
HIIREN TAIKAREPPU 

 

On synkkä,  harmaa, pilvinen päivä.                                                       ( liikuta käsiä hitaasti yläselällä)                                                                                                     

Ihmiset kulkevat ilmeettöminä paikasta toiseen.                              ( kävele hitaasti pitkin selkää )                                                                                                                             

Kaikilla tuntuu olevan kiire.                                                                       ( nopeuta hieman kävelyä )                                                                                                                                                    

Kukaan ei huomaa taivaalla leijailevaa laskuvarjoa,                          ( heiluta kättä olkapäältä toiselle keinuen                                                                                                                       

joka vähitellen laskeutuu maahan                                                              hitaasti alaspäin liikkuen )                                                                                                                 

tuoden mukanaan erikoisen hyppääjän.                                                                                                                                                                                                                

Se on pieni hiiri, jolla on selässään reppu.                                             ( paina kevyesti  sormenpäillä selkään )                                                                                                                  

Eikä mikä tahansa reppu, vaan taikareppu.                                         ( paina koko kämmenellä )                                                                                                                              

Hiiri on saanut tärkeän tehtävän.                                                                                                                                                                                       

Sen kasvoilla värähtää veikeä virnistys                                                    ( piirrä selkään hymy )                                                                                                                                 

kun se vilistää ihmisjoukkoon.                                                                     ( vilistä sormilla selällä )                                                                                                                             

Se kiertää, kulkee, kummastelee,                                                                 ( piirrä hiiren reittiä selkään )                                                                                                                

katsoo ympärilleen ja ihmettelee.                                                                                                                                                                                 

Näyttää siltä, että nyt on aika avata reppu tärkeä,                                ( avaa molempien käsien sormet vierekkäin                                                                                                                                           

lisätä tunteisiin ja hetkiin voimaa ja ihania värejä.                                 supusta )                                                                                                                                 

Siis tuumasta toimeen. Hiiri aloittaa,                                                       ( purkauksenomaisia vetoja alhaalta ylös )                                                                                                                                             

ja taikapölyä ilmaan tulvahtaa.                                                                                                                                                                                                          

Räiskyvää punaista, rohkeutta ja rakkautta.                                          ( purista  olkapäiltä ja piirrä sydän )                                                                                                   

Hehkuvaa oranssia lähentämään ja lämmittämään                            ( sivelyä keskeltä sivuille koko kämmenillä )                                                                                                                                                                                   

Iloisena pirskahtelevaa keltaista, iloa ja naurua.                                   ( naputtelua sormenpäillä )                                                                                                                                                   

Vihreää rentouttamaan ja rauhoittamaan,                                              ( rauhallisia vetoja  ylhäältä alaspäin )                                                                                                                                                                                  



 

 

sinisiä hetkiä  luovuutta ja luotettavuutta tukemaan                          ( piirrä kiemuroita ja kevyitä taputuksia yläselkään)                                                                                                                                                                             

sekä violetin henkisyyttä ja sisäistä rauhaa.                                             ( pysäytä kädet )                                                                                                                                                             

Vielä ripaus mustaa ja valkoista sävyttämään,                                         ( tehdään ripaus avaamalla sormet supusta                                                                                                                  

tuomaan vivahteita elämään.                                                                          muutaman kerran )                                                                              

Tyytyväisenä pieni hiiri katsoo ympärilleen.                                               ( tehdään kädellä kaari yläselkään )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Värien ansiosta ihmiset nauttivat jälleen                                                   ( hellää sivelyä )                                                                                                   

hetkistä ja tunteista aidommin ja vahvemmin.                                          ( purista vielä kevyesti olkapäistä )                                                                                                                                   

Hiiri sulkee reppunsa ja kääntyy kotiinpäin.                                              ( vetoja reunoilta keskelle )                                                                                              

Vilkaistessaan taakseen se huomaa ihmisten                                            ( piirrä hymy )                                                                                          

ympärillään hymyilevän.                                                                                                                                                                                                          

Tehtävä suoritettu.                                                                                              ( pysäytä kädet ) 

                                                                                                                                     -  Leena Toimela -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


