Karanteenin jälkeen

Hei siskoni
onneksi vihdoin helvetillinen aika koronatauteineen on takana ja päästään taas elämään normaalia elämää.
Kyllähän tuota kestikin puoli vuotta. Minulle se on todella pitkä aika. Täällä Suomessa aletaan palata syksyn
rutiineihin - kuten ennenkin. Lehdet tippuvat puista ja koulut ovat jo alkaneet. Ihan kummallista, että elämä
jatkuu juuri niinkuin mitään karanteeniaikaa ei välissä olisi ollutkaan. Tiedän, että siellä Ruotsissa asiat ovat
nyt toisin. Aiemmin olin hieman kateellinen teikäläisille, jotka saivat vapaasti tavata toisiaan ja baaritkin
olivat auki. Nyt siellä taitaa olla juhliminen seis eikä ihmisillä paljon juhlamieltäkään varmasti ole. Onneksi
sinä säästyit taudilta. Tiedän, että osanasi on olla nyt monen suomalaisen tukena, paljon menetyksiä siellä
on koettu. Voi sanoa, että minäkin pääsin helpolla tästä kriisistä. Yhtään lähiystävää tai sukulaista en tiedä
sairastuneen ja voin jatkaa elämää melko kevyellä mielellä. Olen parhaillaan käymässä mökillä, teen tässä
viimeisiä syksyhommia ennenkuin mökkikausi päättyy. Vähitellen on nostettava laituri ja käännettävä vene,
alkaa puhaltaa kylmä tuuli järveltä päin. En varmaan enää monta kertaa käy mökillä tänä syksynä.
Joutsenetkin suunittelevat jo etelään lähtöä ja alkavat kokoontua lähilahdelle. Istun laiturilla ja kuuntelen
niiden tööttäilyä, muuten täällä onkin hiljaista. Heti kun palaan kaupunkiin ja parempien nettiyhteyksien
päähän, alan varata matkoja. Jäi niin monta matkaa tekemättä koronan vuoksi, että nyt haluan todella
päästä jo reissuihin. Ensin lähden varmaan Välimeren suunnalle, siellä on vielä lämmintä, sitten joku
kaupunkiloma ja talvella haluan kaukomaille, vaikka Jamaikalle tai Balille. Pitääkin laitella viestejä ystäville
ja kysellä kenestä saisin seuraa millekin matkalle. Mökillä aika on mennyt kyllä nopeasti tänä kesänä. Yksin
ei tarvinnut olla. Monet ystävät visiteerasivat täällä kun hekään eivät muualle oikein päässeet
matkustamaan. Se oli mukavaa. Saatiin käydä pitkiä keskusteluja ja katsella huvimajan ikkunoista
hämärtyvää iltaa, sytytellä kynttilöitä ja olla rauhassa. En muistanutkaan tarkasti mitä on oikea vanhanajan
kyläily vähän alkeellisissa olosuhteissa. Ystävät ottivat huomioon mökkilolosuhteet, toivat tullessaan ruokaa
ja juomaa ja olivat apuna puuhommissa ja nurmikon leikkuussa. Huussin alunenkin saatiin tyhjennettyä
porukalla. Kukaan ei odottanut täyshoitoa, monet sanoivat, että on kivempi olla kylässä kun saa tehdä
jotain hyödyllistä. Kukaan ei myöskään valittanut ulkohuussista tai suihkun puuttumisesta. Aivan ihmettelin
sitä kuinka kiitollisia ihmiset olivat siitä, että pääsivät pois kuumasta kaupungista, järven äärelle. Mielelläni
tarjosin ystäville tämän kun se oli minulle mahdollista ja samalla sain seuraa ja viihdykettä itsellenikin.
Toivon, että tästä kurjasta ajasta jää hauskojakin muistoja. Ainakin mökilläni on puhuttu ja naurettu paljon.
Jospa nämä kohtaamiset säilyisivät tulevinakin kesinä. Huomasin, että telkkaria ei täällä ole useinkaan
avattu. Silloin tällöin vaan uutisia katsottiin, jotta nähtiin milloin Suomesta pääsee matkustamaan
ulkomaille ja miten naapurimaissa menee. Muutenkin ruutuaika on ollut kesällä vähäistä. Keväällä se
meinasi kyllä vallata ihan liikaa minun päiviäni ja osittain öitäkin. Ihmeen koukuttava on tuo Internet ja
tv.stakin tuli katsottua turhanpäiväisiä uusintoja ja hömppäohjelmia. Onneksi ne ei mökillä oikein tulleet
edes mieleen. Pitää yrittää jatkossakin muistaa, että aidot kohtaamiset ihmisten kanssa ovat antoisampia
kuin vain sähköpostit ja tekstarit. Kunpa vaan pysyisi mielessä. Sosiaalisena ihmisenä karanteenissa olo oli
minulle kova ponnistus, lähes ylitsepääsemättömältä tuntuva. Eipä nuo introverteiksi itseään kuvailevat
näyttäneet juuri helpommalla pääsevän. Usein todettiin yhdessä, että onneksi ainakin päästään toisiamme
tapaamaan, vaikka matkat jäivätkin tauolle. Nyt alkaa jo tulla viileä ulkona, pakkailen kamppeet ja lähden
kaupunkiin. Toivon, että sinä voit hyvin. Ollaanpa yhteyksissä ja katsotaan, jos vaikka lähdettäisiin yhdessä
etelän lämpöön.

