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JOULUPUU ON RAKENNETTU

Matka on nyt suunniteltu,
lähtökin jo ovella,
matkakulut laskeskeltu'
valuutta on mukana,

Lentokone odottelee,
valmiina on kentällä.
Sinne kun vain astuskelee,
hetiol laan lähdössä.

Määränpää on etelässä,
siellä jossain kaukana.
Joulukin nyt lämpimässä
tuntuu vähän vieraalta.

Joulupuu on rakennettu:
on se kyllä vihreä -
kaikenlaista ripustettu,
koristeltu helyillä.

Herkkua on monenlalsta,
osa hieman oudompaa.
Kaikkea en edes maista -
tunnelman voi tavoittaa.

Joulun jålkeen uusivuosi,
juhla melkein suurempi.
Tällä kertaa sääkin suosi
aurinkoisen kauniist i .

Otettu on valokuvat
lähes joka kohteesta.
Muistikuvat palautuvat,
pysyvät näin tallessa.

Paluumatka sitten koittaa:
kaikki loppuu aikanaan.
Kotiolot kyllä voittaa,
matkalla kun olla saan.

Pimeyden täällä kohtaa,
kotiin kun taas palataan.
Talven kylmyys meidät johtaa
lämpimämpää kaipaamaan.

Suunnittelu uuden matkan
alkaa heti kotona.
Harrastusta aina jatkan -
lopettaa ei kannata.

NO, ONKOS TULLUT KESA

No, onkos meillä matka taas kauas jonnekin
ja emme enää jatka vain arjen askelin?

Ja vanhakin näin jaksaa matkustaa mielellään -
kun nuoremmankin maksaa, niin päästään lähtemään'

Jo monta kantamusta on aivan pullollaan,
ja ennen tarkastusta ne vielä punnitaan.

No, onkos tullut kesä jo tänne etelään,
ja löytyisikö pesä, jos viikoksi nyt jään?

Kun aurinko näin paistaa ia taivas kirkas on,
saa matkan riemut maistaa ja olla huoleton.

Kun uuden elämyksen vain pääsee kokemaan,
niin siitä käsityksen saa viedä mukanaan.

Kun matkatarinoita myöhemmin kerrotaan,
niin niille kuulijoita taas löytyy aikanaan.

Maailmanmatkaajalla on pallo hallussa -
hän etsii kaikkialla vain uutta kohdetta.

On hWä lämmitellä nyt alla palmujen -
oi, jospa ihmisellä ois matka ainainen!

EN ETSI VALTAA, LOISTOA

En etsivaltaa loistoa, en kaipaa kultaakaan -
mä tahdon aina matkustaa ja nähdä maailmaa.
Kun matkaan vie nyt linnuntie, niin määränpäässä kohta lie,
ei valtaa eikä kultaakaan, vaan joulu kohdemaan.

Saan tehdä matkan kiintoisan ia paljon antavan -
näin yhden maan taas valloitan, toteutan unelman'
Kun sinne saa vain matkustaa, niin perillä on mahtavaa,
ei valtaa eikä kultaakaan, vaan uusijoulumaa.

Kun nähtävyydet katselen taas kaiken kuvaten,
näen tunnelman nyt iloisen - se valtaa sydämen.
Sen matka suo ja onnen tuo ja minut johtaa muiden luo,
ei valtaan eikä kultaankaan, vaan joulun juhlintaan.

En etsi paikkaa meluisaa, en kaipaa kapakkaa -
mä toivon ruokaa maistuvaa ja joulun tunnelmaa.
Kun kynttilän näin sytytän, voin odottaa taas enemmän,
en valtaa enkä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan.


