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Treenattiin Krakovan Filharmonian helvetin kaikui-
sassa salissa, jossa akustinen D häiritsi maestro Matti 

          

Kentällä viritettiin myös Sisäinen Valvontajärjestel-
mä – itselleni sattui vahdittavaksi tuore psaldolainen 
Mika Palosuo.  – Tuo Palosuo valvotaan että heilahtaa!

Koneessa tapasin vuodentakaiselta Valko-Venäjän kei-
kaltani tutun Matin, joten ainakin yksi varma kuulija 
konserttiin oli jo tiedossa! Iltasanomat hehkuttivat 
”Jytky”-Soinia ulos hallituksesta ja kansanedustaja 
Lyly Rajalan vääriin paikkoihin eksynyttä kieltä. 
Hohhoijaa… onneksi kännykkä unohtui kotiin.

780 000 asukkaan Krakova otti meidät kesäisesti vas-
taan: lämpöä oli 27 astetta, sireenit ja hevoskastanjat 
jo täydessä kukassa. Kelloja piti kääntää tunti taakse-
päin, ja euron sijasta sisäistää rahayksikkö zloty (= n. 
¼ euroa).

Hotelli Campanile ✶ ✶ ✶  puiston kulmalla, vanhan kau-
pungin ytimessä, toimisi kodikkaana majapaikkanam-
me seuraavat kolme vuorokautta. Kämppis Matti Väi-
sänen varmisti jo sisäänkirjoittautumishetkellä, että 
meidät kyllä muistetaan tässä hotellissa jonkin aikaa. 
Miehen matkalaukku piti senpäiväistä meteliä, että 
respahemmot olivat jo hälyttää paikalle pommiryh-
män! Surina selittyi, kun pakaasi avattiin: sähköham-
masharja oli päättänyt omin päin alkaa puhdistaa sen 
viereen pakattuja sukkia…

Kun ekonomiseniorikööri Psaldo viimeisteli 
Haagassa Krakovan-ohjelmistoaan, nuori mat-
kanjohtaja Jukka Iivonen evästi porukkaa 
puoli-isällisesti: – Ette sitten ala tempoa heti 
kentällä kaksin käsin sitä velliä! 

Keski-iältään yli kuusikymppiset uroot vilkuilivat 
toisiaan hölmistyneinä – nuorisoslangi ei ollut 
ilmeisesti vielä kaikilta vivahteiltaan lyönyt pap-
pojen tajuntaan. Tästä tuli kuitenkin yksi matkan 
teemoista: ”velliä temmottiin” kiltisti vain yh-
dellä kädellä.

to 12.5.

Kuoron ikäpresidentti Tapani Riekkisen (74 v.) kans-
sa ajeltiin reippaasti aamubussilla Espoon keskustasta 
kentälle. Reitti kulki kaikkien mahdollisten lähiöiden 
kautta, joten reissuun tuhraantui lähes tunti. 
– Pohjois-Korea-linja… mutisi Tapsa ja muisteli edellis-
tä Puolan-kiertuettaan KYL:n kanssa 1964. Itse olen 
aiemmin käynyt Puolassa vain ”vasemmalla jalalla” 
(pikapistäytyminen Frankfurt am Oderin kohdalta)
vuoden 1994 Saksa-Tshekki -autoreissun yhteydessä.

Seutulassa räystäspääskyt ilmoittivat kesän alkaneeksi 
ja vilkuttivat meille hyvänmatkantoivotukset. Turva-
tarkastuksen jälkeen aloin opetella bassokollega Harri 
Siukosen sukulaispojan kääntämiä puolalaisviisauk-
sia:

1. Olemme iloisia veikkoja Suomesta ja meillä on jano! 
Jesteśmy wesołymi gośćmi z Finlandii i chcemy  się napić! 
    
2. Anteeksi, että ystäväni on maalta. Przepraszam, ale mój 
kolega jest ze wsi.    
  
3. Suomen kauneimmat sukunimet ovat Pietiläinen ja Tossa-
vainen. Najpiękniejsze fińskie nazwiska to  Pietiläinen i Tossa-
vainen.

4. Olen ensimmäistä kertaa viehättävässä kaupungissanne 
enkä tunne vielä paikkoja kovin hyvin. Voisitteko kertoa, mis-
sä asutte? Po raz pierwszy jestem w tym zachwycającym mieście 
i  jeszcze nie znam go dobrze. Czy mogłaby Pani powiedzieć, 
gdzie  Pani mieszka? (käänt. huom.: Tällaisen kysyminen ei 
ole kovin kohteliasta, ja se voidaan ottaa hieman negatiivisesti 
vastaan).

– Ei vain puhdasta, 
vaan SYVÄpuhdasta...

12-15. 5. 2011

 Puola (KraKova)

Puolassa Pystyrinta-
liiKKeen armoilla

hin se riittää. Tintti-sarjakuvien kuvitteellisen Syldavi-
an kieli muistuttaa muuten yllättävän paljon puolaa!

Päätin, että puo-
lankieli on help-
poa: laitetaan 
vain kaikki tun-
netut konsonan-
tit peräkkäin ja 
katsotaan, mi-
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Treenattiin Krakovan Filharmonian helvetin kaikui-
sassa salissa, jossa akustinen D häiritsi maestro Matti 
Apajalahtea: 
– Ettekö te bassot perkele tajua olla kontraamatta sitä soin-
tua?! Mies ei tajunnut ensin, että ilmiö johtui akustii-
kasta – ja, surkuhupaisaa kyllä, puhtaasta laulustam-
me.

