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Maanantai 19. päivä

1. Joensuun torilta meidän auto lähti,
 kuskina jo usealle tuttu kuljettajatähti.
 Hammaslahden kautta ensin koukkas,
 tuskin se siinä ketään silloin loukkas.

2. Sitten bussi ajoi Kiihtelysvaaraan,
 ei sotkeutunut Tapio tienhaaraan.
 Kohta jo auto Raatevaaraan tuli,
 lähtijöiden suut siinä hymyyn suli.

3. Vielä kun otettiin Tohmajärveltä kaksi,
 alkoi olla täynnä tämä meidän taksi.
 Keula kohti Helsingin satamaa pantiin,
 kohta jo siinä tukka putkella mentiin.

4. Parempaa matkanjohtajaa ei voi olla,
 historian tiedoissa on kaukana nolla.
 Johtajana kun meillä on Uimosen Jari,
 selviää silloin tarvittaessa pahakin kari.

5. Toisena johtaa meitä Nuutisen Jussi,
 ei hänelläkään ole tyhjä tietopussi.
 Kun meillä on mukana Juhani ja Jari,
 on silloin matkassa todella hyvä pari.

6. Raha-asioissa käänny Karin puoleen,
 ei Sinulla silloin ole aihetta huoleen.
 Hotulainen kyllä auttaa Sinua aina,
 vaikka se onkin kyllä nyt vain laina.

7. Mukana on myös tää Vatasen Kyösti,
 reissusta viimeksikin riimiä hän työsti.
 Sanojaan ei silti tarvitse Teidän varoo,
 muuten vain mies päätään aina haroo.

8. Turpeisten koti jäi Tuupovaaraan,
 molemmat kuuluu taiteilijahaaraan.
 Kaija runoja lausuen tunnelman lois,
 Pekka jos laulaen meille nautinnon sois.

9. Ystävyyskylätoiminta on monelle tuttu,
 tämä kun on jo monivuotinen juttu.
 Juhani, Kari ja Kyösti, mukana olleet,
 jo Geresdlakilaisille tutuksi he tulleet.
 
10. He ovat jo kaksi kertaa käyneet siellä,
 tuttua on liikkua heille niiden tiellä.
 Kahdesti ovat sieltäkin Suomessa olleet,
 hyvin vieraat jopa talvella juttuun tulleet.

11. Toivotaan, että meillä on hyvä retki,
 vietetään poissa kotoa muutama hetki.
 Pienistä ei varmasti nipota meistä kukaan,
 kun kerran lähti meidän reissuun mukaan.

12. Onhan meillä edessä pitkä matka kyllä,
 porukassa ei koti-ikävään kaipaus yllä.
 Saarinen tuttu, taidoiltaan mainio mies,
 kaikki kommervenkit hän reissussa ties.
 
13. Tottuneesti hän reissussa kyllä kaahaa,
 ei aikataulusta hän myöhässä laahaa.
 Taidokkaasti hän auton rattia käyttää,
 monelle meistä näin hyvää mallia näyttää.

14. Helsinkiin mennessä pysähdyttiin 3 kertaa,
 joka paikassa joku ruokalistaa kyllä vertaa.
 Lunta tuli välillä todella oikein kamalasti,
 Tapio sai silloin ajaa oikein varovasti.

15. Edellistä matkaakin muisteltiin vähän,
 Kerttu oli perehtynyt syvällisesti tähän.
 Saatiin katsella hänen työnsä tulos,
 sen tasosta meidän on jäätävä ulos.

16. Hyvin me Katajanokalle kyllä ehdittiin,
 uudella laivalla siitä merelle lähdettiin.
 Ei ollut laivalla ihmisiä tungokseen asti,
 eikä laivalla ollut siten kovin painava lasti.

17. Kauppa aukeni illalla kymmeneltä vasta,
 vielä oli silloinkin liikkeellä monta lasta.
 Yöelämä laivalla kyllä todella hiljaista oli,
 ja aikainen lähtö monelle mieleen tuli.

Tiistai 20. päivä

18. Aamulla piti meidän herätä jo varhain,
 vaikka ei sää ollutkaan nyt ihan parhain.
 Joku pari huonosti nukkunut yöllä oli,
 haarakonttorin äänet naapurihytistä tuli.

19. Varhain siis mentiin aamupalaa syömään,
  sitten äkkiä reppua pykälään lyömään.
 Pitkää putkea myöten Tallinnaan tultiin,
 Tapion lastaamaan autoon siitä mentiin.

20. Sateessa lähdettiin Tallinnasta pois,
 toivotaan, edessä parempi keli ois.
 Viron historiaa Jarilta tarkasti kuultiin,
 kirjasta hänen lukevan niitä luultiin. 

21. Mutta päässä oli tiedot kaikki hällä, 
 on kyllä ihmemuisti miehellä tällä.
 Hattua nostan hänelle ainakin minä,
 oletko samaa mieltä myöskin Sinä.

22. Pärnussa sitten pysähdyttiin vähän,
 tutustuttiin suureen kauppaan tähän.
 Grimilläkin nyt on sitten käyty ja oltu,
 kauas sitä on kuljettu ja sitten tultu.

Ystävyyskylävierailu Unkariin 19. – 30.10.2009 
Kirjoittanut Kyösti Vatanen



23. Nyt ei satanutkaan vettä ulkona enää,
 kohta ei pilvet tehneet auringolle tenää.
 Isot ja laajat peltoaukeat ovat täällä,
 mikäs niitä katsellessa hyvällä säällä.

24. Jari meille muistaa historiaa kertoo,
 huh, jos sitä omiin tietoihin vertoo. 
 Ei voi muuta kuin kovasti ihmetellä,
 uskomatonta tietomäärää äimistellä.

25. Ruokapaikkaan me etuajassa tultiin,
 kun ei sotkeuduttu peltojen multiin.
 Ihasteltiin hienoa taloa ulkoa vähän,
 kun kerran jäi nyt meille aikaa tähän.

26. Osalle porukkaa oli paikka jo tuttu,
 vuosi sitten sattui semmoinen juttu.
 Joutuivat he paikkaa etsimään vähän,
 ennen kuin pääsivät syömään tähän.

27. Sitten matka jatkui ja laulukin soi,
 pääsi Caruso onneksi ääneenkin oi.
 Osmo oli tuottanut lauluvihkot hyvät,
 karsinut lauluista pois huonot jyvät.

28. Kyllä me aamullakin jo laulettiin vähän,
 ennen kuin päästiin yhteislauluun tähän.
 Aino rouva kun nyt vuosia vähän täytti,
 porukka onnittelulaulua myös käytti.

