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.Jostain kesäkuun alkupäiviltä, 

990-luvun alusta muistan

kylmän, oikeastaan järkyttävän 

kylmän aamun. Olimme selät 

hikisinä polkeneet Siilinjärveltä 

Lapinjärville - viitisentoista kilometriä,

heitetty läppää ja vaahdottu linnuista. 

Perillä piti odottaman lintuparatiisi ja 

monta uutta lajia, mutta äkkiä 

polkemisen tauottua totuus alkoi iskeä 

luihin ja ytimiin. Lapinjärvillä ei 

ollutkaan tänä aamuna rattoisa 

retkeillä. 

Kauhtuneen ma.astotakin alla oli 

vain t-pa.ita. ja hiki alkoi kuivua. 

Vilunväristykset iskivät armotta. 

Käsineitäkään ei ollut, ja oli hele-kutin 

ky-ly-mä-ää. Hytisevän hava.innoijan 

kävelyretki alas järven rannan kosteutta. 

tihkuvaan ilmaan ja litimärkään, osin 

kuuraiseen saraikkoon ei paljon 

lämmittänyt. Päinvastoin, se vähäinen 

kävelyn tuotta.ma. lämpöenergia. katosi 

puista.tta.viin ajatuksiin, kun tyhjä katse 

tuijotti jäätynyitä rantavesiä. Apeana 

nostelin kumppa.reita. ja hajotin lähes 

sentinpaksuista. jäätä. 

Takaisin lintutornille päästyämme 

Jussi ka.tjaisi, että "hellitä Korpa.tsohvi 

jo siitä mallikasta", mutta äijä vaan 

piteli kiinni. Elämää hemmotteleva 

säteily ei päässyt vielä lämmittämään, 

vaikka oranssi kajastus koillisella. 

taivaalla. loi toivoa paremmasta.. 

Niinpä, Gorba oli silloin vielä vallassa, 

ja Neuvostoliittokin olemassa. Ei kai se 

Jussi muuten olisi mana.nnut G:tä 

hellittämään auringon kahvoista. 

Lähdimme kiertämään Lapinjän1ien 

toiselle puolelle. Ajoimme ensin Ala

Pitkän suuntaan ja siitä Lapinrannan 

tielle. Notkoissa puistatti tuskallisesti. 

Muistan ikuisesti hetken, kun aurinko 

todella alkoi nousta taivaanrannan 

takaa. Nousimme Pappalan Ja.a.kko

kuivurin pienelle kumpa.reelle. Siihen 

auringon ensisäteet iskivät. Hetken 

aikaa tuntui, että jään siihen ikuisesti. 

Lasku kylmään ja varjoisa.an 

metsänreuna.a.n ei tullut kysymyk

seenkään. Kohmeiset kädet alkoivat 

herätä henkiin. Tunnen vieläkin, miten 

ihanasti lämpö tarttui tumman takin 

pintaa.n ja siirtyi siitä iholle. Silloin 

voin todella sanoa ihastuneeni 

aurinkoon - lopullisesti.

Olikohan sama vuosi, ja tietysti sama 

päiväkin. Päädyimme iltapäivän 

helteisinä hetkinä Mustin altaan 

vallille. Yli neljäntoista tunnin 

uurastuksen uuvuttamina odotimme 

viimeisten minuuttien umpeutumista.. 

Nestehukka, auringon armoton porotus, 

alhainen verensokeri ja väsymys - ne

swnentivat näköä, mieltä ja kieltii. 

Muistan, että nostin kiika.rit silmille ja 

katsoin Mustin hietikkoa. Minusta 

hiekalla näytti oleva.n meriharakka. 

Ehdin jo huutaa muille: "Hei 

meriharakka., uusi pinna!" Sitten se 

otus alkoikin näyttää töyhtöhyypältä. 

Ihan oikeasti, se olikin selvästi 

töyhtöhyyppä. Mieleen tuli, että 

jukolauta ei meikäläinen voi nähdä näin 

väärin. Lopulta en tiennyt, kumpi se oli. 

Retka.hdin vain makuulle ja samoin, että 

"kattokaa sitä". 

Ahmittuani puoli rasiaa Ukkosen 

eväsrusinoita minullekin selvisi, että 

lintu oli meriharakka. Rypälesokeri 

terästää kummasti havainnointikykyä. 

Kolmas muisto on viime kesältä. 

Ajelimme tarkaavaisina ja korvat 

höröllään - niinhän pinnarallissa

pitääkin ajella. Laululintujen konsertin 

piti olla parhaimmillaan, mutta juuri 

sillä hetkellä oli varsin hiljaista, joten 

täytyi oikein ska.rpata, että kuulisi 

hiljaisimmankin laulun. Ja sitten aivan 

jä,jetön, suorastaan epäinhimillinen 
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