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Aamu Airistolla

Luo aamuaurinko kimmeltään
Taas laineille Airiston
Sen puhtaan hopeavälkkeen nään
Ma harjalla aallokon
Käsivarteni nyt kiedon kaulaasi sun
Oi suloinen armaani mun
Luo aamuaurinko kimmeltään
Sen lumojen valtaan jään

Niin kirkkahasti, kirkkahasti kimmeltää
Nyt ulappa Airiston
Kun tuuli ilakoi
Niin lainehilla soi
Tää laulu huoleton
Niin sorjasti, nopsasti viilettää
Pois kauaksi purtemme
Ei huolta meillä, ei
Ne tuuli kauas vei
Me onneen vaivumme

1



Albatrossi

Nään vanhan Tornatorin yhä vielä mielessäin
kun sillä silloin matkaan lähdit lapsuusystäväin
niin jäi koulu kesken sulla
piti mun myös mukaan tulla
mut vanhempien käskystä mä kotirantaan jäin
sun lähtöäsi seurasin mä päässä laiturin
me viisitoista vuotiaita oltiin kumpikin
sinä pidit oman pääsi
säädit itse elämääsi
koit nuorena sen kaiken
mistä turhaan uneksin

Albatrossi joka lepäämättä liitää
se sinun sielusi on juuri kukaties
taivaan sinessä sä saat vapaana sä kiitää
lapsuustoverini vanha merimies (merimies)
lapsuustoverini vanha merimies

Sä Tornatorin matkassa näit Rion kuumat yöt
ja tutkin tarkkaan kauniit
Honolulun kaislavyöt
minä jatkoin lyseossa
sitten kunnanvirastossa
ei kutsumuksen mukaan
satu jokaiselle työt
ja töiden jälkeen yhä useammin iltaisin
mä kapakassa istuin
lasin pohjaan tuijotin
miksen lähtenyt sun mukaan
Mua ymmärrä ei kukaan
mä elämältä olin odottanut muutakin

Albatrossi joka lepäämättä liitää
se sinun sielusi on juuri kukaties
taivaan sinessä saat vapaana sä kiitää
lapsuustoverini vanha merimies (merimies)
lapsuustoverini vanha merimies

Sain kuulla että Tornator jo romutettu on
mä itse tunsin kokeneeni saman kohtalon
eipä ollut virkaa enää
tumma puna peitti nenää
ja rannalla mä yksin istuin nousuun Auringon
kun lähelleni näin mä naurulokin kaartavan
niin tiesin että jotakin nyt vihdoin oivallan:
Siinä sielu on sen miehen
jonka työt jää puolitiehen
ja joka kaiken rakentaa vain varaan unelman

Mut albatrossi joka lepäämättä liitää
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se sinun sielusi on juuri kukaties
kerrain lailla sen saan vapaana myös kiitää
jos teen työni kuten vanha merimies (merimies)
jos teen työni kuten vanha merimies
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Baarikärpänen

Mua puri baarikärpänen mut miksi suremaan?
Jo kauan sitten lääkkeen löysin siihen puremaan
Alla konjamiini pullon onnellisten tähtien
On hyva olo ollut mulla siitä lähtien

Jos posket ei näy takaapain niin missä vika on?
No sosiaalihuoltohan on ollut vastuuton
Kas viina menee ensin poskiin sielta aivoihin
ja sielta käsin vaikuttaa se kaikkiin vaivoihin.. siis

Ryyppäämään ryyppäämään joka aamu sännätään
Ja kun paivä on ohi niin lisää kännätäään
Tahdon olla juovuksissa aina sekä maanantaina,
Tiistaina keskiviikkona ja torstaina

Poliisinkin tiedetään mua mätkineen
Ne oottaa mua pihalla baarikärpäslätkineen
Voi jospa voisin jääda tanne baariin nukkumaan
Kun multa ihmisoikeudet on näemmä päässy hukkumaan

Ryyppäämään ryyppäämään...

Ne jossain pohtii nytkin viinan hinnan nostoa
Mä istun baaritiskillä janoten kostoa
Vaan eipä taida kannattaa nenilleensä hyppiä
On multa liian  helppoa näet siivet nyppiä, siis

Ryyppäämään ryyppäämään...
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Ei tippa tapa

Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain,
sitten juhlan kunniaksi täyden lastin hain,
eikä siinä turhaan liioin kainosteltu lain,
pullo kiersi ringissä ja irvisteltiin vain:

Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku,
kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan.
Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku,
kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan.

Elämä on tylsää, jos ei joskus juhli näin,
no, kukas sitä aina jaksaa olla selvin päin,
antaa mennä samaan tahtiin viikko peräkkäin,
kaikki murheet huuhdotaan me sisältämme näin:

Ei tippa tapa...

Kaikkihan me täällä ollaan pieni hetki vaan,
on aivan turhaa mammonaa näin koota päälle maan,
joku toinen kuitenkin ne ryyppää aikanaan,
juodaan kaikki nyt ja juokoon toiset omiaan:

Ei tippa tapa...
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Heijallerii

Olin neptunus laivalla jungmannina
Heijallerii, hei tuijalleraa
Ja propsill oli laivamme lastattuna
Heijallerii, hurraa!
Kun Kapmaahan rantahan saavuttihin
Niin kauneimman tyttösen het' kohtasin
Heijallerii, hei tuijalleraa
Heijallerii, hurraa!

Silmistä se rakkaus syntyä voi
Heijallerii, hei tuijalleraa
Niin viikon tää poika siell' toimi ja joi
Heijallerii, hurraa!
Mut tyhjäks kun saivat mun kukkaroni
Niin kadulta löysin mä het' itseni
Heijallerii, hei tuijalleraa
Heijallerii, hurraa!

Mut silloin mä suutuin ja pää selveni
Heijallerii, hei tuijalleraa
Ja sisään lens ovi mun potkustani
Heijallerii, hurraa!
Hei, anteeksi suokaa, jos häiritsen teit'
Mut viimeisen tanssin mä tanssin “ou kej”
Heijallerii, hei tuijalleraa
Heijallerii, hurraa!

Niin kakskymmentä miestä mun päälleni lens'
Heijallerii, hei tuijalleraa
Siihen kiinni mä tartuin, jok' hyölläsi ens
Heijallerii, hurraa!
Ja sillä ne toiset löylyä sai,
ett järkeä vailla ovat vieläkin kai...
Heijallerii, hei tuijalleraa
Heijallerii, hurraa!