Suihkun jälkeen suoriuduimme korttelin päähän Dog 
in the Fog -pubiin katsomaan Bratislavan MM-kiekkoa 
ja Suomi-Norjaa. Kun naapurit siirtyivät rankkarilla 
1-0 johtoon, emme synkistelleet, vaan aloimme laulaa 
turskalauluja: 
– Mies tuli vuonolta näyttäen huonolta norjalaisTAITOI-
NEEN… – Vi vill ha mera norrmän upp i fjällen, och vi 
hoppas att dom aldrig kommer ner igen… 

Tämä taisi auttaa, sillä toisessa erässä Leijonat alkoi-
vat mättää maaleja – lopulta voitimme matsin 4-1. 
Panimotenori Matti Heikkilä (Matteja riittää…) joh-
datti voitonhuumassa ryhmämme paikalliseen pien-
panimoon siemailemaan pienoluita. Kellaridisco ei 
kuitenkaan interiöörinä kauaa miellyttänyt, joten siir-
ryimme keskustorin laidalle Monican terassille syö-
mään. Tyskie-olut innoitti riimittelyyn: 
– Tyskie neitshyt, valakie neitshyt, ota sinä, ota sinä…

Saaren Esko kunnostautui siirtämällä pari tyttöä kau-
emmas, jotta saimme elintilaa: – Ehm… ladies, would 
You please do us a favour? Tytöt innostuivat: – What? 
Oh… yeah! Of course!! Taisivat siinä vaiheessa vielä 
luulla saavansa serenadin tai jotain. Esko – enharmo-
nisesti Disko – jatkoi: – Could you move your asses some 
metres to that direction? We need your seats, you know? 
Naiset siirtyivät, mutteivät juuri hymyilleet enää…

Illalliskokemus iloisessa seurassa oli antoisa. Pöy-
dissä tunnuttiin keskusteltavan mm. äänenavauksen 
tarpeellisuudesta ja tykkitenorilaulusta. Heikki Ko-
vanen muisteli kaksitoista vuotta sitten kokoamaani 
Hernesaaren Mieslaulajien keikkaa ja intoili samantapai-
sen äänikanuunapatterin järkkäämistä johonkin kiek-
komatsiin. *)

Aamun Helsingin Sanomien uutinen flyygeliin oksen-
taneesta kuoropojasta sai Olli-Pekan kaihoilemaan 
omaa Cantis-matkaansa: – Mä spyttasin tyylikkäästi rip-
pituoliin! Autopahoinvoinnista olen itsekin kärsinyt 
pienenä, mutten ollut koskaan ennen kuullutkaan 
rippituolipahoinvoinnista… 

Puola (48 milj. as.) vapautui Neuvostoliiton ikeestä 4.6.1989. 
Maalla on siitä eriskummallinen lähihistoria, että se vaihtoi lähes 
kertarysäyksellä kaikki rajanaapurinsa! Kun vartiotorneista en-
nen katseltiin Neuvostoliittoa, Itä-Saksaa tai Tshekkoslovakiaa, 
voidaan nyt pistäytyä muina miehinä Liettuassa, Venäjällä, Valko-
Venäjällä, Ukrainassa, Saksassa, Tshekissä tai Slovakiassa!

Etelä-Puolassa, vuoriston tuntumassa sijaitseva Krakova on ainoa 
Keski-Euroopan suurkaupungeista, joka säästyi sodan tuhoilta. 
Keskiaikainen keskusta on Unescon maailmanperintöluettelossa.

Kotiin eräs nelikko (Iivonen, Ade, Nojonen, Ilkka) 
taittoi komiasti hevosvankkureilla! Tapailimme kap-
paletta Poika ajoi punaruunilla ja huikkailimme huvit-
tuneille kansalaisille: – Pavosen Heska, terrve! 
Yritimme muistella, mihin aikaan aamulla pitikään 
olla lähtökuopissa. Kukaan ei muistanut varmuudella 
Iivosen ohjetta kokoontumisajoista. – Pitikö meidän ol-
la paikalla mieluummin viisi minuuttia ENNEN vai viisi 
minuuttia YLI sovitun ajan…?

pe 13.5.

Päivä alkoi ekskursiolla mainoslahjafirma Lynkaan. 
OP esitteli meille isännän ylpeydellä alihankkijansa 
toimintaa. Saimme tunnin kierroksen aikana nähdä, 
miten logoja ja iskulauseita lätkitään T-paitoihin, kas-
seihin, sateenvarjoihin sun muihin kestokulutushyö-
dykkeisiin. Keskittymistä häiritsi hieman eräs puna-
tukkainen, puolaansavetävä Dorota-neito – jota kuo-
ron johto lopulta päätti rankaista serenadilla.

– I’ll keep my fingers crossed for your concert! neito lu-
pasi. – And we try to do the same with our legs, kuului 
takarivistä. Saimme muistoksi käynnistämme mies-
kuoroaiheiset T-paidat.

Yksi näistä kolmesta oli haluttua kuvausseuraa...

