
YLLÄTYSM ATKA 29. 07. 2017

Lauantaina 29. 7. 2017, joutavana päivänä
niin kuin esitteessä mainitti in, teki
Eläkeli iton Joensuun yhdistyksen väki
YLLÄTYS retken. Aamulla heti herättyä
kurkkaus ulos, sataako.

Koko kesän oli satanut, miksi ei tänään,
eipä tietenkään olihan meidän retkipäivä.
H annu, ni in autonkuljettaja, kaarsi paikalle
kuten oli sovittu ei si is yl lätystä. H yvin pian
selvisi, lähdetään pohjoiseen, Kuopio oli
tarjouksena monessa veikkauksessa,
mutta päädyimme Vehmersalmelle.

PUI JO oli sen laivannimi, joka kiersi
”Puijon sarven nennee” sanotti in laulussa.

N yt laiva ei kiertänyt ”nennee”, vaan toi meidät Karvioon sil lä aikaa, kun me kahvitelti in. Kauniit
järvimaisemat jätettyämme nousimme bussiin, joka odottel i laituri l la. Autonkeula suuntautui kohti
kotia, mutta muuttikin mielensä ja vei meidät
munkkilaan, si is Valamoon. Ja olihan aikakin,
nälkä yhdellä ja toisella. Ruoka maistui ja jos ei
maistunut niin laitetti in juoden, vi iniä
”munkintippoja”. M unkkilasta laitetti in mukaan
pahvilaatikoita joita ihmetelti in, mitä ja minne?

Valamossa ei vanhettu, hypätti in kyyti in ja
kaarretti in Karvioon takaisin, joku nääs
huomasi, leivät unohtui, ne ti latut Karvion
erikoisen maukkaat koti in viemiset.

Yllätys, yl lätys, taas unohtui leivät, auto ajaa
sujauttikin ohi leipäpaikasta. Karvion kanavan
vastarannalla on kesäteatteri joka kutsui, tai ei
kutsunut, muta sinne me ängetti in. Epäileviä
tuomaita oli l i i ttynyt joukkoon, kastutaan, kun ei
ole kattoa. N äin se usko horjuu vaikka ei oltu otettu sen enempää ja olti in pyhällä maalla,

melkein.

Uuden H enki, ol i esityskappaleen nimi.
Karvionteatterissa on esitetty monta kesää ja
monta jaksoa tätä Valamon luostarin synnystä ja
elinkaaresta kertovaa näytelmää. N yt näytelmän ja
Kermanteatterin elinkaaren pää tuntui olevan
käsil lä, mikäli järjestäjän puheista voi jotain
päätellä.

Teatteri ol i ni in vaikuttava, että taputuksetkin
unohtuivat, paitsi ne pakoll iset. M utta leivät eivät
enää unohtuneet, se oli lämminleipä , eikä
ketunhäntä, joka oli kainalossa.

Tulomatkalla selvisi laatikoiden sisältö, se jääköön YLLÄTYKSEKSI ?

Toivotelti in ne paremmat kesät toisi l lemme ja kadotti in omiin koloihimme.




