Kiskaisin paikallisopas Lilyn hihaa ja
kysyin, missä vessa on. Siis vaikka juuri
edellisessä paikassa olin käynyt pissillä,
jo alaspäin tultaessa rakko alkoi
ilmoitella täyttyneensä. Voi että, ja
missä täällä naisena käyt metsäpissalla?
Jyrkkää sinne ja tänne… toista kuin
Suomessa, jossa voi kyykkiä puun
takana eikä ketään ole näkemässä.
Syöksyin raput alas ja sain perääni neljä
viisi naista, joilla oli sama vaiva: liian
vilkas rakko. Odottelimme väliaikaisen
vessan luona mielestämme iät ja ajat:
edellämme oli englantilaisia rouvia,
jotka viipyivät ja viipyivät vessassa.
Mitä ihmettä he siellä touhuisivat?
(Mieheni arvuutteli, että keittivät teetä.)
Juho – suomalainen opas – tuli jo
kurkkimaan,
missä
viivyimme.
Pahoittelin jonoa. Kuulin, kun hän soitti
Lilylle ja kehotti tätä lähtemään
eteenpäin muun ryhmän kanssa.
Tapaisimme vesiputouksella.

Yksi englantilainen rouva ”varoitti”
meitä. Vessaa ei voi vetää, mutta
ongelmaa ei ole, kun paperi heitetään
roskakoriin. Mitäs tuosta, hätä ei lue
lakia, mutta en koko loppumatkan
aikana uskaltanut juoda kunnolla, vain
kostuttaa suuta, koska pelkäsin jälkeen
pisishädän yllättävän. Onneksi ei ollut
kuumaa, vaan pilvistä, mutta ei
satanutkaan. Kelpo levadakeli siis.
Jos vuokraa auton, reitin voi kulkea
itsekseen. Mutta se tarkoittaa näiden
portaiden kulkemista kahteen kertaan,
samoin kuin päällystetyn noin kahden
kilometrin pituisen jyrkän ylämäen
kävelemistä takaisin päin. Jos olet
erinomaisessa kunnossa, mikä ettei. Jos
et, kehotan jättämään tämän levadan
väliin.
Levadakirjamme varoitteli, että reitillä
pitää olla ehdottaman varmajalkainen ja
jossain kohdin voi huimata. Minulla ei
ole
kummoinen
pää
korkeiden
paikkojen suhteen, mutta en missään
huomannut pienintäkään pelkoa. Kirjat
voivat olla ylivarovaisia, ja siksi itse
toivon puolueettomampaa mielipidettä.
Niitä
saa
tavallisten
ihmisten
kokemuksista.
Levadalta
toiselle
siirryttiin
ensimmäisessä
kuvassa
olevia
kiviaskelmia pitkin, ja niitä on arvioni
mukaan parisen sataa. Olin lukenut, että
tällä levalla on ”muutamia rappuja”.
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Noh, se ei pidä paikkaansa, vaan niitä on
paljon. Jos sanon 800 askelmaa, en
ainakaan liioittele. Vaurioitunut polveni
oli kovilla, ja sen vuoksi olinkin
empinyt lähtöä, mutta tällä kertaa
ajattelin, että olkoon, nyt mennään eikä
meinata.
Jouduin ottamaan sauvoilla tukea, koska
askelman nousu oli hurja, yli 30 senttiä,
minkä tarkistin puusepältäni. Tällainen
”kromppiminen” on hidasta, ja minä
jäin näillä kohdin porukan hännille. Kun
pääsimme tasaiselle maalle, kerroin
Juholle, että minulta on polvilumpio
lähtenyt kaksi kertaa pois paikoiltaan, ja
siksi minun on oltava todella tarkkana,
minne kinttuni asettelen. Hän ymmärsi
heti ja alkoi kulkea muuhun ryhmään
nähden hidasta tahtia kanssani. Eikä
hapenottokykynikään riittänyt pupujuoksuun reilun kilometrin korkeudessa.
Olin oikein kiukkuinen itselleni, mutta
sattuneesta syystä en ollut ehtinyt
lenkkeillä ennen reissua siihen malliin
kuin yleensä.

vastannut? En tietenkään nauttinut,
koska tahti oli liian kova, ja jos
pysähdyin kuvaamaan, jäin vielä
enemmän jälkeen. Lily ehdotti, että
kulkisin kärjessä hänen kanssaan, niin

Matka jatkui, ja tuonne oltiin menossa:
100 metrinen Riscon vesiputous on
näkemisen arvoinen. Pääkohteeseen
pääsemiseksi piti kiipustaa mm.
tämmöiset raput alas sekä ylös. Niitä on
171 kappaletta. Kun pääsimme perille,
olin melkein paniikissa. Miten pääsisin
takaisin jälleen nuo sadat rappuset?
Polveni tärisi ja tutisi, ja pelkäsin
voimieni loppuvan.
Ilmeisesti Lily huomasi synkän ilmeeni
ja tuli kysymään, nautinko kävelystä.
Äääh, ööh, mitäs tuohon olisi
12
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hän ei menisi silloin liian lujaa. Ei, ei,
selitin hänelle, miksi joudun kulkemaan
varovaisesti, ja hän ainakin tuntui
ymmärtävän sen. Siis selitykseni, joka
taatusti kuulosti pelkältä selitykseltä.
Jouduimme kulkemaan kyseisen mäen
kahteen kertaan, koska sen kiertävä
polku oli poikki eikä tukkeumaa ollut
korjattu. Tässäkö oli syy kirjojen
kuvaukseen muutamista rapuista?
Tämän Juho kertoi vasta, kun olimme
tulleet pois ”grillaamosta”.
25 lähdettä. Tätä tullaan ihmettelemään
sankoin joukoin. Levada on suosittu, ja
siksi se on ruuhkaisa. Siihen on hyvä
varautua, tai sen välttääkseen voi lähteä
matkaan
aikaisin
aamulla
tai
myöhemmin iltapäivällä.

