”Wake me up when September
ends”
”Wake me up when September ends” lauloi Green Day aikoinaan
kesän lopusta ja ajan katoavaisuudesta. Syyskuun yli olisi
kyllä voinut torkkua helposti välttäen pitkät koulupäivät,
koeviikkoon pänttäämisen ja koko ajan kylmenevän kelin! Vielä
alkusyksystä saimme nauttia auringon lämmöstä ja valosta. Ilma
oli jopa niin kaunis, että oli sääli viettää päivät sisällä.
Syyskuun viimeiset lämpimät päivät vaihtuivat paleleviin
sormiin ja höyryävään hengitykseen kirpeinä syysaamuina. Syksy
on muutoksen aikaa. Koulu pitää nuoret kiireisinä ja viikon
syysloma on aivan liian lyhyt. Luonto muuttuu radikaalisti
keltaisten lehtien pudotessa maahan ja lintujen jättäessä
kylmän kelin taakseen lentäessään etelään. Sadepilvet
täyttävät taivaan ja aurinkoa ei näy enää joka päivä.
Kuralätäköt täyttävät tiet ja märkä keli vain jatkuu päivästä
toiseen.[pullquote-right]”Kuralätäköt täyttävät tiet ja märkä
keli vain jatkuu päivästä toiseen.”[/pullquote-right]
Olemme onnekkaita asuessamme Suomessa, sillä meillä on
selvästi neljä eri vuodenaikaa. Kylmä, pimeä ja pitkä talvi
tosin syö hieman kevättä ja syksyä, mutta erot ovat silti
enemmän kuin näkyviä.
Moni varmaan haaveilee syksyn tai
talven keskellä asuvansa jossain kaukana etelässä, jossa on
aina kesä ja lämmintä. Mutta kauanko tukalaa kuumuutta ja
paahtavaa aurinkoa jaksaisi? Ei varmasti kauaa. Siitä syystä
olemmekin onnekkaita asuessamme täällä Fennoskandiassa, jossa
ei kyseistä ongelmaa varmasti ole. Lisäksi meillä on aivan
upea talvi jota ei jokaisesta maasta löydy. Suomi on
talviurheilun luvattu maa ja monen suosikki harrastus
laskettelu saa meidät jo odottamaan innolla ensimmäisiä lumia
ja laskettelurinteiden avaamisia! Ennen talvea meillä on vielä
syksy elettävänä. Koulu täyttää syyspäivät, mutta koulupäivien
lomassa syksystä varmasti kerkeää nauttia.

Seuraavaan syksyynhän on vielä vuosi aikaa, joten nautitaan
nyt tästä ihanasta syksystä vielä ennen kuin se muuttuu
talveksi.
Syksy on pimeää, kylmää, sateista aikaa kelin
muuttuessa harmaaksi ja luonnon paljaaksi. Syksy on täynnä
pimeitä iltoja, jotka ovat vain ensimakua tulevasta talvesta.
Syksy on valon vähenemistä päivä päivältä. Mutta samalla se on
täynnä kauniita värejä puiden latvoissa ja sadepäiviä jolloin
voi katsella ulos ikkunasta ja olla iloinen siitä, että on
sisällä lämpimässä sateen rummuttaessa kattoa. Se on täynnä
kivoja koulupäiviä parhaiden kavereiden kanssa ja toivomista,
että juuri silloin ei sada kun koulu loppuu ja pitäisi kävellä
bussipysäkille. Se on täynnä naurua ja hymyjä. Se on täynnä
täydellisiä hetkiä lämpimän kahvikupin kanssa, jonka lämmössä
sormetkin lämpenee. Se on verhoutumista paksuihin lämpimiin
neuleisiin ja talvivaatteiden kaivamista kaapeista. Syksy on
kynttilöiden sytyttämistä pimeisiin iltoihin.
[pullquote-left]”Harmaina syyspäivinä pitäisi jaksaa vielä
raahautua
kouluunkin
pänttäämään.”[/pullquote-left]Nyt
marraskuun alussa kaikki lehdet ovat jo pudonneet maahan ja
yöpakkasiakin on jo ollut. Lähestyvä talvi on saanut
lämpötilan tippumaan lähelle nollaa ja harmaa sadekeli vain
jatkuu päivästä toiseen. Koulun käynnin katkaiseva syysloma
oli ja meni ja pian toinen koeviikko alkaa. Harmaina
syyspäivinä pitäisi jaksaa vielä raahautua kouluunkin
pänttäämään. Talvi on jo ovella ja kaupoissa myydään jo
joulukalentereita
ja
–karkkeja.
Pian
ensimmäiset
joululaulutkin rupeavat raikumaan ja kaupunkien kauniit
jouluvalot sytytetään. Pohjoisessa saatiin jo ensilumi, mutta
täällä etelässä joudumme tyytymään vain aamukuuraan. Viimeiset
syksyn päivät ovat käsillä, sen väistyessä talven edeltä.