*) Hernesaaren Mieslaulajat suoritti ikimuistoisen debyyttinsä 7.5. 
1998, kun Interaktiivisen Sataman tupaantuliaisiin tarvittiin todella 
äänekästä kuoroesitystä. Keikan ulkoiset puitteet kuulostivat siltä, 
ettei sinne ihan mitä tahansa kokoonpanoa voinut lähettää itseään 
munaamaan: 200 parikymppistä, nousuhumalaista IT-juppia, ei 
äänentoistoa. Sain parissa päivässä kasaan 34 urhoa (Markku Les-
kelästä Tapani Iivariin), joiden tuottamat desibelit tunkeutuivat 
kuulijoiden tärykalvoille vastustamattomalla voimalla.
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Lounastimme Matin kanssa tuulisen keskustorin var-
rella, jossa Andzelika-tarjoilija kehui meille paikallista 
Zubr-merkkistä biisoniolutta. Hän ei pyynnöistämme 
huolimatta tuonut meille visenttirisottoa – eikä myös-
kään ”Lakimiehen lounasta”, savustettua porsaanrei-
kää. Kielimuuri oli vielä liian korkea vissiin. Sen si-
jaan kehittelimme Heikkilälle Keisari-oluen menekkiä 
kasvattavia iskulauseita: – Karjala myö Tassu jätetään, 
mut Keisari myö otetaan!

Bussi konserttipaikalle starttasi neljältä. Ajelimme 
Varsovan-tietä pohjoiseen. Kartanomainen kulttuuri-
keskus Dworek Bialopradnicki sijaitsi upealla paikalla 
vehreän puutarhan keskellä! Täällä joukkoomme liit-
tyi suoraan Bratislavasta tullut taiteilija Leo ”Andro-
pov” Andonov, jonka monet olivatkin jo ”nähneet” 
telkkarissa kiekkokatsomossa. Treenissä pantiin mer-
kille, että Tossavaisen rillit olivat unohtuneet hotel-
lille – ja kuoro soi upeammin kuin koskaan! Miestä 
kehotettiin unohtamaan seuraavalla kerralla myös 
hampaat.

Ennen kuudelta alkavaa keikkaa ehdimme tempoa 
yhdellä kädellä kaljaa puiden siimeksessä ja kuunnel-
la mm. mustapääkertun (Sylvia atricapilla) laulantaa. 
Puutarhurien D-duurissa jyrisseet jyrsimet saatiin vai-
mennettua juuri sopivasti ennen ensimmäistä laulu-
amme. Ahdas sali, viitisenkymmentä kuulijaa. Tunnel-
ma nousi, kun jossain Kuulien puolivälissä takariviin 
livahti puolitusinaa lynkalaista – mukana myös puna-
tukkaisia...

 – Mis sie tarviit oikeen 
hyvää olutta? Täs siul ois 
sellasta!

 – Kyllä kai täs jokahinen 
tahtoos nokialaasta juara!

Ohjelma:
Kuula:    Tanssista palataan, Sirkan häämatka
    Ne tulevat taas, Syksy
Carlson:    Sälg i sol
Alfvén:    Gryning vid havet
Wikander:    Kung Liljekonvalje
Palmgren:    Hiiden orjien laulu
Järnefelt:    Laulajan koti

Madetoja:    Valkeat kaupungit, Soita somer helkä hiekka
Mendelssohn: Ersatz für Unbestand
Schubert:    Liebe, Die Nacht
Sullivan:    The long day closes
Sibelius:    Sydämeni laulu, Venematka, Terve kuu

Ehdimme takaisin kaupunkiin juuri sopivasti ihaile-
maan Suomen ja Venäjän pelättyä välierää. Itänaapu-
rin väkivaltaisesti pelaava ”kolmimetrinen homo” 
Artjuhin oli kaikkien hampaissa. Kannustimme häntä 
veljellisesti:

Minä olen Jevgeni Artjuihin

Minä olen Jevgeni Artjuihin,
Vehaselta ota minä en suihin!
Jos minä otan suihin,
niin en ole Artjuihin!

Art goes Kapakka -festarille alettiin suunnitella sivu-
juonteita: – Artjuhin goes pronssiottelu!

Suomi vei matsin 3-0. Parikymppinen Mikael Gran-
lund kohosi sankariksi käsittämättömän hienolla 
”ilmaveivi”-maalillaan. Muista osumista vastasivat 
Lajunen ja Immonen. Artjuhinkin taklattiin jossain 
vaiheessa pleksien läpi, joten vetelimme lisää kannus-
tuslauluja: – Brown hole in the ring, laala laala la… 

Kovanen piti erityisesti 
säkeestä ”Minne Kovalchuk 
kuljettaa?”

Jevgeni ja Apinagenof

On kentälä kaksi iivanaa:
Maxim ja Jevgeni.
ja Suomen pojat heitä 
ottavat vuorollaan.
Oi, Jevgeni, oot hintikka,
kuin ruskolumpeen kukka.
Oi, Maxima, oot apina
ja jääkiekkotaiteen sukka.
Oi, Jevgeni, sä luistelet
kuin kolmen metrin halko.
Oi, Maxima, sä puistelet
vain päätäs kuin herneenpalko.

Toppahousu-jenkka

Lähtö tuli, Iivana, Uralille viivana.
Surkeasti toppahousut rotkottaa!
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Matsin jälkeen oli nälkä. Karolina- ja Manuela -nimi-
set neitoset opastivat meidät yöpalalle KFC:iin syö-
mään junkkikanaa. Edellinen tosin yritti kovasti mai- 
nostaa meille Taboo-nimistä hämärää huo… öh, HUO-
MAAVAISUUS-klubin ”tankomarkkinapaikkaa”, mut-
ta pysyimme vielä tässä vaiheessa kovina.

Löimme Eskon kanssa vetoa siitä, odottaako sisään-
heittäjätyttö meitä paikan ulkopuolella, vai onko hän 
jatkanut matkaansa syödessämme. Odottihan se, joten 
rikastuin vitosella.

la 14.5.

Uudet T-paidat yllä kaivosekskursiolle! Esko elvisteli 
kaljamahallaan: – Mullapas onkin ”3D-versio”!