29. Liettuan rajalla nähtiin nukke puussa,
 liekö se käynyt jo sitä ennen kuussa.
 Tapio kävi maksamassa tieveroa vähän,
 että saatiin tutustua me maahan tähän.

30. Eteenpäin mennessä paljon tietöitä oli,
 kyllä pysähdykset meille tutuksi tuli.
 Yksi pikkuauto meille eteen koukkas,
 pahasti etuajo-oikeuttamme loukkas.
 
31. Hotellille meillä oli siinä aika hoppu,
 Tapion ajoaika kun alkaa olla loppu.
 Seitsemääntoista Tapiolla aikaa vain oli,
 kaksi minuuttia siinä lakia rikottua tuli.

32. Illan vielä Jari opastukseen hän käytti,
 porukalle Kaunasin nähtävyyksiä näytti.
 Vataset hiljakseen omia reittejä kulki,
 näin jalkojen pettämisen pois he sulki.

33. Yöksi kun näin me hotelliin tultiin,
 varmaan rauhallisilla unilla oltiin.
 Aamulla meillä lähtö on jo varhain,
 toivottavasti sää on vielä parhain.

Keskiviikko 21. päivä

34. Aikainen kana herkut kuulemma löytää,
 siksi porukka varhain syömään töytää.
 Aamupala oli Revalissa todella nyt hyvä,
 melkein kuin meillä, silloin kun on pyhä.

35. Tapio taas auton ihan ovelle toi,
 kaikkien laukut autoon sisälle loi.
 Liikkeellä oltiin kovassa sumussa,
 ei kovin haitannut matkailuhumussa.

36. Puolan puolelle kun me sitten tultiin,
 paljon huonommalla tiellä kyllä oltiin.
 Maisemat kumpuileviksi myös muuttui,
 näinköhän auto näihin teihin suuttui.

37. Maisemaa ei kauaksi sumulta nähnyt,
 kameralla ei kyllä oikein mitään tehnyt.
 Vettäkin satoi siinä hieman sitten vielä,
 kun Tapio ajoi sen Puolan maantielä.

38. Osmo välillä hyviä kaskuja kertoo meille,
 hyvät naurut jäi muistoksi Puolan teille.
 Saatiin kuulla myös Jaakko Teppoa tovin,
 kyllä nekin jutut nauratti meitä kovin.

39.   Tapion oli pakko taukoa pitää välillä,
 tarpeenkin on varmasti tällä kelillä.
 Kolme varttia auto seisomassa kun oli,
 lakipykälä näin täytetyksi siinä tuli.

40. Hienoon kartanoon lounaalle tultiin,
 ihan herroiksi siellä me silloin oltiin.
 Pitkässä pöydässä siellä me syötiin, 
 hyvää ruokaa nenän alle meille lyötiin.

41. Ruokailun jälkeen Kyösti arpajaiset piti,
 rahan saaminen yhdistykselle päässä iti.
 Onneksi moni häneltä arpoja siinä osti,
 näin yhdistyksen rahatilannetta nosti.

42. Jussi voittoarvat nosti ja Kyöstille antoi,
 Pirjo reippaasti voitot onnekkaille kantoi.
 Moni suunsa sitten suklaalla makeaksi sai,
 yhden levyn palat lohdutukseksi arvottiin kai.
 
43. Toinenkin tauko välillä vuorossa meillä oli,
 Tapion ajoaika kun taas täyteen siinä tuli.
 Ulkona siinä porukka reippailla vähän sai,
 vessassakin jokainen kävi nyt kyllä kai.

44. Katri paljon vaivaa oli etukäteen nähnyt,
 kun tietokilpailuja meille oli monta tehnyt.
 Kysymykset häneltä itselle ensin saimme,
 oikeita vastauksia sitten paperille haimme.

45. Oikein niihin jokainen kai vastata koitti,
 Kyösti, ihme kyllä, arvasi oikein ja voitti.
 Voitosta Katri hänelle paidan siitä antaa,
 saa Kyösti sitä ylpeänä päällään kantaa.



46. Pitkä oli vielä meillä tämän päivän tie,
 ennen kuin se hotellin ovelle meidät vie.
 Myöhään meinasi mennä, Jarikin myönsi,
 käskystä kaikki kelloja tunnin taakse työnsi.

47.  Ei kovin kateeksi Tapiota kyllä käy,
 pimeää ja sataa, eikä oikein tietä näy.
 Varmassa kyydissä me kuitenkin ollaan.
 kun päästiin Tapion ajamaan lullaan.

48. Aika myöhä se kuitenkin jo silloin oli,
 kun automme hotellin etupihalle tuli.
 Siinä osa huomasi sellaisen jutun,
 että näkikin nyt hotellin ison ja tutun.

49. Toivottavasti meillä yöunet hyvät ovat,
 huomenna nähdään historian muistot kovat.
 Siellä me toteen ihmisen hulluus nähdään,
 toivotaan, näin viimeisen kerran tehdään.
 

Torstai 22. päivä

50. Eilistä juttua minä korjaan vähän,
 ja kirjoitan siitä selvitystä tähän.
 Sen suklaan Marjatta lahjoittanut oli,
 mikä lopussa eilen arvontaan tuli.

51. Ruhtinaallisesti oli aikaa aamupalaan,
 olisi innokkaimmat ehtineet kalaan.
 Kahdeksan kolmekymmentä lähtö koitti,
 sitten Tapio moottoritiellä musiikkia soitti.

52. Hyvin aamuun asti monet nukkua sai,
 jollakin ongelmia sängyn kanssa oli kai.
 Sänky pudotti miehen ihan lattialle,
 vaikka ei vaimo käskenyt sängyn alle.

53. Kätevänä miehenä sängyn kuntoon sai,
 ja siihen sitten nukkumaan itsensä kai.
 Tuskin siinä uni on kovin syvää kyllä ollut,
 kun pelkää, onko osakseni uusi pudotus tullut.

54. Yöllä oli koko ala-aula laukuilla täyttynyt,
 ei oikein edes toista laitaakaan näy nyt.
 Monella nuorella näkyi Daavidin tähti,
 Israelista he kai tulivat ja liikkeelle lähti.

55. Aamulla kierros vanhaan kaupunkiin tehtiin,
 komeita vanhoja rakennuksia siinä nähtiin.
 Ei siellä me pitkään kylläkään ehditty olla,
 että ei Tapion luokse vain poliisi ehtisi tulla.

56. Seuraavaksi Jari meidät Auschwitziin johti,
 nyt puistattavaa kärsimyspaikkaa kohti.
 Vaikka on kuvia nähnyt ja juttuja kuullut,
 paikalla pahemmalta näyttää kuin luullut.

