Laitla seuru Simula sukuseora kirkkopyhä
Simula sukuseor pitä semmost kaunist perinnet yll yhä
ett joka kolmas vuas viätetä yhres kirkkopyhä.
Tällk kertta ol päätetty pittä lauantaine (9.6.2007) harttaushetk
ja see jälkke olis vuaros oikke laillne suviretk.
Samantiä saarais nii sialull ko silmälleki evästyst uutt,
ja siin sius kävis suvun treffamine luanikkast ilma muut.
Omill kyyreill menntti ens Turu liäppeill ja
pualilt päevi kokkonnutti Hirvesalo Molkoisten kiäppeill.
Sukulaisten kanss pitkäst aikka lämmiäst paiskatti kätt,
eikä Pyhä Henriki Ekumenine tairekappelika kettä kylmäks jät.
Onneks oppalt alkukristillisest sympoliikast pikakurss saatti:
kappel om muaroltas ilmiselväst kala taik paatti.
Lattiast korkkiallk kattoho koko sisikunt o supisuamalaist puut.
Ei kaunemmi kappel vois tavotell Hänen taevastas, tährei ja kuut.
Puhejohtaja, Bergin Yrjö, kaikk tervetulleiks toivot ja kiitt,
et sukuseoran toiminttaha hellepäevänäki innostust riitt.
Sanal meit eväst rovast Jouko Hallia kuarin parttal,
ja yhres veisatti Suvivirs äänell harvinaise harttall.
Oppa johroll ihasteltti viäl alttari viäreist taireklassi,
ja sitt meit jo patistetti Meri-Karinaha syämähä ja sassi!
Pitopöörä jälkke istutti vattak killilläs linjapiilis.
Nii ol ko muina luakkaretkel fiilis!
Opastetull kiartoajelul nähti Hirvesalo, Satava ja Kakskerra maa ja mannu.
Kyll o Luaja yhtem paikkam pali vehreyt pannu!
Snääki vois Brinkhallink kartano kotosohvalt näkki,
jossas kattele telkkarist Hovimäkki.
Salis kaffet juares heräs historia melkke henkki:
kyäkist olin kuulevinan, kui mamsell läksyt piikka ja trenkki.
Kakskerrank kirkkomaall jalkaurutti kerra viäl,
vaik melkosest ruuhka oliki siäl.
Sanota, ett harvo o häist päivä,
mut täll kertta simulalaise kyll kaksie häitte väli jäivä.
Jonku irvileua mukka kannat tulla Kakskertta.
Täällp pääse vihkiäissihinki kaks kertta!
Harjattulank kartano niityill ei käyskennelly enä lehmä ja lamppa,
vaa muarikkast siäll kärryines ja mailoines kolffarit tramppa.

Entist ehommaks ol tällätty myäs vanh navett.
Sinne ol näättäk Paasikiviopisto avett.
Tääll seurull ei ol menny hukkaha esi-isätte tyä,
ko näi monell tappa menneisyys nykyajan kanss kätt lyä!
Viitamaa Erkk ja Mustajoe Annel ova ansainnu fölisolleitte kiitosveisu:
Kyll olit järjestän luanikka kirkkreisu!
Ja tottkaike tähä o lisättävä semne saate,
ett alunperi koko prokrammi ol Hiirsalme Heimo aate.
Lopuks mainoskatkohonki viäl pari sana tuhla:
Kyll mar ens vua fiirata kaik yhres sukujuhla.
Marjaana Simula-Berg

