Ronikka - esitetty korjaamon pikkujoulussa 21.11.1967. Kirjoittaja tuntematon
Monet muistot, kynän kanssa esille nyt kaivan
Siksipä näin joulun alla mieleenne nyt painan.
Todeksi tosin näitä ei saa ottaa, ettei puurokauha päähän mottaa.
Tontut kuuntelevat aina, mut surut eivät pikkujoulussa paina.
Juhlapaikasta on usein kismaa, ajatukset linnanvoutiin viskaa.
Tatu paikan tilas, Tinkas ja kiitti.
Kyl hovimestarilla riemua riitti.
Vanaja rannassa, sisulaisilla mukava on latsi, kerran sinne hukkui, myös Anan kassi.
Ykä saunaillasta suurilla kengillä konkkaa. Pahat ovat kävellä,
taidan vetää lonkkaa.
Jukalle juhlien johdosta tuumaamista piisaa, ettei siellä sitten tulis munittua liikaa.
Perttipoika korjaamolla hirvittävän naurun päästää.
minulla on tarkoitus tätä uutta marinaa (autoa) säästää.
Vanajanrannan saunaillassa sattunut ei pahaa, vaik, Veksi meinas uimaan juosta ilman
vaatepalaa.
Vaan saipa Martti järjestyksen aikaan, hei kaverit pankaa uimahousut jalkaan.
Ekin, pitkäpunttiset sauna illassa hukkui, vaan minipöksyjä tarjottiin mut mihin ne nyt
mahtus. juu, juu, niin, niin sanoi Erkki.
Eikka lakki päässä löylyä heittää, näät, ko, mul, yläpäätä keittää.
Paavo kassillansa unohtuneet kamat kantaa. Seuraavana aamuna niit omistajilleen antaa.
Seijalle alussa poskiin punaa riitti, eipä silti, hän järjestystä kiitti.
Salaa syö autoa peikko, tätä tutkii Veikko. Pakkelin ja lasikuidut hakkaa sivuilta, edestä ja
takkaa. No nyt se onkin pojat ruosteesta vappaa.
Oiva kananmunia kavereille kantaa, Raikka tästä ansiosta täyden kympin antaa.
Herkkumunat näppärästi sormillansa taittaa. suolan kanssa, sopivaa on leivän päälle laittaa.
Tuli meille Tuuloksesta poika uus, mittaa häl on 180 ja kuus. Tikanheiton hän varmanpäälle
taitaa. Dapa, dapa, dam, dam.
Pekalleppa armeijasta komennot jäi mieleen. Taakse vedä, eteen työnnä. Sitten tuleekin jo
nukkumatti mieleen. Luottoasiat meillä hoitaa ”kaivuri Paavo”. Myöskin limpsapisneksen
hän taitaa. Hymy suussa korot kotiin kantaa, onnellisena vaimollensa antaa.
Puu sorvariksi on ilmestynyt Tähti. Turengissa ajatukset lähti. Muistakaapa pojat tää
tammilaudan pätkiä ei saa hävittää.
Konttorissa meil on kova tahti, pännähommat hoitaa Toivo. Kuulkaas kaverit, ja mieleenne
paina. Työnumerot oikeat muistakaa te aina.
Masa koeajon taitaa. Baari lähellä sanoo nosta suhari vähän jalkaa. Kas tässä kahvimaitti
alkaa. Kun ei tiedä, koska seuraava koeajo alkaa.
Kuntojuoksu, tosin oli kovaa, huutosakki siinä povaa. Ei toiset enää jaksa, kohta ulos tulee
maksa.
Tapsa siinä kullan niitti. Kolme kierrosta etumatkaa riitti.
Urheilu kilpailutkin pidettiin yllä, kilpailijoita sopivasti riitti kyllä. Heikommat tietysti otti
aikaa. Koska löytynyt ei muuta paikkaa. Palkintoja napsi yks ja toinen. Eki oli muistaakseni
häntäpäästä toinen?

Jouni poika kisoista parhaat pinnat keräs. Seuraavana aamuna pää kipeenä nukkumasta
heräs. Liekö ollut syy kovan löylyn?
Kisat on jo loppuneet, eikä niitä puhuta enää. Eikä myöskään mainita kuka pitää perää.
Topin muikkusaaliit taisi mennä pieleen? Harmissansa nyt on hän ja tuore silakka tulee
mieleen.
Tomera Torsti asiakkaille sanojaan ei säästä. Letkautukset leikillänsä asiakkaille päästää.
Kauppa siitä syntyy yks ja kax. Torsti totee vain nix ja nax.
Hannu touhumiehenä katsastus hommat hoitaa, joskus niistä hälle keljuiluja koittaa.
Filmaukseen Teuvolla vapaa- aikaa riittää, kuvat hän itse vielä valmistaa ja kiittää. Sitten ne
albumiinsa liittää.
Autokouluun oppilaita, ei Joksi ota liikaa, kyllä minulle sittenkin, tämä oma tytär piisaa.
Mannekiini touhut ovat toista, ei löydy poikaa moista. Esitykset lahjakkuutta vaatii, kyllä
sokokseen fiksu Antti saatiin.
Ruotsiin laivamatkan teki Sisu-kerhon väki. Unohtui kai jokunen laukku, oliko otettu liian
pitkä paukku?
Kuninkaalle kumarrus oli syvää, olipa sairaalassa myös hoito hyvää. Naama oli puhdas uusi,
siinä oli tikkiä viisi tai kuusi.
Matkalla ei ollut paljon vaivaa väsyneetkin raahattiin laivaan. Toisille se huolta tuotti ja
toiset kavereitaan juotti.
Harri poika lomallansa, Puijon tornit loikki, naama oli kurassa ja toinen sormi poikki.
Ruotsin matkan johtajana toimi heppu, nimeltään Seppo. Ei ollut matkalla kovin tärkee,
koska muistivat vielä matkan jälkeen.
Moi Pena, ei turhanpäiten hienoa mania säästä. On se reteetä kahdella autolla päästää.
Penalle kultamokka makealle maistuu. Termospullon sisältö se tippa, tipalta haihtuu.
Kalelta hiukset meinaa joskus nousta pystyyn. Kyllä se on parree, jos mää meen tätä asiaa
päälliköltä kyssyyn?
Vaalien alla Samelille tuli kova hoppu, ettei pääse mainokset vahingossa loppuun.
Pumppujen parissa Olli poika rassaa, ei noiden vehkeiden kanssa huolimaton olla passaa.
Näin lopetan tämän loruni ja panen pillit pussiin. Hauskaa jatkoa toivotan, kun suuni panen
tukkoon.