Kun työ oli tehty mä hain piippuni
Heijallerii, hei tuijalleraa
Ja poltellen läksin taas laivalleni
Heijallerii, hurraa!
Ja valssia moista mull' on joka maass'
Siks aamulla laulelen merellä taas
Heijallerii, hei tuijalleraa
Heijallerii, hurraa!
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Heili Karjalasta

Kauas maailmaan läksin kulkemaan
Kuljin niin iloisna ja huoletonna vain
Jouduin Karjalaan, kuinkas sattuikaan
Lemmenpiston sydämeeni sain. 

Hei Karjalasta heilin minä löysin
Löysin heilin pienen herttaisen. 
Hän kohta minut sitoi lemmen köysin
Sitoi hurmahan iäisehen.
Tunne outo rinnassani on kuin paino povellani,
ja kuitenkin niin onnellinen oon. 
Hei Karjalasta heilin minä löysin 
vaivuin hurmahan iäisehen-.

Vaan en saanutkaan tuonne onnelaan
jäädä – täytyi jälleen rientää kauas pois
Mutta rinnassain yks on aatos vain:
Jospa Karjalaan taas päästä vois

Hei Karjalasta heilin minä löysin…
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Ilta Skanssissa

Kun ilta tummentuu, ja syttyy tähdet taivaan,
Niin taistot unhoittuu, ja rauha on saapunut laivaan.
Mä sua muistelen ja luokses kaipailen,
Ja iltataivahan tähtien alla mä sulle laulelen.

Kuin kaunis olikaan tuo armas onnenaika,
Jää mieleen ainiaan tuo ihana lempemme taika.
Mä huultes hurmaa join ja lemmenhaaveet loin,
Ja kaikki syömmeni kauneimmat aatokset sulle yksin toin.

Kun istuin skanssissa, niin muistan aina illoin,
Kun kerran tanssissa mun rinnalla liitelit silloin.
Kun katsoin silmiisi, niin löysin onneni,
Ja vielä olet mun eloni ainoa aarre armaani.
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Isoisän Olkihattu

Mä tässä kerran ullakolle yksin kapusin
Ja sattumalta vanhan kaapin siellä aukaisin
Mä sitä pengoin mitä lienen oikein etsinyt
Niin löysin vanhan olkihatun siitä kerron nyt

Sen pölystä kun puhdistin ja sitä kääntelin
Ja ullakolle vanhan arkun päälle istahdin
En aikaa tiedä miten kauan siinä viivähdin
Kun isoisän tarinaa mä hiljaa muistelin

Ol' kerran pieni hattukauppa sivukadulla
Niin pientä kauppaa nykyään et löydä todella
Ja siihen puotiin isoisä kerran piipahti
Hän kauan etsi olkihatun viimein valitsi

Vaan valinta se tuskin siinä aikaa vienyt ois
Kas syy on toinen hennonnut ei millään mennä pois
Kun kerran katsoi myyjättären silmiin sinisiin
Jo kaikki hatut ostanut hän kohta olis niin

Näin kului aikaa sinisilmäin vuoksi tosiaan
Nyt romanssi niin kaunis kohta puhkes kukkimaan
Ja joka päivä iltasin kun kello tuli kuus
Nähtiin eräs herrasmies ja olkihattu uus

Odottavan sulkemista pienen myymälän
Ja kahden nuoren kulkevan luo puiston hämärän
Ei kauniimmin tää satu pieni päättyä nyt voi
Kun kera syksyn lehtien hääkellot heille soi

Näin kuvat kulki muistoissani hämys ullakon
Ja mietin kuinka kaunis sentään ihmiselo on
Vaan miten vähän jääkään meistä muistoks tulevain
Kuin isoisän tarinasta olkihattu vain

Mutt ehkä ajan tomun alta joku toinenkin
Joskus pienen muiston löytää niin kuin minäkin
Näin isoisän olkihattu sai mun laulamaan
Ja vanhan kaapin kätköihin sen laitoin uudestaan
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Jambalaya

Sataman, mustimman hetki koittaa, 
rock and roll kun rannat syrjäisetkin voittaa. 
Myös Yvonne kuin luotu on tanssiin hurjaan, 
kitara soi se riemun toi krouviin kurjaan. 

Jambalaya tanssii hän notkein lantein, 
merimiehet tahtia lyö kipein rantein, 
sataman, kapakan villikissaan, 
tuijottaa öisinkin unelmissaan. 

Saanut on vartalon ebenpuisen, 
hoikan kuin bambunvarren toukokuisen. 
Paras on rannikon tyttö musta, 
miesten katseet ovat täynnä ihastusta. 

Jambalaya... 

Sataman kapakan neidon nuoren 
tanssi kuuma on kuin laava tulivuoren. 
Tyttö tuo tyylin luo krouviin kurjaan, 
miehet mukanaan hän vie tanssiin hurjaan.

Jamba-laya... 
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Joka päivä ja joka ikinen yö

Meillä on maailma, ja tuulet sen
sinulle laulan, ja sinä kuulet sen
Ja kuitenkin lähelläsi tuskin uskallan hengittää
vaikka vuoksesi myrkkyä joisin, voisin karhuja kengittää

Joka päivä ja jokaikinen yö   -   sinua ajattelen
Joka päivä ja jokaikinen yö   -   jonka sydämeni lyö

Maailma on kaunis, vaikka tiedä en
Tiedätkö sinä ,mitä tarvitsen
Tunnen olevani lähelläsi vaikka kaukana oisinkin
sen sinulle kertoisin, jos oisit minun ehkä voisinkin

Joka päivä ja...

Ja kun herään yöllä yksin nimeäsi huutaen
Tiedän mikään ei palaa ennalleen

Maailmassani, minne meen
Mitä siellä, ilman sinua teen
Jonain päivänä kamppaillen pelkoni sokaisen
Sydän rinnassa pamppaille tulen luoksesi tokaisen

Joka päivä ja...
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Josef Josef

Kun taivas tummentuu ja tähdet kirkastuu,
Niin luokse neidon Josef silloin käy,
Mut noustes auringon hän läksi kauas pois,
Nyt neito murheissansa lauloi näin:

Oi Josef, Josef, muistatko kun kuljit
Maan halki etelästä pohjoiseen?
Sä neidot monet sylihisi suljit
Kuiskaten: "Näämme kohta uudelleen."
Mut Josef, Josef, palannut et koskaan,
Nyt neidot kaipaellen odottaa,
Kuin tähti taivahan aamun tullen katoaa.
Lailla tähden Josef rakastaa
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Juhlan päättäjäislaulu

On taasen viettetty juhlahetki
ja eri suuntiin on eessä retki
Mutt päättäjäisiksi, veikot, vielä
Mä laulun laulan ja maljan juon

Mä laulan suomelle armahalle
Sen iskuun valmiille leijonalle
Sä vartu vahvaksi synnyinmaani
Mä sulle laulan, sun maljas juon

