
28. 11. 2018 JOULURI STEI LY

Joulu tulee joka vuosi! Vanha kansan hokema, tiedä häntä?

M eil le Eläkeli iton Joensuun yhdistyksen väelle tämä oli ensimmäinen ja viim. . , no tiedä häntä,
kerta, kun lähdimme katsomaan naapurimaan ”joulunavausta”. Tavall isesti seisoo lopussa,
mutta meil lä se seisoi jo alussa, ni in se linja-auto.

Autonvaihto pakkasessa, kesäkamppeissa, ei hyvä. Oli
kuultu kuinka värikkäästi. Tall innassa otetaan joulua
vastaan ja mehän menti in, sitä katsomaan. Tehti in matka
oikein pitkänkaavan mukaan, eli 4 pv. M atkalaiset olivat
varustautuneet oikealla joulu-mielel lä, ei ki ire minnekään.
Joulumieli joutui koetukselle jo alkumetreil lä, kun auto
hajosi.

Tuuria on nääs ”kahenlaista” sano Rokan Antti , meil lä oli
sitä parempaa, saati in parempi vaihto auto. M atka jatkui ja
rallatus soi, tai ainakin melkein, mielessä: Ehditäänkö
laivaan? Kerrankin näinpäin, että valkokylkinen (laiva)
odotti meitä ja lähti saman tien saatuaan meidät
huomaansa. Laivalla tanssia, tietenkin ja päivän
ensimmäinen ruokailu, mutta se ”sou” voihan hemmetti .

Aamunälän lievityksen jälkeen jätetti in tuttu ja turvall inen
laiva ja laskeudutti in (sananmukaisesti) kylmään
maailmaan. Vastassamme oli vuosisadan myrsky, ei se

kuuluisa kissakaan olisi lähtenyt ulos. Suomi turisti palel i ja vielä maksoi i losta olla ulkona,
veljesrakkautta, eikö.

Kiertoajelu, ruti inia oppaalle ja monelle mukana
olleelle, mutta Lada jutut, ne naurattavat aina vaan.

Koko kolme päivää jaksoi tuuli meitä riepotella, mutta
me ei lannistuttu, vi imeiset lantit yhteen ja taxi ovelle
ja menoksi. Tall innantori on kokemisenarvoinen,
tavaraa löytyy vaikka minkä laista, ostettavaa,
katsottavaa ja nautittavaa.

Koko retken huipentuma oli käynti oopperassa La
Traviata. Esitys, ennakkoluuloja palvovalle, ol i
mahtava, todella ”mukaansa tempaava” sanoisin
”juhlava”.

M atkamies yritti tulomatkalla loihtia
matkalaisi in lämpöä eri laisi l la
ajanviettei l lä, mutta turhaan, vi ima oli
mennyt, ni in luihin, kuin mieli inkin.
Viimeisenä keinona matkamies lupasi:
Tall innan joulutoria mennään
katsomaan elokuunheltei l lä, ettei
kenenkään tarvitse palel la.

”Reissumiehen” viimeinen matka.

KI I TOS!

Tästä se alkoi. Lopussa seisoi ki itos

”Bastionit”

Kylmä (joulu) tori