Tauko oli todella lyhyt. Hyvä, että
ehdimme nielaista sämpylät, kun
paluumatka
alkoi.
Jälkeenpäin
mietimme mieheni kanssa, että koska
ajoreitillä oli jokin tukos, kuljettaja
joutui kiertämään, ja (emme osaa
arvioida kuinka paljon) viivytys tihensi
tahtia polulla. Työajoista oli pidettävä
kiinni.
Reitin kokonaispituus on noin 13
kilometriä,
ja
siihen
sisältyy
loppupäässä 800 m pituinen tunneli. Jos
ahdistut pimeistä ja paikoin ahtaista
reiteistä, tervetuloa tänne. Noin 1,5 km
tunnelin jälkeen auto odotti ryhmää.
Kokonaismatkahan ei ole kummoinen,
mutta kun ynnäät siihen nousut ja
laskut, rasitus on aivan eri kuin
suhteellisen tasaisella maalla.

13

Kaapon Kaiku I/2020
Ei tullut tästä levadasta suosikkiani
suosikkisaarelleni, mutta sainpahan
vuosien hollini täytettyä.

P.S. Puutarhablogissani Ritavuoren
juurella keväämmällä lisää kuvia ja
videoita Rabaçalin levadasta.

– Marja Hiltunen –

Vanha kotikoivu
Vanha kotikoivu huokailee illalla viimeiseksi,
aurinko on juuri laskenut alas valaisten maapallon toisen puoliskon.
Niillä koittaa siellä nyt päivä, meillä on taas yksi takana, koivu huokaa.
Katsoo kahta koivukaveriaan ja miettii menneitä aikoja.
Ennen meitä oli tässä monta, kasvoimme kaikki rinnatusten, janosimme vettä.
Talvella lepäsimme ja keräsimme voimia, kasvatimme urvut ja lehdet,
pudottelimme ne ihmisten niskaan syksyllä.
Osa lensi pellolle lannoitteeksi, osa lapsista haravoitiin kompostiin.
Se on elämän kulkua…
Muistan kun Antti-isä meidät istutti, olimme vasta hentoja piiskavarsia, muutamin lehdin,
mutta äkkiä kasvoimme honteloiksi puiksi ja valkoiset runkomme vahvistuivat.
Ympärysmittamme laajenivat, oksamme kasvoivat vahvoiksi ja pitkiksi,
kurotellen talon ylle ja roikkuen lumikuormien alla talvisin.
Ehkä olisi pitänyt hillitä kasvua, imeä vähemmän vettä maan kuoren alta.
Ei olisi pitänyt levitellä paksuja juuria kellarin alle, etsiä valoa lattian läpi.
Turmioon se johti, kurjaan loppuun, muutamilla ystävillä.
Ihmiset mittailivat, katselivat yläilmoihin ja arvioivat.
Koputtelivat runkojamme ja keräsivät varisseita oksiamme.
Tuo ja tuo, ei tuota, he sanoivat.
Mitä ihmettä?
Emme osanneet aavistaa mitä tulossa oli…
Turvaisan elämämme loppu, kauhea hävitys.
Kauniina suvisena sunnuntaiaamuna keltainen hirviö alkoi taas mörinänsä.
Siitä emme olleet koskaan pitäneet, kun se kulki ohitsemme,
haukkasi kammottavaan, kurottelevaan kauhaansa milloin maata, milloin oksia.
Mikään ei koskaan tuntunut riittävän sille.
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Nyt se pysähtyi aivan lähellemme ja ihmiset alkoivat vetää sinisiä nauhoja ympärillemme,
raahasivat paikalle pitkät tikapuut ja kiipeilivät meissä.
Ennen se oli kutittanut mukavasti, kun lapset olivat kiipustelleet oksillamme,
lyöneet joskus kipeästi naulan runkoomme, majaa rakentaessa.
Olimme antaneet anteeksi, lapsiahan he vain olivat.
Säälimme yhtä, joka oli lyönyt vahingossa vasaralla sormeensa ja lähtenyt uikuttaen
äitinsä luo.
Nyt katsoin kauhuissani kahta ystävääni.
Heidän ympärilleen kiedottiin nauha, mutta minun ei.
Mitä oikein oli tekeillä?
Pian alkoi korvia särkevä meteli, raapiva ääni, nousi ja laski, ujelsi.
Vierelläni uljaana seisovan ystäväni luona häärittiin ja sitä pahoinpideltiin.
En voinut katsoa tuota kauheutta ja suljin silmäni,
mutta sitten ujeltava ääni lakkasi ja kuului iso kohahdus.
Minun oli pakko kurkistaa, mitä parhaalle kaverilleni oli sattunut!
Se makasi maassa pitkin pituuttaan…
Siniset nauhat olivat kietoutuneet sen oksiin ja se oli kaatunut…
Ihmiset häärivät jo toisen uhrin kimpussa.
Se kokisi saman kohtalon, aavistin.
Mutta ehkä minä säästyisin?
Ummistin silmäni ja hytisin sisäisesti.
Kurkistelin ripsieni raosta, kun ystäväni paloiteltiin ja keltainen hirviö vei jäännökset pois.
Näin painajaisia pitkään, ja jokaisena sunnuntaiaamuna minua pelottaa, että vuoroni tulee.
Sitä ennen, koetan nauttia joka hetkestä.
Auringonpaisteesta, lintujen laulusta, oksillani leikittelevästä tuulesta.
Elämästä, joka voi äkkiarvaamatta loppua.

– Leena Falttu –
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