Mä laulan kaikelle kaunihille
Elomme haaveille, unelmille
Jos särkyivätkin, ne auvon antoi
Mä niille laulan ja maljan  juon

Mä laulan muistoille menneisyyden
Mä laulan aarteille ystävyyden
Niin teille veikot, ja entisille
Mä laulun laulan ja maljan juon

Sä hurma kaihoinen, lieto lempi
Sä aamuruskoa ruusuisempi
Sä välke taivainen elon tiellä
Mä sulle laulan, sun maljas juon

Sä tuoni vaaniva, aina valpas
Pois tuntimittas ja heitä kalpas
Saa luiseen kouraasi hetkeks sarkka
Niin sulle laulan ja maljas juon

Mut väisty sitten sä kalvas haamu
Näät yön jo voittavi uusi aamu
||: Oi päivän kultainen kehrä, terve!
Mä sulle laulan sun maljas juon :||
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Kaad liiveihis ryypp

Kaad liiveihis ryypp
hyväs seoras vaikk kaks,
ja kolmaski viäl
jos snuu veres om baks.
Älä ussemppa kaad
ann menn siut suu,
sill muuton gäy nii
ett se ryypp kaata snuu.
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Kai Muistat

Kai muistat kannella kun fregatin
Kai muistat kannella kun fregatin
me haaveksimme, ja laulelimme,
Kun harmonikka kutsui tanssihin.

Ol' yhdesneljättä - mä muistan sen -
Ol' yhdesneljättä - mä muistan sen -
ja elokuuta, kun annoit suuta
Sa mulle pauhatessa aaltojen.

Näät merimies se merta rakastaa,
Näät merimies se merta rakastaa,
ja lemmen tulta se heila kulta
Merellä osaksensa hänkin saa.

Kuin tuuli häilyväinen lemmessään
Kuin tuuli häilyväinen lemmessään
ja uskossansa on meren kansa.
Mutt immen rakkaus ei häivykään.

Elomme merta laiva kuljeksii
Elomme merta laiva kuljeksii
Täyspurjein aivan, ja laidass' laivan
Sen kullankirkas nimi välkehtii.

Sen nimen kätkin tänne povehen
Sen nimen kätkin tänne povehen
niin luottavasti, ja kuoloon asti
Sen viehkeyttä sulle kuiskailen.

Siis ennenkuin nyt tässä erotaan,
Siis ennenkuin nyt tässä erotaan,
se ainoastaan sä ota vastaan
Ja vaali sitä lahjaa ainiaan.

Ja nimi laivan, se on rakkaus.
Ja nimi laivan, se on rakkaus.
||: Ei löydy toista niin suurenmoista
Ja voittamaton on sen purjehdus. :||
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Kalastaja Eemelin valssi

Mä seudulla näillä oon tunnettu kalamies
Ja Eemeliksi mä ristitty oon
Mä merellä elän ja kuolenkin kukaties
Ja karin kaukaisen jään kainaloon.

Jos lämmin ompi sää tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä sen.
Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen.
Mä verkot vetehen vain lasken laulellen ja luodolle käyn onkimaan.
Koukkuhun madon mä pujotan, ja –thyi! – Ahti suo antejaan.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen
Ja meren aalloille katseeni luon,
Siel ahvenet oottaa jo vierellä karien,
Kun kalavehkeeni venheeseen tuon.
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Kerran saavun satamaan

Laineitten tie laivaani vie taas kotimaata päin
Touveissa hoi, yötuuli soi sinua tervehtäin

Kun kerran taas saan valkamaan, kerran taas nähdä sun saan
Silloin sen kertoa voin, sen, mistä nyt mä vain unelmoin
Kerran taas onnea päin kanssas käyn yhdessä näin
Kerran, oi kerran, saavun sun luoksesi

Tiedäthän sen vaarallinen, on merimiehen työ
Rantaa ei näy, aallokko käy, purjetta myrsky lyö
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Kohtalokas Samba

Niin viattomasti aivan
Hän palkaks työn ja vaivan
Noin illansuussa ravintolaan lähti istumaan.
Vain grogin päätti ottaa,
Niin se on aivan totta,
Mutt' kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan.
Oi caramba, silloin samba
Oli muotitanssi rytmikäs ja uusi.
Uuden hurman, melkein surman
Toi se meidän Kalle Tappiselle aivan yllättäin.

Jo grogi oli juotu
Ja toinen pöytään tuotu,
Kun hänen luokseen leijaa tyttö nuori hurmaavin.
"On nimeni Tamara,
Se oisko suuri vaara,
jos lähtisit sä ukko-kulta kanssain tanssihin.
Oi caramba, nyt soi samba,
Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu.
Nouse veikko, vanha peikko,
Tahdon näyttää sulle oivan samban ensiaskeleet."

"Mut kuulehan Tamara,
On eukko mulla Saara,
Hän tuonut ompi mulle kaksitoista tenavaa,
Ja se ei oikein passaa,
Ett' ukko täällä hassaa,
Mä tunnen kuinka omatunto alkaa kolkuttaa."
"Oi caramba, tanssi sambaa",
Sanoi hälle silloin hurmaava Tamara.
"Murhees heitä, eihän meitä
Paha Susi-Hukka vielä ole pannut poskeensa.

Nyt kaikenlaiset viinit,
Ja muutkin juomat fiinit
Ne Kalle Tappisen sai kohta riemutunnelmaan.
Hän näki vain Tamaran,
Jo häipyi muisto Saaran,
Ja kaikki kaksitoista lasta jäivät unholaan.
"Hei caramba, soita sambaa
Kyllä tämä poika kaikki viulut maksaa.
Malja sulle, malja mulle,
Vaikka menis sitten viimeisetkin siemenperunat."

Mutt' saapui uusi aamu,
Ja kalpeena kuin haamu
Nyt hotellissa yksin istuu Kalle Tappinen.
Hän kepulisti jaksoi,
Ne viulut maksoi,
Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen.
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"Oi caramba, kallis samba",
Noituu Tappinen ja itseksensä tuumii:
"Kyllä varmaan Saaran armaan
Kanssa Säkkijärven polkka oisi tullut halvemmaks'."
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Kolme Cowboyta

Kolme cowboyta ratsastaa
hevosillaan kaupungista pois.
Kaksi miehistä hymyilee,
mutta kolmanell' on kyynel silmässään.

Hän ei oo oikea cowboy,
niin ystävänsä hälle sanoivat.
Hän ei oo oikea cowboy,
jos naista ei voi saada mielestään.

Kolme cowboyta leiriytyy
hopeisen kuun loisteessa.
Kaksi miestä unen saa,
mutta kolmas ei voi silmiään ummistaa.
Hän ei oo...