57. Oppaan hyvä selostus tulkattuna kuultiin,
 pahempaa se on ollut kuin mitä luultiin.
 Olemme pienten lasten lelutkin nähneet,
 mitähän pahaa hekin ovat silloin tehneet.

58. Miten voi ihminen toiselle olla noin paha,
 no, onhan monelle nytkin Jumalana raha.
 Toiseen leiriin ei me enää haluttu, ei,
 jo tämä käynti meidät mykäksi kun vei.

59. Sitten oli Karpaattien ylittämisen vuoro,
 lauloi välillä meidän oma sekakuoro.
 Pekka Veteraanin iltahuudon ilmoille laski,
 se upposi meidän sielujen syvyyksiin asti.

60. Seuraavat tunnit Tapio pääosaa näytteli,
 hän kun autonrattia kovin paljon käytteli.
 Ensin hän meille ihan uusia maisemia näytti,
 kun autoa välillä pikkuisella sivutiellä käytti.

61. Kun kerran hän nyt siinä vauhdissa oli,
 yksi uusi valtiokin siinä käytyä tuli.
 Kun auton sitten vuorille asti päästi,
 moni jo siinä hengitystäänkin säästi.

62. Olihan mutkia siellä kuin meidän tiellä,
 sai kovasti rattia Tapio kyllä hän piellä.
 Ei tainnut paha olo kenellekään tulla,
 vaikka kovasti kallisteli meidän lulla.

63. Kunniakierroksin ruokapaikkaan tultiin,
 vaikka melkein neljä tuntia myöhässä oltiin.
 Ruoka oli hyvää, kaikille se maistui kai,
 kun niin pitkään ensin nälässä olla sai.

64. Ruokailtua automme lähti sitten näin,
 oli suunta Budapestiä kohti ja sitä päin.
 Tapio kun viimein pääsi Unkarin teille,
 yhden ylimääräisen hän tarjosi meille.

65. Hyvässä vedossa olivat Osmo ja Jari,
 on siinä juttuja kertomaan hyvä pari.
 Vuorotellen kuultavaksi juttuja laski,
 olisikohan niitä riittänyt minne asti.

66. Päivä oli vauhdikas, paljon nähtiin kyllä,
 ei monet päivät tämän torstain tasolle yllä.
 Neljän valtion teitäkin kuljetuksi tuli,
 ennen kuin auto hotelimme edessä oli.

67. Marjatan sängystä iso metsälutikka löytyi,
 koko sänky inventoida tietysti täytyi.
 Kyöstikin oman sänkynsä peittoja väänsi,
 patjankin varmaan ympäri hän käänsi.
 
68. Ei onneksi löytynyt sängystä muuta,
 vaikka tuokin jo kovin kuivasi suuta.
 Luottavaisesti molemmat silmänsä sulki,
 heti silloin jo tuntui, ötökät selässä kulki.



Perjantai 23. päivä

69. Tämä päivä viimein Jarille helpotuksen suo,
 miksikö? siks‘ kun Monican luoksemme tuo.
 Hän meille kertomaan, puhumaan nyt alkaa,
 kolme päivää kulkee kanssamme yhtä jalkaa.

70. Jari olisi meidät yhdeksältä liikkeelle laittanut,
 ja meidät kaikki bussiin jo silloin taittanut.
 Monica meidän tuntia pitempään nukkua antoi,
 näin hän jo aloittaessaan pisteet kotiin kantoi.

71 Unkarin kansallinen juhlapäivä oli nyt täällä,
 eipähän tarvinnut kenenkään olla tuhlauspäällä.
 Kaupat on kaikki tänään juhlan takia suljettu,
 niinpä mekin on niistä vain ohi nyt kuljettu.

72. Monica melkein kolmen tunnin puheen käytti,
 meille kun hän Budapestin nähtävyyksiä näytti.
 Paljon kierroksella kuultiin, nähtiin, joo, saimme,
 ennen kuin ravintolan pöytään itsemme haimme.            

73. Ennen ruokailua Monicalle lauloivat pojat,
 kyllä he rohkeita kavereita todella ovat.
 Aivan ensiesitys se heidän laulunsa oli,
 ilman yhtään harjoitusta se heiltä tuli. 

74. Kyösti voittopaitaansa ensi kerran tänään käytti,
 luulikohan onneton, että siten paremmalta näytti.
 Taitaa hän vielä sellaistakin nykyisin luulla,
 että kokonaan juustoa massa on tuolla kuulla.

75. Syötyä Budapestistä me lähdettiin pois,
 virkavaltaa liikaa mielestämme  siellä ois.
 Poliiseja liikkeellä niin paljon siellä oli,
 että itsellekin ihan syyllinen olo tuli.

76. Tapio kun välillä vähän pysähtyä yritti,
 jo poliisiauto siihen rinnalle siinä kiritti.
 Sireeniä se meille siinä vielä kovasti soitti,
 ilman kirkossa käyntiä lähtö meille koitti.

77. Hyviä teitä me siinä Pécsiin mentiin ja ajettiin,
 tulkin selostusta matkan ratoksi kuunneltiin.
 Auringon paistettakin matkalla siinä saatiin,
 vaikka ei älytty itse sitä edes me vaatiin.
  
78. Vanhassa kaupungissa meidän hotellimme oli,
 sähkövaunun kyydissä sinne laukkumme tuli.
 Bussimme siinä kadun umpiperään joutui,
 Tapio peruuttamalla paikalta hän poistui.

79. Vaatteiden vaihdon jälkeen piti vaivaa nähdä,
 pitkä kävelymatka autollemme siinä tehdä.
 Kolmea henkeä vaille Geresdlakiin mentiin,
 pimeässä me sinne perille vasta tultiin.

80. Lystin pito oli korkealla jo silloin siellä,
 kun me oltiin tulossa vasta pimeällä tiellä.
 Ja syömään, on tänään syöty monta kertaa,
 nytkin saa syödä hyvää ja entisiin vertaa.

81. Paljon paikkakunnan suomalaisia täällä, 
 kaikki siellä olivat hyvällä juhlapäällä.
 Kaikki omia teitään tänne ovat tulleet,
 monet paikkakunnalla jo pitkään olleet.

82. Paikalla ryhmä Itävallasta siellä myös,
 he olivat jo täydessä ilon pidon työs.
 Me sinne mentiin juhlimaan mukaan,
 pääsimme eri kansallisuuksien sekaan.

83. Kun oli juhlittu, tanssittu, syöty ja juotu,
 mitä kaikkea hyvää oli eteemme tuotu.
 Pécsiä kohti automme keula viimein saatiin,
 kävelyä matkan loppuun Monica älys vaatiin. 

