
Seikkailumatka kotiin 
1914. 

1. Buda-Pest. 

4. Basel. 

4. Köln. 

5. Wien. 

5 { L~ttich. 
· Liege. 

5. Miihlhausen. 

7. Louvain. 

8, Briissel. 

9. Metz. 

10. Prag. 

11. Reims. 

13. fontaineblau. 

13. Dresden. 

Peli-säännöt. 
Hetken päästä lähtee juna, 
Jono suuri odottaa; 
Rientos tänne suunnattuna 
Toiste ehkä onnistaa. 

( Aletaan alusta.) 
Muistanut et Milnchenissä 
Passiasi näyttää, 
Ykköseen siis palaa, missä 
Erheen tään voit täyttää. 

(Muutetaan 1:teenJ 
Vaikk' onkin täällä rauhatonta, 
Ja suuri sotatointen valta, 
Et tuomiokirkkoa verratonta 
Sa näkemättä jättää malta. 

(Seistään 1 vuoro) 
Väentungos kaupungiss' on tavaton 
Etukaupungissa saanet asunnon. 

( Askel taaksepäin) 
Tääll' kanuunat jyskää, ei linnoja säästä, 
Sun parast' on jälleen Wiesbadeniin päästä. 

( M autetaan 1: teen) 
Kanuunain jyske kaamea kuuluu tänne 
Pakene täältä, jännitä joka jänne! 

(Saa heittää kerran vielå'J 
Pois täältä joutuin riennä, valtaa kauhu, 
Niin hirmuinen on täällä sodan pauhu. 

(Muutetaan Pariisiin.) 
Ei ennen Brilsselissä olo ollut pahaa, 
Nyt sieltä matkusta, kai sull' on rahaa. 

( Saadaan heittää uudelleen ja 
maksetaan 1 mk kassaan.) 

Vielä kerran heittää noppaa kaita, 
Seitsenpenikulma saappaat voita. 

(Saa heittää kerran vieläJ 
$,aat Wienihin takasin nolona mennä, 
Alä toiste junaan väärähän lennä! 

(Muutetaan 5:teen) 
Vaikka täällä pommit kuulat 
Räiskyy joka puolla, 
Täytyy sinun ihaella 
Tuomiokirkkoa tuolla. 

(Seistään 1 vuoro) 
Onneton luku on kolmetoista; 
Siksipä sulla ei valintaa toista 
Kuin että alkukohtaan vaan 
Uudelleen lähdet matkaamaan. 

(Alettava alusta) 
Kolmentoista maineessa on perää, 
Sen kohta uskot vallan halusta; 
Sua huono onni seuraa tällä erää 
Saat pelin alkaa aivan alusta. 

(Aletaan alusta.) 
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16. Charlottenburg. 

17. Lyon. 

18. } 
19. 

20. Bordeaux. 

24. Orleans. 

25. Pariisi. 

27. Amiens. 

28. Tilsit. 

29. Calais. 

31. Königsberg. 

32. Lontoo. 

35. Danzig. 

37. Hull. 

40. Newcastle. 

41. Miina. 

41. Stettini. 

Viimeinen juna itään entää, 
Parhaiksi siihen ehdit sentään. 

(Muutetaan 28:aan) 
Silkkiäpä laittamaan 
On väkeä jäänyt vähän, 
Sikspä sinä auttamaan 
Nyt palkatahan tähän. 

(Seistään 1 vuoro ja saadaan 
5 mk kassastaJ 

On väestöllä viininkorjuu parhaillaan, 
Sun apus heille tervetullut kerrassaan. 

(Seistään 1 vuoro ja saadaan 
2 mk. kassasta) 

Täältä pääset joutuisasti 
Kahteenkymmeneenkahteen asti. 

(2 askelta eteenpäin.) 
Vaikka mieles eespäin halaa, 
Kahdeksaantoista palaa 
Siellä sua tarvitaan 
Viinisatoa korjaamaan. 