Kolme cowboyta ruokailee
leirinuotion lämmössä.
Kaksi miestä röyhtäilee,
mutta kolmas, hän ei syönyt palaakaan.
Hän ei oo...

Kolme cowboyta ratsastaa
suuren tien risteykseen.
Kaksi lähtee eteenpäin,
mutta kolmas miehistä kääntyy takaisin.
Hän ei oo...

Hän ei oo oikea cowboy,
Mutta niin paljon häntä rakastaa
Hän ei oo oikea cowboy,
Nainen joka häntä odottaa
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Kotkan Ruusu

On ilta, tähdet syttyy loistamaan,
vesi musta laitureihin loiskuaa.
Taas vartoo satamassa kulkijaa
yön riemut, oottaa poika ottajaa.

Tule myötä, tähdet syttyy tuikkimaan,
tule myötä, soitto herää pauhaamaan.
Taas laulu raikuu, viinimaljat kuohuaa,
taas Kotkan ruusu oottaa poimijaa.

Ken lähtee seurakseni tanssimaan,
kai hetken lohtu pikarista sallitaan.
Jos lemmen tahdon sulle lahjoittaa,
saat Kotkan ruusun hetkeks omistaa.

Tänä yönä onni suosii rohkeaa,
tänä yönä lempi tarjoo hehkuaan,
tänä yönä hurmaa huulet antaa kuumintaan.
Hän, Kotkan ruusu puhkee kukkimaan.

Ei vältä kohtaloaan rohkeinkaan.
Oot kohtaloin mulle, poika kaukomaan.
Tule myötä, kapakassa tanssitaan.
Tule myötä, poika, Kotkan satamaan.
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Kulkuri ja Joutsen

Oon kulkuriksi syntynyt mä vainen
Ja paljain jaloin kierrän maailmaa.
Näin kerran unta: joutsen taivahainen
Mun antoi hetken kanssaan taivaltaa.
Näin maat ja metsät, järvet maani armaan,
Sen kaiken sinitaivahalta näin.
Tuuli lauloi laulujaan,
Sadun hohde peitti maan,
Ihanampaa en mä koskaan nähdä saata.

Ja laulun tämän lauloi mulle tuuli:
"On kaikkein kaunein aina oma maa,
Niin moni muuta paremmaksi luuli,
Mut pettymyksen itsellensä saa.
Ei missään taivas sinisemmin loista,
Ei missään hanki hohda kirkkaammin.
Tämä paina sydämees,
Niin on taivas aina sees,
Ja sun taipaleeltas murhe kauas kaikkoo."

Niin päättyi uni, mutta vielä vuotan
Mä kohtaavani kerran joutsenen,
Ja siihen asti unelmiini luotan;
On helppo uneksia ihmisen.
Siks' paljain jaloin onneani etsin,
Ja huolet laulullani haihdutan.
Elämä on ihanaa,
Kun sen oikein oivaltaa
Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen.
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Kultainen Nuoruus

Lapsena tuntenut murheita en,
riemuja vain, kohdata sain.
Siksi kai aika tuo onnellinen
säilyykin muistelmissain.

||: Ei kultainen nuoruus,
jää unholaan.
Vaan muistoissain jälleen,
sen luoksein saan :||

Päivinä nuoruuden onnellisen,
kohdata sain, rakkaimpain.
Hetkeä tuota unhoita en,
muistoissain säilyy se ain.
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Kuubalainen Serenadi

Me tulimme kapakasta kai hiukkasen horjuen.
Oli lähtömaljoja juotu, ja se yö oli ihmeellinen.
Joku huomasi sattumalta, se oli kai Watkinson,
Että serenadi sulle ihan velvollisuutemme on.

Ja kolmisin seisahduimme me alle sun akkunas,
Ja punaisen lampun näimme me palavan huoneessas.
Ah, muistan, ympärillä oli ihana Kuuban yö,
Ja nuorena hehkuvana joka ainoa sydän lyö.

Me muistamme kuuman poves, ja keinuvan vartalos,
Ja jokainen huulillansa tuns vielä sun suutelos.
Ja me kaipasimme jälleen sinun nauruas solisevaa.
Voi, miksi on jätettävä tämä ihanain öitten maa?

Tom lauloi murheellisesti, ja säesti Watkinson.
Minä nielin kyyneleitä, olin kovasti onneton.
Niin rakastin sinua silloin, ja rakastan vieläkin.
Ja sun punainen sukkanauhas on aarteeni kallehin.

Sinä avasit ikkunasi, ja kummasti hymyillen
Sinä pudotit jokaiselle tulipunaisen kukkasen.
Ja me itkimme haikeasti ja horjuimme satamaan.
Ah, Kuuban helmi, sua en unohda milloinkaan.
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Laivat puuta, miehet rautaa

”Vanhan valaan”-kapakassa puosu-vaari istuu, yksin joka ilta.
Kuuluu laiturilta vinssin voihke, tarmo taljan. Puosu täyttää maljan.
Takaa tuiman tuulen hiio-hoi! (Hiio-hoi!)
Jäyhän laulun kuulen hiio-hoi! (Hiio-hoi!)

Ennen oli miehet rautaa
laivat oli puuta hiio-hoi!
Hiio-hoi!
Puuta ovat miehet nyt 
ja laivat ovat rautaa hiio-hoi!
Hiio-hoi! 
Hiio-hoi!

Hyväntoivonniemen luona - hiisi vieköön retken - myrsky repii laivan.
Meri kiehui aivan haikalaa ja onnetonta meni miestä monta.
Se ken kulki merta hiio-hoi! (Hiio-hoi!)
Nähdä sai myös verta hiio-hoi! (Hiio-hoi!)

Ennen oli miehet rautaa...

Tyynimeri, harvoin tyyni. Havannasta kurssi Rangoniin ja Kiinaan.
Sortui riisiviinaan kokkimme ja hakkelusta, ilman varoitusta,
teki kapteenista hiio-hoi! (Hiio-hoi!)
Riita sinapista hiio-hoi! (Hiio-hoi!)

Ennen oli miehet rautaa...

”Vanhan valaan”-kapakassa puosuvaari istuu, yksin istuu jälleen.
Huokaa ystävälleen kuulijalleen ainoalle, oluthaarikalle:
”Kaipa vanha jaksaa, hiio-hoi! (Hiio-hoi!)
Sinut vielä maksaa,” hiio-hoi! (Hiio-hoi!)

Ennen oli miehet rautaa...
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Laivat

Kaukaa, mastot esiin uivat takaa usvan niinkuin maasta menneisyyden.
Kaukaa, kajuutasta soitto kaikuu, tuuli kantaa tanne sävelen.
Kaukaa, uivat laivat valkolaivat maasta jonka unhoittuneen luulin.
Takaa usvaverhojen, takaa maitten merien, takaa vuotten, maitten merien.