Puolen tunnin bussimatkalla saimme tutustua maan-
mainioon Ella-oppaaseen *), jonka lystikkäänkuuloi-
nen suomenkieli viihdytti meitä kovasti:
– Tuossa näky vielä Trabant-auto. Niitä me sanomme sai-
pukoteloiksi. (Saibu, saibu… -huudot alkoivat heti kai-
kua takapenkiltä).
– Itä-Saksa muutenkin meille paljon rakas muistoja. Mitäkö 
minä muistan niistä ajoista? No, sen ainakin, kun Honec-
ker pussasi Brezhneviä…

Sisäänpääsyä Wieliczkan suolakaivosmuseoon joudut-
tiin odottamaan puolisen tuntia. Turistiryhmiä riitti, 
olihan mesta Unescon suojelukohde ja koko eteläisen 
Puolan vaikuttavimpia nähtävyysrysiä.

Pärre ja Ilkka kaivoivat esiin Riekkisen ansiokkaasti 
monistamat nuotit ja yrittivät aloittaa hymniä Sortu-
nut ei kaivos vielä… 

Taidenautinto katkaistiin alkuunsa.

Tunnettuja puolalaisia urheilijoita sentään sai muistel-
la – niitä löytyikin koko läjä:

Suunpieksentä alkoi hiljetä, kun hissimatka maan 
uumeniin alkoi. Ella helpotti oloamme: 
– Natriumkloridikaivoksessa ei ole sortumariskiä, sediment-
ti toimii jousistona!

Matka 64 metrin syvyyteen jatkui kävellen. Jykevien 
puuportaiden yläpäässä oli ”kirjoittaminen kielletty” 
-merkki, mikä ensin hieman masensi, kunnes tajusin 
sen tarkoittavan seiniin kirjoittelua. Tunneli oli paikoi-
tellen varsin matala. Pitkänhuiskea kipparimme pääsi 
hyväntahtoisen pilkan kohteeksi: – Kaksimetlisellä Apa-
jagenofillakin olisi vaikea kävellä suolassa.

*) Elzbieta (Ela, Ella) Dendura on 70-luvulla viettänyt lääkärimie-
hensä matkassa joitain vuosia Seinäjoella. Hän väittää oppineensa 
suomenkielen pelkästään kuuntelemalla ja puhumalla – kirjoitettua 
tekstiä hän ei ole edes yrittänyt opiskella.

Wladislaw Kosakiewicz (seiväshypyn kultaa Moskova -80). Joku 
oli muistavinaan, että ”eikös se ollut venäläinen, koska aina hänen 
hyppynsä ajaksi järjestäjät avasivat stadionin suuret päätyportit 
suotuisien tuuliolojen takaamiseksi”. Emme olleet aivan vakuuttu-
neita siitä, että seiväshyppääjälle oli hyötyä takatuulesta.
Wojciech Fortuna (mäkihyppy)
Irena Szewinska (400 m)
Bronislaw Malinovski (3000 m esteet)
Tadeus Slusarski (seiväshyppy)
Robert Kubicka (F1)
Adam Malysz (mäkihyppy)

Kun urheilijat loppuivat, siirryttiin muihin julkkiksiin:

Frédéric Chopin (säveltäjä, pianisti)
Karol Wojtyla (paavi Paavali II 1978-2005, julistettiin autuaaksi 
juuri matkamme alla)
Krzysztof Kieslowski (elokuvaohjaaja)
Mike the ”Meathead” (läskipää, polakki, Archie Bunkerin 
vävypoika)
Georg de Godzinsky (puolipuolalainen muusikko)
Stanislaw Magierski (Partisaanivalssin säveltäjä)
Przewalskin hevonen
Polski Fiat

– Venäjän lupaavin ketju oli 
Iloishin, Kulemin ja Njakemin!

Puolustaja Kuleminin 
sukunimi innoitti selos-
taja Antero Mertaran-
taa. 

Toisia meistä taas in-
noitti pubin ”einiin-
kauheannaisellinen” 
emäntä, joka virttyneet 
Muumi-kalsarit vilk-
kuen kiipeili tikkailla 
yhtenään säätämään 
epätasaista TV-kuvaa.
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Suolakaivosekskursio huipentui vihdoin valtavaan 
St. Kingan katedraalimaiseen luolaan *), jossa laulet-
tiin muiden turistien iloksi mm. Sibeliusta. Pimeän 
Weimar-kammion **)  akustiikkaa testattiin Suomen 
laululla. Josef Pilsudskin (1867-1935) patsaalla ***) 
kuultiin, että edessämme pönötti itsenäisen Puolan 
ensimmäinen valtionpäämies, ”Puolan marski” (jopa 
syntynyt samana vuonna Mannerheimin kanssa). 

*) St. Kinga oli kaivosmiesten suojeluspyhimys, oikeana kätenään 
Juda Taddeus, joka taas oli erikoistunut ”pitämään huolta toivot-
tomista asioista”. Toivotimme välittömästi kaikki ykkösbassomme 
hänen hellään huomaansa.

**) ”Weimarin tasavalta” -nimitystä käytettiin Saksasta vuosien 
1919 ja 1933 välisenä aikana. Tämä aika päättyi Hitlerin kansal-
lissosialistien noustua valtaan ja lakkautettua maassa vallinneen 
demokratian.

***) Pilsudskin haaveena oli perustaa uudelleen Puolan valtio, 
joka oli jaettu Itävallan, Preussin ja Venäjän kesken ns. Puolan 
jaoissa 1700-luvun lopulla.
 