(Siirretään 18:een ja saadaan 
2 mk. kassasta) 

Tääll' Marseljeesia lauletaan, 
Ja sotakannalle autetaan. 

Ei matkalaukkuas missään näy, 
Siis takasin kahteenkymmeneen käy! 

(Takaisin Bordeauxiin.) 
Pysähdy! Seis! Tähänpä, hei! 
Toiveesi saksalainen jo vei, 
Junapa edelleen pääsekkään ei. 

(Seistään 2 vuoroa.) 
Täält' otat pestin parkkilaivaan, 
Saat markan palkaks siihen vaivaan. 

(Muutetaan 30:een ja saadaan 
1 mk. kassasta.) 

Täällä sua vastus ankara kohtaa, 
Vieläpä sakkoihinkin johtaa: 
Taskuun kaupungin komendantin 
Antaa saat kauniin kultalantin. 

(Maksetaan kassaan 10 mk. 
sakkoina) 

Tääll' älä saksan rahaas näytä, 
Vaan kassas vaihtopankiss' käytä! 
Ja kurssi suli' on näin laskeumakannall' 
Nyt ensi kerran, tääll' Englannin rannall'. 

(Maksetaan 3 mk. kassaan) 
Vain sotilasjunia kulkee nyt 
Siks' yhden vuorosi viivähdyt. 

(Seistään 1 vuoro.) 
Newcastlehen tältä tieltä, 
Laivalipun ostoon sieltä! 

(Muutetaan 40:eenJ 
Nyt lippusi maksoikin aika lailla, 
Kun kultakymppi on puolta vailla. 

(Maksetaan 5 mk. kassaan.) 
Osuit miinaan oi voi, voi! 
Ranskalainen tok' avun toi. 

(Viedään 29: ään.) 
Ei yksikään laiva nyt Stettinistä 
Vie sua kotivalkamiin 
On kovan kohtalos säätämistä: 
Matkusta täältä Berliniin. 

(Muutetaan 44:ään.) 
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44. Pohjanmerellä. 

44. Berliini. 

4 7. Saksassa. 

48 { S~ssnitz. 
· Rugen. 

49. Höyrylautalla. 

50. Trelleborg. 

50 umu 49. { S 

51 : Pohjanmerellä. 

52. Pohjanmerellä. 

56. Göteborg. 

59. Norrköping. 

61. Södertelje. 

Langaton sähkölennätin 
Sanoman laivaan saatti : 
Miinoja täynn' on merikin, 
Palauttakaa paatti! 
Käännyttihin kiireellä 
Seitsemähän viidettä. 

(Muutetaan 47:ään.) 

Täällä olet estettynä: 
Pidättää sua Berliini. 
Ennenkuin oot selviytynä, 
Menee yksi vuorosi. 

(Seistään 1 vuoro.) 

Nyt pulmassa oot, 
Junat puhaltakoot ! 
Ei sulla nyt huolta oo noista. 
Vie Hampuriin sun 
Ne, vaan päästävät, kun 
Ei syytä sun minkään oo moista. 

(Seistään 1 vuoro ja jatketaan 
sitte Berlinin kautta.) 

Et lautalle sä päässytkään: 
Se täynn' ol' aivan ääriään. 
Mut vuoroas jos seisot kaks, 
Sa taasen pääset kauvemmaks. 

(Seistään 2 vuoroa). 
(Laattaa kohdanneen vahingon 
vuoksi seistään 2 vuoroa). 

Trelleborgissa huolet haihtuu, 
Kahdeks kultarahaks vaihtuu, 
Mitkä hyvä käsi antaa, 
Saaden kiitoksesi kantaa. 
Ilomielin voit nyt jatkaa 
Kuuteenkymmeneen neljään matkaa. 

( Peritään 2 mk kassasta ja 
muutetaan 64:ään). 