84. Vataset ne melko hitaita aina nyt ovat,
 ei kävelyvauhtinsa ole kovin ne kovat.
 Hotellille tullessa he Suomen kieltä kuuli,
 kotimaahan tulleensa varmaan siinä luuli.

85. Harkanysta jalkapalloilijanuoret oli tullut,
 viikon pelireissulla tytöt oli täällä ollut.
 Harkanyssä kuulema diskoa ollut ei,
 siks‘ Pécsiin heidän tiensä nyt vei.

Lauantai 24. päivä

86. Aamulla hienoon paikkaan syömään tultiin,  
 komean katon alla siellä ruokailussa oltiin.
 Vuorossa oli kohta lähtö Geresdlakia kohti, 
 meidät se höyrypallerojuhliin nyt johti.

87. Kylään tullessa pysähdyttiin vielä vähän,
 liikennemerkistä kuvan ehti ottaa tähän.
 Eteläisten kylien nimet kyltissä siinä oli,
 ystävyyskylät näin monen tietoon tuli.

88. Melkoinen oli markkinahumu nyt siellä,
 näki porukka, kun oli jalkautuneena tiellä.
 Paljon oli telttoja pystyssä nyt myös,  

ja talkoolaiset kovassa valmistelu työs.

89. Kello kaksitoista porukka kiertoajelulle lähti, 
 ennen sitä nähtiin meitä tervehtinyt tähti.  

Suurlähettiläs Vilén myös juhliin kanssa tuli,
 ja meillekin hänellä asiaa ja kehuja paljon oli.

90. Lenkillä Vänskä kertoi paikan historiaa vähän,
 samalla saimme tutustua me paikkaan tähän.
 Kahteen näyttelyynkin tutustuttiin me siellä,
 Tapio joutui ajelemaan todella kapealla tiellä.

91. Syömään oli meillä jo silloin hoppu,
 kun kiertoajelumme oli meillä loppu.
 Papuja meille siellä lautasella tuotiin,
 kuuluja höyrypalleroitakin meille suotiin.

92. Moni meistä edellisenä iltana tuttuja näki,
 nyt he vierailuja tuttujensa luokse teki.
 Geresdlakissa suomalaisilla taloja kaksitoista,
 ei Unkarista muuta kylää varmasti ole toista.



93. Ohjelman aikataulu muuttuu usein täällä,
 ei tiedä mikä kohta ohjelmasta on päällä.
 Äänentoisto ainakin täällä kyllä toimii,
 ihan tinnityksen se korviimme poimii.

94. Piirakantekijöitämme ei huomioinut kukaan,
 ei päässeet he edes koko kilpailuun mukaan.
 Arvovaltaiselta taholta he kehuja kyllä sai,
 onhan suurlähettilään kehut arvokkaita kai.

95. Iltapalaakin jonotettuamme sitä me saimme,
 askeleet autoa kohti sitten me kaikki haimme.
 Juhlijat jatkoivat kyllä kovasti vielä siellä,
 hyvin kuului äänet, kun me olimme jo tiellä.

96. Osa porukkaa jo aikaisemmin hotellille ehti,
 kohta suljettiin kaikki tämän päivän lehti.
 Monica muistutti, kelloa tunti taakse siirrä,
 ajatuksiisi nyt talviaika jo Sinäkin piirrä.

Sunnuntai 25. päivä

97. Aamulla sai jokainen nukkua pitkään,
 ei vaatineet liikkeelle menot mitkään.
 Moni aikaa kävellen kaupungilla käytti,
 näin itselleen vanhaa kaupunkia näytti.

98. Yhdeltätoista Itävaltaisten bussiin tultiin,
 sillä vuoren näköalapaikalle me mentiin.
 Sitten alamäkeen käveltiin jonkin verran,
 no, syömään tultiin taas me yhden kerran.

99. Siellä Itävaltalaiset jo kaikki paikalla oli, 
 kun meidän porukka viimein sinne tuli.
 Siellä oli Tiborit ja heidän vaimonsa myös,
 lisäksi yksi muukin perhe oli ystävyystyös.

100. Ruhtinaallinen ateria me siinä syötiin,
 ystävyyskylätoimintaa tiiviimmäksi lyötiin.
 Ennen ruokailua Tibor 2,Tapio ja Kyösti lähti,
 ei reissulla mennyt kauan, ajoi Tibor tähti.

101. Ruokailun jälkeen pienet puheet pidettiin,
 lahjoja saatiin ja me myös niitä annettiin.
 Ei tainnut keventyä meidän auton lasti,
 siitä mitä me tuotiin tullessa tänne asti. 

102. Lähtiessä tosielämän dramatiikkaa nähtiin,
 rosvojen vauhdikas pidätys vieressä tehtiin.
 Poliisi ja rosvo-leikki siitä oli kaukana pois,
 joillekin sellaisessa pahasti käydä vois.

103. Pahat miehet onneksi saatiin rautoihin,
 eikä ketään joutunut siinä lautoihin.
 Tapauksen varmasti muistamme ain,
 oli se niin harvinainen jokaiselle vain.

104. Hotellille tultua osa katakombeille lähti,
 osan taas jalat kauppakeskukseen johti.
 Ostoksilla monenlaista mukaan tarttui,
 näin tavaramäärä autossa vain karttui.

105. Illalla hotellilla yhteiskuva meistä otettiin,
 suljettuja portaita alustana me käytettiin.
 Sitten yhteinen ruokailu taas vuorossa oli,
 kaikilla maha kyllä kylläiseksi varmasti tuli. 

106. Juhani Monicaa, Jaria ja Tapiota muisti,
 hyvin häneltä myös tuo puhuminen luisti.
 Caruso lauloi ja kertoi hopeisesta kuusta,
 yhdessä Kyöstin kanssa Monicalle muusta.

107. Muistamislahjat oli Osmo nuo tehnyt,
 on mies paljon vaivaa niissä nähnyt.
  Sanoi, kaikki on tehty omasta päästä. 
 eikä hän silloin yhtään puuta säästä.

108. Tiboritkin suomalaista puuta saivat,
 on niissä nähty ja tehty suuret vaivat.
 Kiinasta tuotua kai helppo ostaa ois, 
 ei niin hyvä lopputulos silloin olla vois.

109. Ruuan syönnillä oli kyllä unettava tulos,
 nuoremmat taisivat mennä vielä ulos.
 Aamulla jo puoli seitsemän syömään, 
 joku menee forintteja tiskiin lyömään.

Maanantai 26. päivä

110. Aamupalaa ja tuoremehusta paukut,
 ”Fergusonin” kyytiin pantiin laukut.
 Monica jäi vilkuttamaan Pécsiin meille,
 kun lähdettiin ajamaan vieraille teille.