Vuodet 1945-1989 Puolassa olivat neuvostokommunistien hal-
litsemaa aikaa, jolloin monet yhteiskunnalliset kokeilut johtivat 
sosiaaliseen epätasa-arvoon ja taloudelliseen taantumaan. Levot-
tomuudet synnyttivät lopulta ns. solidaarisuus-ammattiyhdistys-
liikkeen, joka alkoi vaatia kommunistisen diktatuurin lopettamis-
ta ja rauhanomaista siirrtymistä demokratiaan. Liikkeen johtoon 
nousi 1980 Lech Wałęsa -niminen Gdanskin telakan luottamus-
mies. Pääministeri Wojciech Jaruzelski julisti joulukuussa 1981 
maahan sotatilan ja murskasi solidaarisuuden, joka siirsi toimin-
tansa maan alle. Berliinin muurin kaaduttua 1989 venäläiset lo-
pulta poistuivat Puolasta Mihail Gorbatshovin päätöksellä ja 
vapaat vaalit järjestettiin – pitkälti Saksan liittokansleri Helmut 
Kohlin ja Englannin pääministeri Margareth Thatcherin neuvot-
telutaitojen ansiosta. Jaruzelskista tuli Puolan presidentti, mutta 
vain vuodeksi: joulukuussa 1990 virkaan valittiin Wałęsa.

Uskonnostakin keskusteltiin: – Puola on edelleen hyvin 
katolinen maa, mutta kyllä meillä jo aborttejakin tehdään.
Etäisyyspilleri on myös jo hjuva ratkaisu…  
Nauroimme vedet silmissä ja korjasimme: – ”Ehkäisy-
pilleri”! Ella, se on EHKÄISYpilleri!!
– No jaa… kyllä minusta etäisyyskin on hyvä ehkäisykeino! 
Onko teillä Suomessa lupa vitsailla abortista?

Vähän väliä törmäsimme jättimäisiin suolaveistoksiin, 
joista Ella tiesi kaiken: – Mikolaj Kopernikus (s. 1473) 
lanseerasi aurinkokeskeisen maailmankaikkeuden. Ptole-
maiosin maakeskeinen jouti romukoppaan.
– Tämä Pater Noster -pumppu keksitty, kun vesi ongelma.
– Tässä on 8 kääpiötä. Seitsemän oikeaa ja yksi politrukki!
– Ohjelma ei ole kiinteä, opas on.

Huumorintajuinen oppaamme kertoi olevansa raken-
nusalan diplomi-insinööri, mutta hän ei silti osannut 
selittää neliöjuuren ja piparjuuren eroa! Hän selitti 
mokanneensa kunnolla eräällä tulkkikeikalla: – No, 
kun minä kerroin näistä ”tekolampaista”, joku kysyi, onko 
niissä kaloja. En osannut vastata, joten tiedustelin eräältä 
maanmieheltä. Tämä vastasi piruuttaan, että juu on siellä 
kaloja, suolasilakoita! Ja minä käänsi kuuliaisesti ”suolasi-
lakka löytyy”, kunnes tajusin, että kaikki nauroivat minule!

– Toinen hassutus sattui, kun kerroin, miten näillä suola-
lammilla on testattu kaivosmiesten ”aviouskomattomuut-
ta”: sanoin, että ”mies heitettiin lampeen, ja jos hän pysyi 
pinnalla, hän on ollut uskomaton, jos hukkui, niin uskovai-
nen”.  
– No, ”ei-uskollinen”, ”uskomaton”, ”epäuskovainen” ja 
”uskoton”… ne kaikki kovin vaikea sanoja ymmärtää heti!

  Hän selvästi 
epäuskomaton.

      Ennen-
kuolematonta!

Kaivoksen massiivisten väkipyörien pyörittämiseen 
käytettiin hevoisia. Maanalaisesta kopukasta puhues-
saan Ella käytti suorastaan raamatullisia ilmaisuja: 
– Älkää peljätkö, se on täytetty. 
Eläinparat eivät nähneet koko elinaikanaan auringon-
valoa ja tulivat lopulta sokeiksi. Väkipyörää pyöritti 
myös ihmisväki, jota hyviteltiin väkijuomilla. Vinssillä 
oli kuulemma mekaanisia ominaisuuksia, kun taas he-
voisilla oli metaanisia ominaisuuksia. Suolalla on ol-
lut suuri merkitys elintarvikkeiden säilömisessä jo ris-
tiretkien (900-1100-luvuilla) ajoilta asti. Kun USA:ssa 
keksittiin jääkaappi, suolan arvo romahti.

Ella löi lisää löylyä: – Voi sanoa ”paita on hintava” tai 
”kalliihko”, mutta ei voi sanoa ”hintahtava”.
– Ja partitiivit on vaikeita! Mikä ero on, jos sanon ”haluan 
sinut” tai ”haluan sinua”. Mies on ”pitkä”, rakennus on 
”korkea”. Entäs rakennusmies?? Pitkänkorkea? Ennenkuo-
lematonta!
”Ennenkuolematonta!” oli Ellan mielestä sana, joka 
sopii joka käänteeseen. 

Poistuessamme alueelta huomasimme, että matka-
muistomyymälässä oli varsin suolaiset hinnat!
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Lounaaksi saatiin ”leipäänpakattua krakovanmakka-
rakeittoa”! Kätevä ratkaisu – ei tule tiskiä, kun lauta-
nen syödään. Riekkinen sai konserttipaikalle unohta-
mansa kansion takaisin ja tästä ”turaamisestaan”ar-
vonimen ”Matkan Turakainen”. Mies otti tyynesti 
kunnianosoituksen vastaan, mutta ei malttanut olla 
sivaltamatta hieman takaisin kansion luovuttaneelle 
Iivoselle: 
– Sinä taas olet Iivona Julma! Voisit puhutella meitä rivi-
laulajia hieman kunnioittavammin! 