Sakea sumu, laiva ei kulje, 
Siispä nyt hetkeksi silmäsi sulje! 

(Seistään 1 vuoro.) 
Sun Hampuriin käy täältä matka. 
Yks vuoro menee, sitten jatka! 

Uatketaan Berliinin kautta) 

Oötebori näkyy tuolla! 
Nytp ei sulia enää huolta; 
Auliit kädet kohta antaa 
Kaksi markkaa, taskuus kantaa. 
Ja nyt iloll' ohjaa tuolle 
Kuudenkymmenen neljän puolle! 

(Muutetaan 64:ään ja saadaan 
2 mk kassastaJ 

Vastuksien raskas hetki 
Taaskin tielles painautui. 
Lautalle on jälleen retki: 
Kamppeet sinne unohtui! 

(Muutetaan 49:ään ja makse
taan löytöpalkkaa 2 mk) 

Södertelje rinkeleistään 
Kuulu ompi kautta maan. 
Sillä välin kun tässä seistään 
Menet, ostat jonkun vaan. 
Palaat sieltä - hajoa maa jo! 
Tuolla juna porhaltaa jo. 

(Rinkelistä maksetaan 1 mk 
ja seistään 1 vuoroJ 
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62. Tukholma. 

(62). Tukholma. 

65. Gefle. 

0 Rauma. 

75. Luulaja. 

78. Tornio. 

80. Oulu. 

86. Seinäjoki. 

90. Tampere. 

92. Riihimäki. 

97. Pietari. 

100. Helsinki. 

Matkustajat, sotaväki 
Asemalla tungeksii. 
Kumpi etusijan näki, 
Kukaan tuskin kummeksii. 

(Seistään 1 vuoro) 
Jos noppa näyttää yht,' on sulia 
Helppo silloin Raumaan tulla; 
Vaan näyttäessä toisin milloin, 
Saat mennä toista tietä silloin. 

Osuit aivan oikeaan; 
Kun sa laivareitin muistit, 
Poikki Pohjanlahden luistit 
Rauman rantaan rauhaisaan. 

( Muutetaan Raumalle.) 
Jonossa taas sitä saa 
Vuoroansa odottaa. 
Maltitonna mieli pauhaa 
Matkakuumeelt' ei saa rauhaa. 

(Seistään 1 vuoro.) 
Luulajassa heitä jo 
Luulot, huolet santaan ! 
Hepokyyti, nautinto! 
Saavut Haaparantaan. 

(Muutetaan 77:ään ja makse
taan kyytirahaa 2 mk.) 

Kotituntu täällä valtaa, 
Ystäviä paljon nään 
Viitosen saan muutamalta 
Vaikk' en sitä pyydäkkään. 

(Saadaan 5 mk kassasta.) 
Oulun et malta mennä ohi, 
Ennenkuin korissas' !oikoo lohi. 

(Maksetaan 2 mk kassaanJ 
Seinäjoen asemalla 
Joki ei, ei seinä haittaa, 
Vaikka luunsa kiireimmällä 
Yhdeksäänkymmeneen neljään laittaa. 

(Muutetaan 94:ään) 
Saat Rauman junaa nyt odottaa, 
Kaks' vuoroa kallista kadottaa. 

(Seistään 2 vuoroa.) 
Väsyneenä matkasta 
Uinahdit sa vaunussa, 
Junan vaihdon unohdit: 
Heräät, luulet uneksit, 
Kun sun virkut silmäsi 
Äkkää: tää on Pietari. 

(Muutetaan 97:ään.) 
Laivan lähtöä odottaissa 
Kelpaa töllistellä maissa. 

(Seistään 1 vuoro.) 
Kaik ukoon nyt matkan päässä 
Sulle raikas eläköön! 
Voittaja tään kassan tässä 
Saaliinansa periköön. 

HELSINKI 1914, LILIUS & HERTZBERO OSAKEYHTIÖ. 
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