111. Jäi taaksemme myös erilainen WC-juttu,
 ei ollut minulle se ainakaan ennen tuttu.
 Vettä voi laskea, kun hanasta väänsi,
 silloin tuotokset ainakin kylkeä käänsi.

112. Jarin ja Tapion muistamisessa hyvin tehtiin,
 siitä hyvästä monta maata me lisää nähtiin.
 Unkarista Kroatiaan ensin me autolla mentiin,
 Slovenian, Unkarin kautta Itävaltaan tultiin.

113. Nyt matkalla tällä passeille käyttöä saatiin,
 Kroatian rajalla tultiin meiltä niitä vaatiin.
 Virkailija ne keräsi ja leimattavaksi vei,
 arvatkaapa nekö takaisin hän jokaiselle toi.

114. Tapiokin monessa paikassa käydä jaksoi,
 hän automme tietulleja aina vain maksoi.
 Marjatta Pécsissä pysäköinnin maksaa huomas,
 eipähän posti ole myöhemmin laskua tuomas.

115. Unkarin puolella, lähellä Itävallan rajaa,
 sai Tapio monta ylimääräistä mutkaa ajaa.
 Navettaan ja kylpylään ensin matkalla oltiin,
 ennen kuin oikean ravintolan eteen tultiin.

116. Kyllä etsiminen siinä maksoi hyvin vaivan,
 oli ruoka-annokset todella mahtavat aivan.
 Ruoka oli tehty lihaa todella säästämättä,
 laitettu se oli myös laadusta tinkimättä.



117. Kun ruokailusta lähdettiin viimein pois,
 monella forintit taskussa polttaneet ois.
 Onneksi aivan vieressä siinä kauppa oli,
 alakertaan taas tavaraa lisää nyt tuli.

118. Ennen Wieniä ajettiin nelikaistaisella tiellä,
 oli ajaneet useita peräkolareita kyllä siellä.
 Niiden kohdalla tietysti tie kapeaksi muuttui,
 ja liikenne melkoisen hitaaksi silloin juuttui.

119. Ei tuollaisia ruuhkia ole Kiihtelyksen tiellä,
 sopii kyllä hyvin ajelemaan vielä nyt siellä.
 Eikä meillä niin suoraa tietäkään ole,
 ei usein kahdensadan nopeuksia tule.

120. Pimeä ja paljon valoja kun Wieniin tultiin,
 kanavan vartta hotelille siinä me mentiin.
 Kapealle kadulle Tapio siinä käänsi bussin,
 ei tarvinnut etäältä laukkua kantaa ees Jussin. 

121. Hienoon hotelliin tuli tämä meidän saki,
 avaimen jokainen vuorollaan Jarilta haki.
 Jotkut huoneen melkein keittiön vierestä sai,
 kehuivat sillä vielä, oli se suunniteltu kai.

122. Päivä alkoi pulkassa silloin jo meillä olla,
 ei monta tällaista päivää mahda enää tulla.
 Että Itävallan Wieniin me yöksi tullaan,
 musiikkikaupungissa kuulussa ollaan.

Tiistai 27. päivä

123. On tällä reissulla hyvät sängyt kyllä ollut,
 ei huonokaan selkä ole kipeäksi tullut.
 Ei ole tainnut sängystä valittaa kukaan,
 muutaman olisin halunnut ottaa mukaan.

124. Aamulla taas tietysti aamupalaa saatiin,
 ei parempaa tainnut kukaan ryhtyä vaatiin.
 On ollut reissussa todella hyvät ruuat syödä,
 niin isoja, että osan olisi voinut hyvin myödä.

125. Marjatta pelkäs, miten kotona ruokia laatii,
 jos ukko rupeaa samanlaisia siellä vaatii.
 Kyösti jotain kevyttä kerran pyysi vain,
 haarukan ja kuumaa vettä lautasella sain.

126. Ei ruokana se varmasti raskasta ole kyllä,
 eikä kulinaariseen nautintoonkaan yllä.
 Eli Kyösti uskalla ryhtyä mitään vaatimaan,
 voi Marjatta ruveta kevyen ruuan laatimaan. 

127. Muistamislahjat Osmon takia nyt muuttui,
 melkein sanat Kyöstinkin kurkkuun juuttui.
 Osmo kaikki puutyöt lahjaksi meille antoi,
 vaikka pyynnöstämme ne mukaan kantoi.

128. Lahjoista tuli osa yhdistykselle meille,
 samoin kaikille mukana olijoille, Teille.
 Kaikkien suuret kiitokset Osmo saat,
 mielessäsi ne sopiviin paloihin jaat.

129. Aamulla ryhmä vanhaan kaupunkiin lähti,
 vetämässä viisas ja vikkelä historiatähti.
 Osa porukasta mukaan uskaltanut lähteä ei,
 omaa vauhtia jalat heidät kierrokselle vei.

130. Kello yksitoista koko porukka liikkeellä oli,
 no, johan tuota Wienissä oltuakin jo tuli.
 Auringon paistetta me matkaamme haimme,
 sen avulla kauniit maisemat silmiimme saimme.

131. Caruso lauloi meille vain yhden kerran,
 joku huomasi pyytää edes sen verran.
 Jari meille historiaa taas paljon kertas,
 kaikki hänen ja Osmon juttuja vertas.

132. Tien varresta paljon casinoita löytyi,
 piipparia tankata välillä kyllä täytyi.
 Vanhan ammatin harjoittajat oli siellä,
 onneksi eivät olleet ihan kokonaan tiellä.

133. Tapio vei meitä ruokapaikkaa kohti,
 kapeita kujia reitti sinne perille johti.
 Liian hyvin Tapio nyt ajoi varmaan kai,
 kun poliisilta hän nuhteetkin kerran sai.

134. Vanha munkkiluostari ruokapaikka oli,
 hieman erilailla laitettu alkusalaatti tuli.
 Kaikkien juomat Kari siellä maksaa sai,
 sitä vartenhan hän olikin mukana kai.

135. Sitten kun me lähestyttiin tuota Prahaa,
 Kyösti rupesi yhdistyksille haluamaan rahaa.
 Arpajaiset ne silloin taas vuorossa oli,
 maksuhomma vain vaikeammaksi tuli.

136. Ei ennen ole Kyösti tonneilla arpoja myönyt,
 vaikka on jo paljon ehtinyt ja monesti syönyt.
 Karin idea tämä homma kokonaan kyllä oli,
 onneksi Irma rahastamaan kaveriksi tuli.

137. Olkkoset melkein kaikki voitot he vei,
 mitään eivät olisi toisille antaneet, ei.
 Caruso lopussa lohdutuspalkinnon voitti,
 Kyöstille kehumatta sillä hän olla koitti.