Lounaan päätteeksi selailtiin kiinnostuneina Turakai-
sen toimittamaa historiamateriaalia KYL-kuoron edel-
lisestä, vuoden 1964 Krakovan-matkasta! (Tästä poru-
kasta matkassa olivat hänen lisäkseen edelleen Ilmo 
Juhokas ja Hannu Merikallio).

Lähtöhetkellä bussissa huomasimme, että ”Iivona” 
oli ottanut hienosti onkeensa: – Arvoisat akateemiset 
kuorotaiteilijat, voisitteko muilta kiireiltänne vaivautua 
valvomaan toisianne…

Illan konsertti pidettiin 18.00 Sw. Marcina -kirkossa 
yhdessä paikallisen opiskelijakuoron kanssa. Psaldo 
sai vieraana kunnian aloittaa:

Mendelssohn: Periti autem
  Beati mortui
Abt:  Ave Maria
Madetoja:  Kevät keralla päiväin kuulakkain
  Soita somer helkä hiekka
  Valkeat kaupungit

Grieg:  Ave Maris Stella
Wikander:  Kung Liljekonvalje
Sullivan:  The long day closes
Sibelius:  Sydämeni laulu
Kuula:  Virta venhettä vie
  

Sitten esiintyi Chór Mieszany Katedry Wawelskiej, johta-
janaan Andrzeja Korzeniowskiego. Kuoro lauloi vir-
tuoosimaisen puhtaasti seitsemän teosta (mm. Swide-
ria ja Bruckneria), joista mieliin painui erityisesti kuo-
ron oman sopraanon Klaudia Rabiegan vaikuttavan 
Masse Cathedralen kantaesitys.

– No, Timo SoiNi,
mikS’ raveiSSa vieTiTTe 
SuNNuNTaiN ilTapuhTeeN?
– haluaN piTää elämää pyhäNäkiN!

– Timo SoiNi,
mikä oN kaNTaNNe 
aborTTilakimme SuhTeeN?
– haluaN piTää elämää pyhäNä.

– On meillä: Lopuksi lauloimme vielä yhdessä Wojciech Kilarin 
uunituoreen sävellyksen Dona nobis pacem AK:n 
johdolla.

Konsertin jälkeen pistäydyimme erään ravintolan si-
säpihalla nauttimassa ystävyydenmaljat. Kehuttiin ja 
lahjottiin toisiamme, vaihdettiin meiliosoitteita ja otet-
tiin valokuvia. Magdalena Bartnikowska -niminen 
alttoneito lupasi selvittää, miksei ”Turiksen” 47 vuo-
den takainen kaveri ollut vaivautunut tulemaan pai-
kalle.

Psaldon ilta jatkui Wesele-ravintolassa keskustorin 
varrella. Karonkassa nähtiin joukko kvartettiesityksiä:

Me Turakaiset: My Evaline, Now is the month of Maying
AAVK: Happy together
Neitsytkvartetti Virginialaiset: Ei veteen lähtehellä
Vellihousut (Ade, Iivona Julma, Matti V, Jyrki, IA): 
DDR-hymni, Hiiren orjien laulu (Krakovaan, Krakovaan...)

Hiiren orjien laulu
(S. Palmgren / Larin-Kyösti muk. I. Aaltonen)

Avatkaa, klikatkaa, lukekaa (lukekaa)!
Viestit vaihtakaa!
Kavala on feisbuukki, nörttien maa:
klikatkaa, vaihtakaa infoa näin!
Takokaa jako vaan näin “mielekkäin”!
Tahdomme profiilia verkossa nostaa,
hiirikäsi huutaa; meille se kostaa.

Netti se huumaa ihmisen, 
tieto on kuumaa, turmellen.
Pako vaan pelastaa, pako arjen orjatyöstä,
pako vaan Krakovaan, pako vaan Krakovaan!
Päivittäin tartumme ankeina hiireen.
Täällä me murramme rautaisen kiireen!
Rako vaan otetaan, rako vaan elämään
stressaavaan!

timo soinin juomalaulu 
(ilkka aalToNeN)
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Lisää isänmaallisia laulettiin loppuyöstä Dog in the 
Fogin terassilla. Sen verran oltiin jo tuiterissa, että ns. 
isojen poikien maallisetkin alkoivat taittua: 
– Eivät tasan ole onnenlahjat luotu, miettii Turakainen 
usein iltaisin. Kookas vaijeri kun toisille on luotu, mulla 
mulkku on kuin sormi pyykkärin… (Ei siis Pyykkösen, 
toim. huom.) Näissä lauluissa kunnostautuivat erityi-
sesti Iivona Julma ja Ilkka. Puolivakavissaan esitettiin 
jo Psaldo-nimen muuttamista ”Dildoksi”…

Pari ruotsalaisjannua yritti haastaa poikiamme huomi-
sen loppuottelun teurastusteemalla, mutta he poistui-
vat pian paikalta huomattuaan epätoivoisen alakynsi-
asemansa. Euroviisuissa Suomi ja ”Parasiittipuoskari” 
olivat pitkään nollilla, mutta sitten joltain tuli 12 pis-
tettä. Lopputulos oli kunniakas 23. eli kolmanneksi 
viimeinen kovassa sarjassa. Azerbaidzhan voitti! Kun 
vielä muistaisi, missä päin Eurooppaa se sijaitseekaan.