Kerro mistä laivat myotätuulen purjeisiinsa saivat.
Mulle tuovatko ne viestin vielä jostain kaukaisen.
Kerro uivatko mun luokseni, näin lapsuudesta laivat.
Lumivalkolaivat uivat sieltä lailla pilvien.
Lala..lalalala...
Lumivalkolaivat uivat sieltä lailla pilvien.

Jälleen, kastanjien ruskotuksen nään ja neidot vilkuttavat kaukaa.
Jälleen, kangastukset saarten mua lupauksin luokseen houkuttaa.
Silloin, laivat minut jättävat, ne vaeltava tuuli kauas kantaa,
Taakse usvaverhojen, taakse maitten merien, taakse vuotten, maitten merien.
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Laulu Rauman Merelle

Maan mielestäni suljen, kun merellä mä kuljen
Tuonne aaltoin joukkoon, missä laulu soi
Pilvet taivahalla soutaa, on elo täynnä poutaa
Aallon harjalla vaahto niin valkoista on

Oi meri Rauman sulle lauluni mä laulan
Kun ulapalle luokse saartes käyn
Pursi lainehilla kiitää, ranta etähällä siintää
Lokin nauru mulle vain seuranani on

Ulos ulapalle katson, matkan sinne tehdä tahdon
Missä meri meillä ompi rajaton
Horisontti eessä hohtaa, pursi reimareita kohtaa
Ne viittoo tietä meren karkelon

||: Me raumalaiset, meren lapset laulavaiset
Tässä sävelsoinnuin kauas seilaillaan
Laulu antaa hyvän mielen, sävel tunteillemme kielen
Siispä veikot laulain kohti ulappaa :||
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Levoton Tuhkimo

Juot ja katselet vieraisiin pöytiin
Salaa vilkaiset itseäsi peiliin
Pikimustat tähdet tuijottaa takaisin
Toivot, että joku huomaisi sinutkin

Pöydässäsi ei oo yhtään ystävää
kaikki tietää sun tuhkimotarinas nimeltään
Ennen taivas oli avoinna sinullekin
kunnes paha sormi tavoitti karkurin

Ja elämä on helppoo silloin, kun on joku,
josta pitää kii
Ei tarvitse mennä nukkumaan itkeäkseen
itsensä unelmiin
Ja elämä on päivästä päivään vieraiden
pilkkaa sinullekin
Päivästä päivään levoton tuhkimo tekee
itsestään marttyyrin

Illan värivalot on kaikille juhlaa (jaa jaa jaa)
kynttilöitä syttyy ja pidetään hauskaa
Vasen jalkasi hakkaa rytmissä musiikin
Valot eivät vain loista kasvoille sankarin

Ilta pimenee ja ihmiset lähtee pois
Sä et lähtis nyt kun aikaakin vielä ois
Ulkona sua oottaa lohduton huominen
Rakkauden hinta on nimensä veroinen

Ja elämä on helppoo...
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Lähtevien Laivojen Satama

Minä olen vain satama pieni, joka laivoja rakastaa
jossa aina öisin palaa pari lyhtyä kalpeaa.
Minun luonani laivat ei viihdy, olen pieni ja maineeton.
Pois suuria purjeita aina meri kaunis kutsunut on.

Minä nytkin merelle katson. Sydän itkeä melkein vois,
sillä syksyllä luotani lähti tuo laiva ihana pois,
joka suurempi muita oli, ja jota mä rakastin,
kun saapui se korkein keuloin ja purjein ylpeilevin.

Sekin laiturit harmaat jätti. Jäi veteen jäljet vain.
Minä kauan ja ikävöiden sen valoja mereltä hain.
Tuli laivoja muita kyllä, tuli soitossa musiikin
ja tuoksuvin hedelmälastein, minä niitäkin rakastin.

Mutta niitten lähtöä koskaan en itkenyt niin kuin sen,
jonka jälkiä vieläkin öisin sydän vavisten hyväilen,
kun lyhtyni himmeinä palaa ja mereltä tulevat
vain lokit ja tuulten leyhkät ja laineet sieluttomat.
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Marilyn

Mä taivalsin läpi tuulen ja tuiskun
nähdäkseni sun puuterihuiskun
mä silmäni suljin ja sinut näin tytössä naapurin
Olin nuori, ja keuhkoissa kirvesi Boston
Brylcreemikutreilla keikkuin roston
Sä olit mun nainen, nainen Marilyn.

Mä tuijotelin silloin vain sinun herkkupoveen
Ja kuuta ulvoin illoin langenneena loveen (ja mä lauloin) 

Marilyn, Marilyn! Milloin riisut jumppenkin?
Marilyn, Marilyn! Tuon ajan saanko koskaan takaisin? 

Mä tulisesti sua kirjeella lemmin
vaikka MGM vastaili virallisemmin
Mua mitkään voimat silloin masentaneet ei! 
Mä rahani tuhlasin sun joka leffaan
ja unessa hampaat iskin sun peffaan
Oli kaikkein pyhin sinun hurlumhei! 

Ja kun sun nurin niskoin sai kirjailija Arttu
Mä seinältä sun kiskoin, sä olit pelkkä narttu! (Ja mä lauloin) 

Marilyn, Marilyn!...

Sun kuvasi kanssa mä sänkyyn hiivin
ja siitä Hollywoodiin aatosten siivin
Mä itseni uneen itkin ja uniin onanoin
Mä jengissä näytelin kovaa jätkää
Muut jumaloi mua ja minun prätkää
Muut jumaloi mua, mä sinua jumaloin. (Ja mä lauloin) 

||: Marilyn, Marilyn!... :||

Marilyn, Marilyn! Milloin palaat takaisin?
Marilyn, Marilyn! Täällä ootan kanssa jumpperin
Tsuubidu!
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Meren Aalloilla

Meren aalloilla oon syntynyt, alla loistavan etelän kuun
äidin maitoa siel` nauttinut, siellä kohdannut neitosen suun.

Siks` merta, merta, mä ain rakastan sen sielusta lohdun mä saan
aallon loisketta kuulla mä ain halajan ja taas olen onnekas vaan.
Meri äitini on, meri siskosein, meri morsian mulle on kaikki
valkopurteni mun olet armahin, laaja eessäsi sulla on reitti.

Siellä mieheksi oon varttunut, siellä vierineet on kyyneleet
siellä lempeni on kukkinut, siellä poiminut oon ohdakkeen.
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Merimieslaulu

Nyt tuulet nuo viestin jo toivat:
mä purtehen astua saan.
Kun laineiden laulelot soivat,
käyn merta mä samoamaan.
Niin, niin, niin, niin,
merten kun laulut ne kaikuvat,
ken, ken, ken, ken,
maalla nyt viihtyisi vaan?