138. Moottoritiellä ei välillä vauhtia kovaksi miellä,
 oli siellä niin paljon ruuhkaa välillä tiellä.
 Moni poliisiautokin ohi mennä siinä koitti,
 juuri ja juuri meidät nopeudessa voitti.

139. Taas pimeässä me perille nytkin tultiin,
 kun Dresdenissä hotellin edessä oltiin.
 Joku onneton siinä jaossa laukutta jäi,
 joku toinen sen ehti ottaa ja pois vei.

140. Huoneetta onneksi jäänyt ei kukaan,
 avaimen kaikki saivat Jarilta mukaan.
 Nukkumaan siitä kaikki lähteä sai,
 joku kaupungille, no Jari meni kai.



Keskiviikko 28. päivä

141. Onneksi Hotulaiset illalla laukun saivat,
 ei siinä kuulemma suuretkaan vaivat.
 Parempi tuuri oli Karilla nyt vaihdossa kai,
 kuin Kyöstillä, kun oman laukkunsa sai.

142. Huonekaveri mieskin minua katseli siten,
 huoneesta nopeasti pääsisi hän miten.
 Kyösti kun laukun kannen silloin avas,
 suukin hänellä sanoja hiljaa siinä tavas.

143. Sellainen laukku oli nyt Kyöstillä täällä,
 että oli rintaliivit siinä ylimmäisenä päällä.
 Onneksi laukulle toinen omistaja tuli,
 sama kaverikin Kyöstillä vielä yötä oli.

144. Joku yritti käydä aamupalalla väärällä puolella,
 ei ilmeisesti katsonut opastusta kovin huolella.
 Sämpylän kuitenkin hän siinä ottaa ehti,
 ennen kuin tuli kiire ja pois sieltä lähti.

145. Yhdeksältä lähdettiin me hotellilta pois,
 vanhaa kaupunkia kohti auton matka ois.
 Pieni kierros vanhassa kaupungissa tehtiin,
 vanhoja, mustia rakennuksia siellä nähtiin.

146. Kun nälkäiset ensin bratwurstia osti,
 sitten Tapio autostaan kytkintä nosti.
 Berliiniä kohti siitä sitten automme lähti,
 kuljettajana tietysti meidän oma tähti.

147. Tietysti pidettiin välillä taukoa vähän,
 olemmekin tottuneet hommaan tähän.
 Satamaankin ruveta siinä jo muisti,
 hyvin matkan teko meiltä silti luisti.

148. Autolla kierrettiin Berliinissä siellä,
 oli todella kyllä monta autoa tiellä.
 Monta historiallista paikkaa Jari näytti,
 valtavat tiedot hyväksemme käytti.

149. Tapio meidät yhden kadun varteen puotti,
 käveltiin ja etupää välillä hitaampia vuotti.
 Kävellen mutkien kautta lasipalatsiin tultiin,
 kolmanteen kerrokseen syömään mentiin.

150. Lasiseinäisessä talossa ruokaa saatiin,
 ei tarvinnut kenenkään lisää vaatiin.
 Moni sika oli henkensä saanut antaa,
 kyllä tarjoilijat niin paljon potkaa kantaa.

151. Kun ruokailusta sitten lähdettiin pois,
 tuntui kuin autolle lyhempi matka ois.
 Ajeltiin vielä Berliinissä mutkia vähän,
 Tapio huomasi paikan, pysähdytään tähän.

152. Suurin osa meistä siitä liikkeelle lähti,
 konsertin sillä aikaa piti laulajatähti.
 Kyöstin piti retki junia katsomaan tehdä,
 taitaa hän onneton uniakin niistä nähdä.

153. Rostockiin ja laivaan sitten tehtiin matkaa,
 onneksi Jari historiaa kertoa jaksaa.
 Tankkasimme taas välillä jonkun verran,
 kun sattui oikea taukopaikka taas kerran.

154. Satamassa maihinnousukortit Tapio haki,
 Jari niin jakoi, että kortin sai koko saki.
 Laivaan pääsy kuulemma myöhässä oli,
 niinpä auto kaupan eteen ajoi ja tuli.

155. Tapio varoitteli, ostakaa tavaraa varoen,
 ettei sijoitusta suunnitella päätä haroen.
 Tavaraa oli paljon ruumaan jo kyllä tullut,
 oli meillä sen verran noita ostohaluja ollut.

156. Kaupassa sitten meille oikea syy selvis,
 oli itse Tapio ostamassa tosi kova Elvis
 Ostoskärrynsä suurta ylikuormaa kantoi,
 ison rahatukun hän kassaneidille antoi.

157. Siinä parkissa pitkä erikoiskuljetus nähtiin,
 tuulivoimalan kolmen siiven kuljetusta tehtiin.
 Kaupassa kun ei mennyt vielä kaikki rahat,
 jäi kytemään ostamisen ajatukset pahat.

158. No, Tapiohan auton huoltoasemalle sai
 täällä on nopea, hyvä palvelu kyllä kai.
 Kun myyjältä vaikka kahvia jos nyt tilas,
 meni aikaa ennen kuin pöydälle sen hilas.

159. Ei ollut hänelle tuttu tämä palvelujuttu,
 vauhti oli kai DDR:n ajoilta hänelle tuttu.
 Olisi varmaan parempi kun menisimme pois,
 tai jos ei hälle vaikka kiusaksi tultukaan ois.

160. Puoli kaksi omaa aikaa meidät laivaan päästi,
 Tapio meidät kävelymatkalta hyvin säästi.
 Aivan oven eteen hän meidät tuoda tahtoi,
 minkäpä hän palvelualttiudelleen mahtoi.

161. Siihen loppui kierros ulkomaan kamaralla,
 kohta ollaan merellä laajalla ja avaralla. 
 Kuudelta laiva lähtee, kohti Suomea menee,
 ihan tässä jo melkein koti-ikävä nyt tulee.

Torstai 29. päivä

162. Aamupala on yhdeksältä nyt vasta,
 monia nukutti kuin ihan pientä lasta.
 Vaikka tuuli ei ollut kova, ei aalto suuri,
 kattopellit putosi jonkun viereen juuri.

163. Söimme rauhassa me kaikki aamupalaa,
 merellä oltiin, tarjolla oli myös kyllä kalaa.
 Moni kierteli, katseli laivaa jonkun tovin,
 ei ollut liioista matkustajista harmia kovin.

164. Kello neljätoista kokoonnuttiin kaikki,
 seiskakannella oli mukana myös Maikki.
 Juhani kertoi mistä ystävyystoiminta alkaa,
 ja miten on kuljettu tähän asti yhtä jalkaa.



