SIPERIA 2012
Silmissä Siperia siinsi,
aivoissa Aasian arot;
yli Uralin ulottui
matkamme naapurimaahan.

Majapaikka maaseudulla:
koirat haukkuivat kovasti kierreportaat kiivettävä
kolmannen kerroksen kotiin.

Neljän ryhmä nerokkaasti
mahtui aivan mainiosti,
lokoisasti yhteen loosiin,
taksiin aina kun tarvittiin.

Etsiydyimme etelämpään
korkeutta kohtaamatta:
vuoret tahdoimme tavata,
Altain mahtavat maisemat.

Tolstoihin toivoa täynnä,
junaan heti Helsingistä;
Pietariin pitkähkö matka
autiolle asemalle.

Sitten lähtöpisteenä Biisk
ja nokka Novosibirskiin:
miljoonakaupungin mitat oikea Ob odotteli.

Taksi jostain taiottava,
keksittävä keskiyöllä,
Pulkovoon kun pujahdimme
lentoasemalle asti.

Mutkan kautta mummon luokse:
”apartment” nyt asuntona
aivan aseman lähellä emme tarvinneet taksia.

Savusumun saastuttaman
Omskin osuus ensimmäinen;
Ibis Sibir ihan siisti supermarket suuntanamme.

Valtaväylää vaelsimme
aina aukiolle asti liikennettä liian paljon
kulki oopperan ohitse.

Pyhäaamuna pyrimme
Omin rannalle osumaan:
veteraanit vetimissään,
tanssitytöt taivasalla.

Junaliput jumittivat,
antanut ei automaatti jouduimme siis jonottamaan
lippuluukulla liikaakin.

Juttu jatkui junassakin,
rautatiellä rattoisasti;
Barnaulissa pakko nousta,
Altain piirin asemalla.

Kemerovo kevyesti,
alue matkan aikana;
Krasnojarskin pitkän piirin
kätevästi käväisimme.

Reippaasti reittitaksilla
kohti Gorno-Altaiskia auto täyteen ahdettuna,
yhteen yhdeksän henkeä.

Hakassian hahmotimme
Abakanin asemalta;
autokyydillä Kyzyliin,
kaukaisimpaan kaupunkiimme.

Kottedž siellä kotinamme,
rakennus vain rapistunut vierellä virtaa Jenisei,
yläjuoksujen yhtymä.

Aikaeron ansiosta
päivän vielä päättymättä
tulo Suomeen sujuvasti,
saapuminen samaa tietä.

Mongoleille monumentti
jokirantaan rakennettu,
koko Aasian alueen
keskipisteeksi keksitty.

Kova vauhti kotimaassa:
Allegro aika nopea,
kaasutteli kahtasataa,
hetken aikaa herkutteli.

Kortit postiin kokosimme
avaran aukion laitaan;
torikauppaa katselimme tuli Tuvakin tutuksi.

Kovin niukasti kortteja
kuten muitakin muistoja mukaan vain muutama muki,
magneetteja maisemista.

Kotimatkan kohteestamme
aamulla jo aloitimme:
ensin auto Abakaniin,
josta lähti juna länteen.

Valokuvat valaisevat
matkan vaiheet mainiosti kaikki kunnolla kuvattiin,
detaljitkin demonstroitiin.

Taigan tauko turhan pitkä:
junan jäähtymään jätimme taksilla vain taipaleelle,
kilometrit kiertotietä.

Junat juuri minuutilleen
asemalle asettuivat;
lentomatkat leppoisasti,
tarkasti aikataulussa.

Toki Tomskin saavutimme tarvitsimme toisen taksin;
vielä hyvin virityimme
viimeiseenkin vierailuumme.

Vaivattomat koneenvaihdot
vahvistivat vaikutelmaa;
Moskovassa molemmilla
asemilla asioimme.

Forum parhaalla paikalla,
hyvä hoito hotellissa:
eväspaketit ennakkoon
meille aamuksi annettiin.

Maanteitäkin matkasimme
pitkälti pikkubussilla
taikka omalla taksilla
sopuhinnat sovittuina.

Matkamuistot heti mukaan,
lettukahvilaan kadulta;
hassunhauska Tšehov-patsas
Tomin rannalla tomera.

Tavattomat taksimaksut
lentokentältä keskustaan pitkät matkat pikemminkin
ajelua alehintaan.

Eväät eivät ehtyneetkään,
aina murkinaa mukana:
piti syödä piirakoita,
pasteijoita pussiin pantiin.

Alkuun neljä aluetta,
kaksi piiriä katsoimme;
kokonaista kolme uutta
tasavaltaa tavoitimme.

Pari kertaa parempaakin:
raahauduimme ravintolaan;
saslikia kerran saimme
kadun varrelta valmiina.

Yhdeksän pistettä piankin
listalle lisätä saimme;
Veikko kuuluu kuudenneksi
huijareista huolimatta.

Vettä kului kuumuudessa:
pullot tyystin tyhjenivät;
samovaarit saimme käyttöön,
junamatkoilla mainiot.

Oili otti oman paikan:
ylsi jo yhdeksänneksi;
Pirkko ja Kari kaukana
kahdensadan kantapäillä.

Aina ei aikaa annettu
aterioida aamulla;
yhtenä pyhänä buffet muuten varsin vaatimaton.

Juhlajuomat junailimme,
maistelimme vodkamaljat samppanjaa ja sangriaakin,
kuohuviiniä kunnolla.

Kiusallinen kielimuuri
vaivasi vähän väliä:
englanti ei edelleenkään
vienyt viestiä perille.

Toivomukset toteutuivat,
suunnitelmat suotuisasti;
kiire ei kiusannut ketään riitti aikaa ajatella.

Kurja käymäläkulttuuri:
taukopaikat pahimpia,
toiletit toivottomia hajuhaitat eivät haihdu.

Koko koplan kokemusta
kaiken aikaa kartutettiin venäläistä vetovoimaa,
eksotiikkaa etsimättä.

Mannerilmasto ilmeinen:
pikkuisen sadetta saimme kuuman kesän kuivuudessa
hetken hehkua helpotti.

Omaksuimme opetusta,
Siperian sivistystä,
Aasiankin asioita,
kulkemisen kulttuuria.

Lenin patsaina paikalla;
kadun nimi kaikkialla
usein ulitsa Lenina väylällä vilkkain vilinä.

Lännestä liikkeellelähtö ehdimmepä eteläänkin;
ensi kerralla eteenpäin,
kauemmaksi Kaukoitään?