Kun vinkuen mylvivi myrskyt
ja synkkä on meri kuin yö,
kun purttamme heittävät tyrskyt
ja purjeissa täysi on työ,
silloin, silloin
tartumme innolla touveihin.
Silloin, silloin,
pelvotta sydän vain lyö.

Kun taukoaa myrsky ja taipuu
taas tyyneksi ulappa tuo,
kun maillensa aurinko vaipuu
ja aavoille kultiaan luo,
näin, näin, näin, näin,
laulumme raikuvi raikkahin.
Meille aavat elohon sisällön suo.
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Meripoikkatte Veis

Meripoikki meit varjelkkon daevas!
Vaevaloine o elämäm dääll,
ko me ansatte leippätän laevas,
kaukans seilaile valdmerem bääll.

Kon duul puhku ja aallo nep paoha,
sillo meill aika armoton dyä,
sillo miähill ei suadakka raoha,
olkkom bäev sitt taikk syyspimi yä.

Sillon gokkiki märsraakal huakka
eik pääs piilohom bannuttes taa,
sillo ei kerjet laittama ruakka,
mutt ko vyätäm mep piukota vaa.

Vede vallas o skandäkk ja reeling
ja mek kiipusta reivaman gaikk,
kapteen huuta, ett haala po jeeling,
se on dylkki ja totinem baikk.

Hän saa miäleläs huutta ja käski,
kyll hän leppy, kon gaikk o ”ol reitt”.
Ja meill syätetäm bauj, voit ja fläski
ja meill annetan dyyny ja peitt.

Ja ko haminam bäästä sitt kerra
ja saatt ranttaha astia nokk,
ni me itten dee fiiniks ko herra,
mennä maihi ja ollan ”duu blokk”.

Meill o hentt joka maailma loukos,
niingo hyvi se ymmärätt kyll.
Niit o musti ja kredliinej joukos,
semssi konei ol paittaka yll.

Paras hentt meill o Suamemaas sendä,
händ en goska me unhotta voi,
hänellp preivej meild yhtmitta lendä,
hänells silkki ja kultta met toi.

Meripoikki meit varjelkkon daevas!
Vaevaloine o elämäm dääll,
paras sendä o ollaksem laevas,
ko mes seilaile valdmerem bääll.
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Mies Jolle Ei Koskaan Tapahdu Mitään

Pyhää vihaa ja
Suurta rakkautta
Joo mä kaiken nään
Liput liehuu ja
Ihmiset riehuu ja
Mä kaiken nään 

||: Mä olen mies, mä olen mies
Jolle ei koskaan tapahdu mitään :||

Lennetään kitaralla
Texasin taivaan alla
Joo mä kaiken nään
Ja Paula tanssii taas
Kissan kanssa ja
Mä kaiken nään 

Mä olen mies...

Kun mä tulen kotiin
Avaan telkkarin
Ja sitä katselemaan jään
Korttitalo nousee
Yössä taivaaseen
Mä sieltä kaiken nään

Jossain on kuumempaa ja
Jossain on suurempaa ja
Ei tartte selittää
Mitä vikaa on mun
Pienessä maailmassa
Joo mä kaiken nään 

Mä olen mies... 
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Moskovan Valot

Sinut kerran löysin ystäväin
kuljit hetken yössä vierelläin
||: silmäs mua katsoi niin
kutsui lemmen haaveisiin
ja meille loisti valot moskovan :||

Vaan aamun tullen sinut kadotin
pois kun sammui valot kaupungin
||: sanoit hiljaa näkemiin
lyhdyn alla erottiin
nyt sua näenkö enää milloinkaan :||

Yhä etsin yhtä ikkunaa
näen niitä monta miljoonaa
||: kuljen iltaan tummuvaan
valot kertoo muistojaan
ja tiedän en voi sua unhoittaa :||
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Musta Rudolf

Näin laulaen meriä kulkee,
Mies tumma kuin tropiikin yö.
Hän syliinsä tyttöjä sulkee,
Se hetki kun hänelle lyö.

||: On mielessä etelän kukka
Ja kirsikanpunainen suu.
Jäi kauaksi tuo tummatukka,
Mi kuiskasi: "I love you." :||

Tää laiva meriä kiitää
Kai vuosia monia viel'.
Sun luokses' mun aatoksein liitää,
Mua ootathan tyttöni siell'!

||: Oi, missä on etelän kukka,
Ja kirsikanpunainen suu?
Oi, missä on tuo tummatukka,
Mi kuiskasi: "I love you." :||

Syysmyrsky kun merellä pauhaa,
On kuvasi ain' mielessäin.
Sun silmäs' ei mulle suo rauhaa,
Siks' kuiskaan mä yhäti näin:

||: "Mä saavun, oi etelän kukka,
Vaikk' matka ois' viimeinen tää.
Sun luoksesi, oi tummatukka,
Mä ainiaaks' kohta kai jään! :||
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Muurari

Kevät toi, kevät toi muurarin,
kevät toi, kevät toi maalarin,
kevät toi, kevät toi rakennukselle hanslankarin
ja rannoille hampparin.
Niin paljon minä kärsinyt olen,
monta kyyneltä vuodattanut,
niin monta minä lempinyt olen,
mutta yhtä vain rakastanut.

Kesällä töitä teki muurari,
kesällä töitä teki maalari,
kesällä töitä teki hanslankari
ja rantojen hamppari.
Kuin veitsi minun rintaani viilsi
sinun katseesi viimeinen.
Se oli niin kylmä ja ylpee,
niin viekas ja petollinen.

Syksy vei, syksy vei muurarin,
syksy vei, syksy vei maalarin,
syksy vei rakennukselta hanslankarin
ja rannoilta hampparin.
Oi, miksi minä tummana synnyin,
miks en syntynyt vaaleana?
Minun armaani ei lemmi tummaa,
hän lempii vain vaaleata.

Talvella nälkää näki muurari,
talvella nälkää näki maalari,
talvella nälkää näki hanslankari –
lihoi linnassa hamppari.
Niin paljon minä kärsinyt olen,
monta kyyneltä vuodattanut!
Niin monta minä lempinyt olen,
mutta yhtä vain rakastanut.
Niin monta minä lempinyt olen,
mutta yhtä vain rakastanut.

35



Norjalainen villapaita

Mies tuli vuonolta näyttäen huonolta norjalaispaitoineen.
Poljennon rennon ja hennon John Lennon toi viehätystaitoineen. 
Könysin taksista "eipä oo kaksista", kaimani kritisoi. 
Jotenkin kireellä oudolla vireellä sielussain city soi.