165. Esiteltiin itseämme toisille sitten vähän,
 olihan yhdessä kuljettu pitkä matka tähän.
 Kyösti tietysti taas yritti ja rahaa hän keräsi,
 tätä varten hän kai aamulla ihan vain heräsi.

166. Piirakantekijöitä muistettiin edes vähän,
 kiitokseksi, kun rupesivat hommaan tähän.
 Sydämet Anja, Kirsti ja Pirjo Juhanilta saivat,
 toivotaan ne edes vähän korvaavat vaivat.

167. Entäs sitten hyvin vakaa ja varma Jussi,
 ei tyhjäksi saa jäädä nyt hänenkään pussi.
 Toivottavasti hänkin suunsa makeaksi saa,
 eikä kaikkia suklaita toisille hän ainakaan jaa.

168. Yksi levy oli jäljellä ja kassista vielä löytynyt,
 kysyi Kyösti; kenelle se annetaan me nyt.
 Jarille ainoastaan ääniä siinä sitten tuli,
 suklaa kohta Jarin käsissä sitten suli.

169. Pekka meille lauloi, ensin sopivan kahtoi,
 porukka häneltä vain lisää vielä tahtoi.
 Tottahan Pekka meille laatunautinnon soi,
 ja toisenkin laulun hän ilmoille sitten toi.

170. Katri meille taas tietokilpailun piti,
 parhaat vastaukset Jarin päässä iti.
 Palkintoja Katrilla hyvin monelle riitti,
 saajat niistä kauniisti Katria myös kiitti.

171. Seuraavaksi moni saunapolulle astui,
 no, siellä varmasti he ainakin kastui.
 Löylyä kuulemma saunassa tarpeeksi oli,
 jokainen siellä varmasti puhtaaksi tuli.

172. Moni jäi kyllä keularavintolaan vielä,
 joi he kahvia ja seurustelivat sielä.
 Tungosta ei ravintolassa kyllä ollut,
 ei paljon muita sinne todellakaan tullut.

Perjantai 30. päivä

173. Aamupalalle menimme jo varhain,
 sääkin oli silloin kyllä mitä parhain.
 Ei syömässä tungosta todella ollut,
 vaikka kaikki oli silloin syömään tullut.

174. Uutta Vuosaaren satamaa kohti,
 kapteeni laivaamme nyt kai johti.
 Alas autokannelle valmiiksi mentiin,
 omalle linja-autollemme siinä tultiin.

175. Eipä tulli yhtään tarkastellut siinä meitä,
 Tapio kun johtaa auton ulos, kohti teitä.
 Ei kun autolla laivasta suoraan ulos,
 tämä on kai yksi yhdistymisen tulos.

176. Reitti melkein suoraan tielle päästi,
 kaupungin läpiajon näin se säästi.
 Kohta automme löytyi Porvoon tieltä,
 kotiin paluu nostatteli meidän mieltä.

177. Maata oli jalan alla Rostockissa ollut,
 seuraavaksi vasta Tirvassa alle tullut.
 Tietysti kahvia tankattiin me vähän,
 kun oli kerran tultu paikkaan tähän.

178. Matkamme alkoi olla loppupuolella,
 Jari oli luotsannut meitä huolella.
 Oli monien kiitosten nyt sitten vuoro,
 kiittäjistä olisi tullut vaikka kuoro.

179. Piirakan teosta kertoi Hirvosen Kari,
 pitemmän riimin oli tehnyt kuin Jari.
 Kari ja veljensä oli katsomassa olleet,
 kun olivat sattumalta paikalle tulleet.

180. Hän piirakanteosta elävästi kertoo,
 eikä onneksi äitinsä tekemiin vertoo.
 Oli yrittäneet olla neuvomassa siellä,
 mutta taisivat olla enemmän tiellä.

181. Piirakantekijöitä hän kauniisti kiitti,
 toivotaan, että tämä heille nyt riitti.
 Toiset maukkaat piirakat saivat,
 tekijöille jäivät vain tekovaivat.

182. Sitten Lehikoisen Leila suunsa aukas,
 monet makeat naurut ilmoille laukas.
 Huumorilla hän kiitti monia meitä,
 kun oli kuljettu vieraan maan teitä.

183. Oli sana hallussa hyvin ollut kyllä hällä,
 riimintekotaito todella hyvä naisella tällä.
 Riimintekijän tittelin hän kyllä ryösti,
 ajatteli mielessään näin nyt Kyösti.

184. Edellisenä yönä hän riiminsä väänsi,
 parhaat palat retkestä esiin käänsi.
 Kyösti tekstiä retken tarinaan toivoo,
 jos siitä ei oo Leilalle liikaa vaivoo.

185. Tapiokin kiitospuheenvuoron käytti,
 puhelahjansa hänkin meille näytti.
 Ajotaitonsa meille hyvin kyllä riitti,
 mutta oli mukava, että vielä kiitti.

186. Kyösti Tapioon sukulaisuuden löysi,
 vaikka ohut on sukulaisuuden köysi.
 Samaan talopaikkaan juuret johtaa,
 siellä myös heidän sukulaisuus kohtaa.

187. Tietysti laulettiin vielä me vähän,
 oli Caruson avulla opittu jo tähän.
 Vihkoset sitten kerättiin meiltä pois,
 ihan kuin vähän haikeaa ollut ois.

188. Katri meille kuvakertomuksen tekee,
 reissun siten taas uudelleen näkee.
 Eka reissustakin hän sellaisen taittoi,
 paljon aikaa ja vaivaa siihen laittoi.



189. Simpeleellä oli seuraava sitten tauko,
 kaikki kai ruualle suutaan siellä auko.
 Muutamat Geresdlakin tuttujakin näki,
 oli Suomeen tulossa Pussisen väki.

190. Ykkösenä Lehikoiset kyydistä jätettiin,
 kun heidät viimeisenä kyytiin otettiin.
 Alkoi siitä nyt tuo jäähyväisten aika,
 päättymässä oli matkamme taika.

191. Seuraavat Raatevaaran sitten auto jätti,
 monet laukut Tapio autosta ulos mätti.
 Jäi kyydistä kyläpäälliköiden koko tiimi,
 mutta ei kyllä lopu silti vielä tämä riimi.

192. Seuraavana kohteena on Kiihtelysvaara,
 Hammaslahteen sitten kurvaa Tapion kaara.
 Joensuun torilla viimein kyyti on loppu,
 on tallille jo varmaan autollakin hoppu.

193. Huomasitteko reissussa sellaista juttuu,
 ei ollut mukana yhtään tupakan tuttuu.
 Eikö Juhani ottanut sellaisia edes kyytiin,
 sanoi tietysti, matkat jo kaikki ne myytiin.