Yllättäen tuttu Karolina ilmaantui jostain kehiin ja 
alkoi taas kehua Taboon ”eittämättömiä etuja”. Lupa-
simme lähteä lopulta katsomaan niitä, mutta puris-
timme tytöltä vastalupauksen, ettei koskaan itse ala 
liukua tankojen ympärillä. 
– I’m too smart for that, hymyili neitokainen.
Matti V, Jyrki, Turis, Andropov ja Ilkka joutuivat pit-
kän tinkimisen jälkeen (30 erkin sisäänpääsymaksul-
la) katsomaan ”Puolan pystyrintaliikkeen edustajia”. 
Alennusta saatiin lauseella Dobrij vjetsur, jestes raadus 
dlja mooje otsu (Hyvää iltaa, olette ilo silmälle).

su 15.5.

Jotkut yrittivät aamukaljalle Fuck in the Duckiin, jon-
ka baarimikko oli suurpiirteinen: – Ennen 12:ta ei saa 
myydä olutta, mutta ”ennen kymmenestähän” ei ole ollut 
mitään puhetta… Kaljaa tuli.

Pitkään nukkuneet Matti ja Ilkka sen sijaan joutuivat 
hieman korottamaan ääntään hotellin aamiaisella, kun 
kaikki oli jo kerätty pois poikien raahautuessa paikal-
le. Tällä kertaa tehosi lause: – Johtaja on kaukainen vel-
jenpoikamme! Pötyä pöytään tai tapahtuu melko kauheita!

Bellman-kvartetin astuessa jälkiruoan jälkeen lavalle 
moni hieraisi silmiään! ”Näköisvaraiivarilla” (= Rai-
mo Saastamoinen) vahvistettu kokoonpano lauloi 
Genetzin Metsänhartauden terssillä laskettuna, minkä 
jälkeen kuultiin hyvin aidontuntuista pohjalaismana-
usta: – ”Vttu! Vttu!”

Vesisateessa kurvailimme ensin juutalaiskortteliin, jos-
sa kuski ja Ella vuorotahtiin selostivat meille historiaa. 
Näimme mm. pätkän 1400-luvulla rakennettua muu-
ria, toisen maailmansodan aikaisen Podgorzen ghetto-
alueen taloja sekä portin, jonka läpi juutalaisia vietiin 
työhön kuuluisalle Schindlerin tehtaalle, 3 km päähän 
Veiksel-joen (puol. Wisła) toiselle puolelle. *)   Tuota 
kuuluisaa virtaa ylittäessämme hyräilimme tietysti 
30-vuotisen sodan marssia: – Ja ratsuamme Nevan vuos-
sa juotettihin, se ui kuni häihin yl’ Veikselinkin … Bongat-
tiin myös pari aitoa Wartburgia sekä Helena ja Arthur 
Rubinsteinin kotitalot. Juutalaisilla on tapana kerätä 
muistomerkkien ympärille tai päälle pieniä kivikasoja. 
Tämä juontaa juurensa perin kaukaa: Mooses kasasi 
kiviä erämaavaelluksen aikana menehtyneiden kuo-
linpaikoille.

Opetin Ellalle seuraavien suomalaisryhmien varalle 
uuden historiatiedon: – Varsovaa kutsuttiin vielä kom-
munistiaikaan leikkisästi ”Vasikoivaksi”, mutta viimeis-
tenkin politrukkien poistuttua kaupungista on vanha nimi 
jälleen otettu käyttöön. – Niinkö?? Ennenkuolematonta…

Puolelta päivin oli vuorossa vihdoin se kaupunkikier-
toajelu, joka jäi tulopäivänä väliin jääkiekon takia. Ella 
tilasi meille kuusi sähkötoimista, läpinäkyvin muovi-
seinin varustettua ”riksakärryä”, joihin ahtauduimme 
pienryhmissä. Odottelijoita viihdytti Nalle Puhin sa-
delaulun puolalaisversio: – Sataa, sataa zlotysee…

Mielenkiintoinen cityretki päättyi Krakovan mahta-
vaan katedraaliin, jonka ulkoseinällä roikkui kolme 
valtaisaa luuta. Ella esitteli ne ensin sen lohikäärmeen 
jäännöksiksi, jonka mukaan Krakova on saanut ni-
mensä (Krak), mutta jotka tarkemman syynin perus-
teella osoittautuivat mammutin reisiluuksi, valaan 
kylkiluuksi ja villasarvikuonon kalloksi! Ella oli erityi-
sen ylpeä, kun osasi tavata ”villasarvikuonon” oikea-
oppisesti. – Sille ritarille, joka voittaa kaamean otuksen, 
kuningas lupasi palkkioksi valtakunnan ja puolet tyttäres-
tään. Vai miten päin se nyt meni?

*) Steven Spielberg ohjasi 1990-luvulla juutalaiskohtaloista kerto-
van elokuvan Schindlerin lista, joka kuvattiin pääosin Krakovassa. 
Ennen 2. maailmansotaa kaupungissa asui 64 000 juutalaista, nyky-
ään heitä on enää n. 500 henkeä, joista suurin osa vanhuksia.