Korkkasin tuomiset heitimme huomiset aaltoihin ahtoisiin.
Hukuimme vaivaisiin tuumiin ja taivaisiin voimakastahtoisiin.
Aamussa kuulaassa seurassa suulaassa harjoitin viihdyntää.
Lauloimme tuttuja uusia juttuja joissa on sydän ja pää. 

He-a! He-a! He-a! He-a! me hoilattiin hiljaa ja vuonolla virtemme soi.
Sen kertasi kaiku,ja puseron sisältä lehahti lentoon se aamuinen koi. 

Puhuimme Junnusta. Sanoin: "En tunnusta jatketta perinteen.
Kaikki se kyllä on päittemme yllä ja sen vähin erin teen."
Joimme sen putelin. Niksejä utelin. Hiukkasen painittiin.
Elää kenties- joka päivä se mies, joka rentuksi mainittiin. 

He-a! He-a!...

Varjoja kaihdoimme. Riimejä vaihdoimme. Röökiä kiskottiin.
Kaukainen pohjoinen, hyytävän sohjoinen helteeksi diskottiin.
Elämme kuolemme. Rannoilla vuolemme lastuja laineisiin.
Huutoihin vastaamme. Lauseita lastaamme henkiin ja aineisiin.

He-a! He-a!...
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Paratiisi

Kun mä sinut kohtasin, oli ilta ihanin
Linnut lauloi ja kimmelsi taivaan kuu.
Sinä sanoit menkäämme maalle meidän landelle
Mietin nyt juttu tää onnistuu

Perille kun saavuttiin kukat kukki tuoksui niin
Meri vaahtosi kuin olut kuohuaa
Heti rantaan kuljettiin, liiat kuteet riisuttiin
Oli tunnelma niin huumaava

Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman
Tämän maailmani pallon valtavan
Mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee
Kun sun vierelläsi näin olla saan

Varret yhteen kiedottiin, hiekka tarttui varpaisiin
Meren kiihkeään rytmiin kun vaivuttiin
Pientä huulta heitit kai, suoraan suusta suuhun vain
Näistä aikuiset puhuu kuiskuttain

Oi, jos sulle...
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Partisaanivalssi

Tänään en voi luokses tulla,
yöhön synkkään tieni käy.
Vaikka etsii sillmät sulla,
varjoista ei mitään näy.
Tuskin oikein ymmärsitkään,
mitä vaati meiltä maa.
En voi viipyä nyt pitkään,
mua veljet odottaa.
En voi viipyä nyt pitkään,
mua veljet odottaa.

Pilvi otsallaan on kuulla,
koira haukkuu jossakin.
Niin et saa vain koskaan luulla,
että toista kaipaisin.
Viimein luoksesi jos palaan,
olkoon päivä, olkoon yö,
kerron kaiken minkä salaan,
hyväillään ja päättyy työ.
Kerron kaiken minkä salaan,
hyväillään ja päättyy työ.

Jollen saavu toukokuuhun,
veli pellot muokatkoon.
Luuni jäivät multaan muuhun,
olen mikä ollut oon.
Mene pellon pientareille,
poimi tähkä kämmeneen,
anna suudelmasi sille,
elän siinä uudelleen.
Anna suudelmasi sille,
elän siinä uudelleen.
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Rakovalkealla

On yö, ja tähdet taivahalla loistaa välkkyen,
Kuu kirkas hohdettaan luo tunturille.
On ympärilläin erämaa ja outo hurma sen,
On avautunut sydämeni sille.
Tää köyhä, karu maa
Mun lumoihinsa saa.
On avautunut sydämeni sille.

On yö, ja revontulet Pohjan puolla loistavat,
Ne niinkuin noitavalot luovat taikaa.
On ennen olleet täällä noidat, Lapin haltiat.
Se oli suurten tietäjien aikaa.
Tää revontulten maa,
Tää taian, loitsun maa,
Se elää vielä tietäjien aikaa.

On yö, ja rakovalkealla liekkiin tuijotan.
Se lämpöänsä Lapin yöhön valaa.
Ken suoniinsa on saanut Lapin-kuumeen polttavan.
Sen mieli tänne lakkaamatta palaa.
Tää jään ja lumen maa,
Se kiehtoo, lumoaa,
Ja mieli tänne lakkaamatta palaa.

On yö, jo kohta kiinni painuu silmät raukeat.
Vain havuvuode päällä hangen jäisen.
Kuin vartioina tunturien laet aukeat:
Ne suojahansa ottaa yksinäisen.
Tää jylhänkaunis maa,
Tää tunturien maa.
Se suojahansa ottaa yksinäisen.
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Rosvo Roope

Jos täytätte mun lasini
niin tahdon kertoa
Surullisen tarinan
joll' ei oo vertoa
Se on laulu merirosvosta
Roope nimeltään
Hän sydämiä särki
missä joutui kiertämään.

Hän kaunis oli kasvoiltaan
ja nuori iältään
ja opetuksen saanut oli
omalta isältään
Vaan tyttö jota lempi
hän oli petturi
Ja siksi tuli Roopesta
nyt julma ryöväri.

Viel' Itämeren rannikot
ne Roopen muistavat
Ja naiset Pietarinkin
vielä päätään puistavat
Ja Suomenlahden kaupungit
tuns' Roope ryövärin
Ja suuri oli pelko
vielä Kokkolassakin.

Ei neito Viron rannikon
unhoita milloinkaan
kun Rosvo-Roopen kanssa
hän joutuin kapakkaan
He söivät mitä saivat
ja joivat tuutingin
ja tyttö poltti sydämens'
mut Roope sikarin.

Ei tiennyt impi Oolannin
kuink' oli laitansa
kun Rosvo-Roope pestäväks
vei hälle paitansa
Yks nappi oli irti
hän ompeli sen kiin
ja samalla hän ompeli
myös sydämensä siin.

Sai Roope viimein palkkansa
hän on nyt Suomessa
Ja jossain jokivarressa 
lie lossivahtina
Hän lesken eessä nöyrtyi
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ja joutui naimisiin
Ja sillä lailla Rosvo-roope
hiljaa hirtettiin.
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Saarenmaan valssi

Siell’ lauantai-iltana valkeat koivut
jo kunnaille antavat lehtevän näyn.
Ne hartaina näyttävät lausuvan sulle
vain onnea kaukana kukkuvat käet.

Siis pyöritä, lennätä pellavapäätä
kuin silmissä leikkivät säkenet lyö,
niin kaunista muuall' ei löytyä saata
kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö.

Yön varjoissa tuomi kuin valkea lumi
se lintujen laulua sinulle soi.
Ei muuten nyt huulet ja polttava poski
niin loistaa kuin omenan kukkaset voi.