194. Mitä jäi reissusta tästä mieleen mulle,
 ainakin toive, että olis hyvä se ollut Sulle.
 Kyösti ainakin kaikkia kovin paljon kiittää,
 ja toivoo, että se edes vähän nyt riittää.

195. En sellaista sanoa yhtään minä emmi,
 oli meillä mukana todella hyvä remmi.
 Paljon uusia maita, kohteita näimme,
 ja uusia tuttavuuksia myös saimme.

196. Kylät yhteistyötä Geresdlakiin jatkaa,
 katsotaan tuleeko milloin uutta matkaa.
 Ja syntyykö Itävaltaan päin uutta mitä,
 meistä kukaan ei nyt tiedä vielä sitä.

197. Hymyillään kun milloin me tavataan,
 ja joidenkin kanssa jopa halataan.
 Sitä toivoo ainakin kirjoittava Kyösti,
 joka tämän riimin matkasta työsti.

Piirakkamestarit  Geresdlak Unkari 24.10.2009

Piirakkamestareiden työskentelyä saivat seurata veljekset myös tovin,
ikään kuin he olisivat olleet arvostelutuomareista pari kovin.

Veljesten harkintakyky hetken kai horjui, 
piirakkamestarin kädessä piiroopualikka uhkaavasti nousi
ja helposti se pastakoneen käytön kuorien ajelussa torjui. 

Piirakkamestareista Kirsti veljeksille tokaisi:
tokkopa Äitinnekään käyttää konetta perinteiseen työhön tähän,
kun siitä apua ja hyötyä tässä työssä on vähän.

Mestareiden tekemän kuoren paksuus ja muoto oli oikea,
niiden vierellä lautanenkin oli soikea.

Kuoren päällä riisisyvämmen määrä sopivalta näytti,
kun mestari puuron levittämiseen lusikkaa käytti.

Valmiiden piirakoiden muoto ja rypytys oli kuin mallikaava,
tasaisempi ei ollut edes Unkarin pusta aava.

Nähdessään mestareiden tekemät valmiit piirakat,
jopas veljeksillekin vesi kielelle tuli,
mutta  Karjalan herkut Isännille tarjoiltiin ja heidän suussaan ne hetkessä suli.

Nyt toivotamme kädentaitajille piirakoiden parissa onnea ja iloja, 
enemmän kuin heillä on painossa kiloja.

Tähän yhtynee koko bussin rattoisa väki, 
ja toivomme että, Karjalan kunnailla ensi vuonnakin kukkuisi keväinen käki.
 

Sanaparin  värkkäsi 30.10.2009  Kari Hirvonen Hammaslahdesta



Keräsen Pertti ammattiaan apuna käytti
– hyvää esimerkkiä kiitoksen jakamisessa meille näytti.

Mainio oppaamme Unkarissa oli Monica Jàkus
– häneltä käännös luisti, jos meillä hieman takkus.

Matka oli rattoisa ja paljon nähtiin
– kavuttiin Karpaateilla lähes tähtiin.
 
Nurjaa ja oikeaa, suurta ja soikeaa,
historian havinaa, ääriainesten kapinaa.

Varsovan valot, savuiset talot,
Krakovan muistot, upeat puistot,
Wienin suklaa – ostettiin ilma ruplaa –
Dresdenin Luther-patsas ja Bratwurst-makkara,
häviää sille maultaan moni Suomen jauhomakkara.
 
Berliinin muurista pala jäljellä on
– se joskus on jakanut ihmisten poliittiskatsannon.
Kaupunkiin mahtuu betoni- ja lasiavaruutta
pieni on vanhaa ja mahtavat rakennukset uutta
– se on Uuden Saksan yhteistä todellisuutta.

Rostockissa aistimme elämän sykkeen,
laivojen huudot ja niiden koneitten jytkeen.

Ehdimme laivalla esittelykierroksen pitää,
– olihan meillä aikaa 2 yötä ja päivä – 
sitten jo suuntasimme kohti kotia ja itää.

Nyt on matkasta mielissä mukava muistohäivä!
– n. 5000 km ja 12 maata, 
sellaista reissua ei unohtaa saata.

Matkamuistoja 19. – 30.10.2009
Kirjoittanut Leila Lehikoinen

Nyt ei minnuu kronikan teko paina,
kun on vakikirjoittajana Kyösti Vatanen aina.
Hän vaan hieman päätänsä puistaa
niin johan alkavat jutun juuret luistaa.
Koonnut tekstiksi on hän koko matkan tarun
– älä vaan luule, jot on syöttänyt sulle sadun.

Nuutisen Juhani on porukan kokoon haalinut,
liiemmin ei ole kylärajoja vaalinut.
Meinasi hänelle tressiä vähän pukata, 
sillä matkatoimisto ei antanut laskun maksua rukata.

Tarkkana miehenä Hotulainen euroja ”vahtii”,
oikeammin Irma – sihteerirouva antaa siihen tahtii.

Matkalla pitää opas ja johtaja olla,
jonka kantti kestää eikä ratkea herkästi polla.
Hommaan tähän kyläpäälliköt Uimosen sai
– Herran siunausta oli sekin kai.
Vikkelät on Uimosella jalat ja kieli
pitkään asiassa missään ei viivähdä hällä mieli.
Joskus jos Uimoselle lahjan annan
jarruhihnasta hänelle teen jalkaan pannan.

Pitäähän autoa jonkun ajaa,
kun reissussa ylitetään monta rajaa.
Kuskiksi löytyi Saarisen Tapsa
luontuu häneltä ajo eikä suu turhista napsa.

Viihdettä, huvia pitää matkalla olla
eihän koko aikaa viitsi pelata risti nollaa.
Saukkosen Katri patisti meidän älynystyrät töihin,
ettei olis turruttu aivan turvavöihin.
Poikansa Teemu napsii paljon kuvia
– se on heidän perheen yhteistä huvia.

Kähkösen Osmon vitsit nauratti meitä
– sokean Reetta-kanan tarina mietitytti; 
onko koiraenkeleitä?

Oma Caruso Turpeisen Kaijalla on
– Pekan ääni on aivan uskomaton.
Siitä saimme nauttia muutaman kerran.
Toki autosta laulajia löytyy pienen kuoron verran.

Davidsonin Liisan päässä hyvä ajatus iti;
on runnakko kunnos, jos jokainen jumppahetket piti.

Toivasen Tapanin tulkkauksesta oli apua,
sillä valitettavasti emme ymmärrä Auschwitz-Sakua.

Oiva kääntäjä oli myös kirkkoherra Jari
– välttyi omista tulkkauksistamme moni sanakari.

Mukana matkassa ystävineen oli pualikka-mestari,
ilman Matikaisen Pirjoa mitä olis ollu Geresdlak-festari.