**) Kaczynski menehtyi lento-onnettomuudessa, kun lentäjä pako-
tettiin yrittämään laskeutumista kehnoissa sääoloissa.

Sisällä kirkossa lepäsi sananmukaisesti sarkofagi poi-
kineen. – Tässä kaikkein vanhimmassa arkussa köllöttää 
Katarina Jagellonican isoisoisoisoisoisä – ja vastapäätä 
yhtä isoa vähemmän eli edellisen poika. Kirkon käytäviä, 
kammioita ja holveja kiertäessämme huomasimme, 
että Ella oli totisesti opiskellut historiansa – sen verran 
luontevasti putoilivat käsitteet goottilaisuus, huma-
nismi, uskonpuhdistus, renessanssi, barokki ja uus-
impressionismi hänen tarinoissaan. Olimme vaikut-
tuneita! Kirkon tuoreimpia nähtävyyksiä oli 2010 
kuolleen presidentin Lech Kaczynskin **) jättimäinen 
marmoriarkku. 

Uusia tiedonjyviä saatiin Eskolta: kolonialismia kannat-
ti paaveista tiukimmin Paavali I, polonialismia edusti 
Karel Wojtyła, kun taas molonialismin puhdasverisim-
piä kannattajia oli paavi Innocentius, joka leikkautti 
Pietarin kirkon patsailta miehiset ulokkeet. 
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Matkakuoro:

Ahvonen Timo
Heikkilä Matti
Iivonen Jukka
Kivi Veikko
Konttinen Petri
Lintunen Erkki
Markkula Pirkka
Puputti Olli-Pekka
Saastamoinen Raimo
Tossavainen Tapio

Hara Jaakko
Hurme Mikko
Iivonen Jukka
Kovanen Heikki
Leinonen Aatu
Lindström Kaj
Merikallio Hannu
Niemi Jukka
Pyykkönen Esko
Ronkainen Reijo

Trivia-tietoja: 

– Maailman kaupungeista Varsovan jälkeen eniten puolalaisia 
asuu Chicagossa!

– Musiikkiterminä ”polska”-sanalla ei ole mitään tekemistä 
Puolan kanssa. Esim. Kruunumarjaanan polskaa tai Lampaan 
polskaa voidaan huoletta tanssia tarvitsematta miettiä tekijän-
oikeuskorvauksia Puolaan.

Limbot:

– Uri Gellerin poikaystävän laulu: Im tiefen Geller.
– Ottomaanien naapurissa asuivat vielä kauheammat Pano-
maanit.
– Onko Tossavaisen vaimo kerran viikossa ”TOSSUN ALLA”?

Kentällelähtöhetkellä Ella kertoi meille unelmastaan 
saada järjestää suomalainen kuorotapahtuma Krako-
vaan. Matti kertoi asian järjestyvän vaikka ensi viikol-
la: – Satun olemaan kulttuuriministeriön entinen virka-
mies ja Kalevi Kivistön entinen kaveri. 

Vakuudeksi emme laulaneet Warshavjankaa *) vaan 
Ilkan aamupöhnässä riimittelemän Riemu-Ellan:

Ella tiedoillansa meitä innostaa,
aksenttinsa kanssa mielet nostattaa!
:,:Lohdutusta suo
Riemu-Ella tuo:,:
(2.B: Ennenkuolematon,
ennenkuolematon on Ella tuo,
siispä Ellan luo!)

Kiitokseksi saimme vielä yhden sanaleikin: 
– Tiedättekö Roman Polanskin kauhuelokuvan ”Rosema-
ryn vainajainen”? Onko ”vainajainen” ruumiin diminutii-
vi l. hellittelymuoto?

Nyky-Krakovan suosituin nähtävyys, 2010 avattu 
maanalainen keskiaikaiskaupunki Podziemia Rynek 
jouduttiin jättämään seuraavaan kertaan. Jono oli ai-
katauluumme nähden liian pitkä. Näkemättä jäivät 
myös Auschwitz-Birkenaun pahamaineinen keskityslei-
ri sekä Zakopanen ja Katowicen urheilupyhätöt.

Mutta olipas pitkästä aikaa hauska ja tapahtumarikas 
mieskuoromatka – arjen murheet unohtuivat totaali-
sesti neljäksi päiväksi! Lentokentällä sain tosin kuulla 
aiheuttaneeni kuorokavereissa myös pahaa verta ”lii-
allisella ilonpidollani”. Mitäpä tähän voisi todeta? 
– Kaverini nauroivat, kun kerroin ryhtyväni koomikoksi. 
Vaan eivätpä naura enää…

Ai niin, kotilennon aikana pelattiin joku loppuottelu. 
Suomi pyyhki Bratislava-hallin jäätä Ruotsilla lukemin 
6-1.

*) Warshavjanka (Riistäjät ruoskaansa selkäämme soittaa, vastassa 
valkoinen armeija on…) on puolalaisen Karol Kurpinskin vuonna 
1831 säveltämä, ranskalaisen Casimir François Delavignen sanoit-
tama ja Karol Sienkiewiczin puolaksi kääntämä kapinalaulu, jossa 
sympatisoidaan Puolan vuoden 1830–1831 kapinallisia.

Ekström Per-Olof
Inkinen Esko
Mussalo Petteri
Nojonen Jarmo
Pietiläinen Jyrki
Sahramaa Iiro
Siukonen Harri
Uusitalo Timo
Väisänen Matti

Aaltonen Ilkka
Andonov Leo
Autio Pasi
Haapala Rauno
Härmä Tapani
Juhokas Ilmo
Kosonen Kari
Lindgren Olli
Mannisenmäki Esa
Palosuo Mika
Riekkinen Tapani
Saari Esko

Apajalahti Matti

Tapsa Riekkisen kanssa otettiin ylimääräiset maljat 
keväällä nauhoitetun Rötkeltäjä-susisaagan kunniaksi!
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