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Ihmislapsi luotu ompi kulkemaan
elinajan,
eikä tiessä moittimista olekaan
vaeltajan,
mutta ompi onnekkaampi sittenkin
ken sai kaipuun vauhdin hurmahan,
innon matkahan,
kiintymyksen Fordihin.

Refr.

Matka luistaa
aivan niinkuin itsestään,
kun vain muistaa
lähtiessä säännön tään:
hankit evään itselles ja Fordille,
luontohon käyt hymyilevään.
Nautitse ja riemuitse!

Ford-autoilijan
laulu

Sävel: G. Malmsten
Sanat: Reino Ranta
Kuvat: A. Tilgman



Sauva käissä ihmislapsi..

Sauva käissä ihmislapsi aikoinaan
teki matkaa,
eipä ihme, ettei kauas voinutkaan
sitä jatkaa,

">

mutta nyt hän Fordillansa kiitää kuin
linnut taivaan kautta maailman
suuren, mahtavan,
ihmetellen, innostuin.

Refr.

Matka luistaa



vuorille ja kukkuloille nousta saa ..

Halki laakson, halki metsän eteenpäin
retki johtaa,
aina uutta viehätystä, hurmaa näin
silmä kohtaa,

"^

vuorille ja kukkuloille nousta saa
milloin halaa, eikä uuvuta:
matka Fordilla
vaivat kaikki karkoittaa.

Refr.

Matka luistaa
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Mutta kyllä syäntä aivan hivelee
Maijan, Mikon,
kun saa matkakumppaniksi Fordin Vee-
kahdeksikon,
sillä pääset milloin vain ja minne vain
mieles palaa — konsa huvittaa,
painat nappulaa:
Fordi ompi valmis am.

Refr.

Matka luistaa

... kun saa matkakumppaniksi Fordin V-kahdeksikon.



... autot vailla vertaistaan.

Fordin vaunut lähteneet on maailmaa
valloittamaan.
Laulu tääkin yhtyä nyt varmaan saa
matkaan samaan,
jossa kaikki huumaa vauhdin hur-

mallaan
Fordin nimen kuulun kantajat,
riemun antajat,
autot vailla vertaistaan.

Ref r.

Matka luistaa



... se nousoo vaikka puuhun!

Viipurlaiset kaikki sannoot: Selvä on!
Sinne mie mään.
Siekii pääset mukkaa — Fordi verraton
näät on viemään.
Kyll' se nousoo vaikka puuhu, usko

pois
jo on metkaa! Ennää viksumpaa
pyörämassiinaa
maailmass' ei olla vois!

Refr.

Matka luistaa



... ei tarite juosta hyyräämhän kyytipoikaa ..

Nym mä tairan itte käyrä tyyräämhän
notta roikaa,
ei mun tartte kr anniin juosta hyy-

räämhän
kyytipoikaa,
ei mun tartte krekkuloora turhan päin
kääsikärryys, kun mä Fordin sain,
tryykään sillä vain:
kattokaas ny poijaat näin!

Refr.

Matka luistaa



... haakataanpas ensin kalakukkoo.

Poejat hoi, no elekee nyt hättäellä,
mänkee ettee.

Kyllä Voorti, vaikka mäntäs mättäellä,
jaksaa vettee!
Haakataanpas myö nyt ensin kuitennii
kalakukkoo. Sitte antakee
Voortin körryyttee!
Kyllä sillä peästäännii.

Refr.

Matka luistaa



»Ford on aina Ford.»

On se näht', ett »Raum se senttä am'
o Raum»,

mutt mä lissän:
Ford on Ford ja siinä om biukkas joka

saum
gon ei missan.

On se klooku , kui sillp pääse faartin
gans

eik se streikkaa — siit o hyvä miäl,
soukallakki tiäl
Fordin reissu käy kon dans.
Refr.
Matka luistaa