Siis pyöritä...

On Saarenmaan niityt kuin kasteinen syli,
yön helmassa lauluista helisee maa,
ja taivaskin loistavi pilvien yli
ja polttava suudelma hurmata saa.

Siis pyöritä...

Niin siellä me nurmella vietämme juhlaa,
kun hämärä aamulla kättä jo lyö.
Ja kaikkien aatokset yhtehen liittää
työn päivämme runsahan riemut ja työt.
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Sellanen ol Viipuri

Siihen aikaan näillä mailla
Oltiin vielä paljon vailla
Eikä kukaan kummempaa kaivannut kai
Tanssittu ei pitkin yötä
Illoin riitti puhdetyötä
Kapaloissaan kehitys köllöttää sai
Toista oli Viipurissa
Karjalaisten kaupungissa
Siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin

Tanssia sai siellä aina
Arkena ja sunnuntaina
Helppo oli tiensä löytää
Kohti oikeata pöytää
Jos vain joku kielsi 'ei ei ei'
Toinen sanoi heti 'hem till mej'
Sellanen ol' Viipuri
Sellanen ol' Viipuri
Karjalaisten kaupunki

Silloin painaneet ei huolet
Ystävät kun kantoi puolet
Surra saivat hevoset, laulut kun soi
Pyöreen tornin hämärässä
Pöydässä niin hilpeässä
Ilo oli irrallaan niin kuin vain voi
Kaikki viihtyi Viipurissa
Karjalaisten kaupungissa
Siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin

Tanssia sai siellä aina...

Tieshää Nuutipoja passas
Että syvämes ja vassas
Viipurlaise rakkaus assuuki vain
Torkkelista sai mie muiston
Alla koivu kaunii puiston
Rinkelii ko siult mie kerrankii sain
Muistat sie myös jottai muuta
Taisiha mie saaha suuta
Monrepoos myö kuuta ko nii kahe kasseltii

Tanssia sai siellä aina...
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Syksyn sävel

Katu täyttyy askelista, elämä on kuolemista.
Pane käsi käteen, ollaan hiljaa.
Pyydä minut aamuteelle, anna vettä kuihtuneelle.
Nyt on elokuu, ja minä olen viljaa.                 

En ilosta itke, en surusta itke;
jos itken, niin itken muuten vaan,
ja muualla oon ennen kuin huomaatkaan.
Häntä rakastin paljon,
sua rakastan joskus enemmän.
Ole mulle vähän aikaa hän.

Ota minut sinun uniin, vaikka nousen toisiin juniin.
Nyt on lokakuu, ja minusta näkee sen.
Kun tulen kiinni sinuun, jumalatkin uskoo minuun,
vaikka itse aina usko en.

En ilosta itke...
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Tämä taivas tämä maa

Tääl on pelloiksi kuokittu soita
täällä korpia raivattu on
tätä kansaa ei vastukset voita
se on sitkeä taipumaton
aina uudestaan kyntää ja kylvää se maan
pistää pettua leipään jos tarvitaan
kunnes kerran sen uurastus palkkansa saa
sadon kultaisen kantaa maa

Tämä taivas, tämä maa
sillä arvoa on pysyvää
tämä taivas, tämä maa
sukupolvelta toiselle jää

Talvet pitkät on ankarat täällä
pellot peittelee hanki ja jää
töitä tehtävä on joka säällä
vaikka kylmäkin ois, pimeää
kevään tullen kun aurinko yön alistaa
silloin versovat ruohot ja kukkii maa
silloin pohjolan valkeat yöt lumoaa
valon voimia ihminen saa

Tämä taivas, tämä maa...

Synnyinlahjaksi saatu on voimaa
josta muualla puutetta on
joka Suomea köyhäksi soimaa
sisu sille on tuntematon
vaikka taipuisi, taitu ei kuitenkaan
katajaista se on ja se kestää vaan
kiven harmajan kautta se tien puhkaisee
ajat vaikeatkin hallitsee

Tämä taivas, tämä maa...
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Tästä Asti Aikaa

Ikävöimästä itseni yllätin, poikavuosien kavereita kaipailin.
Sitä yhtä hullua etenkin, niistä ainoota jonka kanssa tappelin.
Ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä ruohikossa kissapetoja.

Mul on tästä asti aikaa, muutama lantti mammonaa.
Mielin määrin kahvii ja tupakkaa.
Tästä asti aikaa, sydän vasta puolillaan.
Mielin määrin kahvii ja tupakkaa.

Sen yhden hepon kotona oli seinä vahvempi autoa.
Se kai maksoi joka pennin takaisin.
Enkä unohda öitä siinä talossa, maattiin sentään eri huoneissa.
Yhtä jalkaa lähdettiin kaste tuulilasissa, ei oo ihme että koulut kesken jäi.

Mul on tästä asti aikaa...
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Uralin Pihlaja

Illan tuuli soittaa jo latvaa pihlajan. 
Kaupungilta kuulen nyt valssin niin kaihoisan. 
Pihlajasta se kertoo, on tuttu tarina sen. 
Muistan Uralin rinteiltä valkolatvuksen. 

Niin kuin seppelepäinen vain nuori morsian on, 
kukkii pihlajahuntu tuo alla auringon.

Kauas tuonne jääneen mä tiedän pihlajan. 
Kauas kulki tieni, jäi hän jota rakastan. 
Syksyn punaiset marjat kuin kyynel pihlajan on. 
Itkin pihlajan lailla, on sydän onneton. 

Niin kuin seppelepäinen...

Kenties kerran vielä soi tuuli lauhemmin. 
Kaupunkien pauhu jää taakse viimeinkin. 
Missä pihlaja kukkii taas armaan nähdä mä saan. 
Luonto puhkeaa kukkaansa jälleen kauneimpaan. 

Silloin seppelepäinen taas nuori morsian on.
kukkii pihlajahuntu tuo alla auringon.

46



Vanhan Merirosvon Kapakassa

Kerran varhain iltayöstä laivamme laski
Rio de Janeiron satamaan
Juoksujalkaa kiiruhdimme jokainen heppu
Vanhan Merorosvon kapakkaan
Siell' on maailman tulisimmat neidot
Ja voi taivas kun tango siellä soi -oi-joi-joi!
Yön ken viettänyt on Rion lumoissa milloin
Unhoittaa ei koskaan sitä voi

Paljon niitä muistoja on retkiltä tullut
Riosta on sentään kaunehin
Kaikki siellä tappelivat kuin hiukan hullut
Suosiosta tumman Carmenin
Toista sellaista naista ei oo missään
Ja voi taivas kun tango siellä soi -oi-joi-joi!
Yön ken viettänyt on Rion lumoissa milloin
Unhoittaa ei koskaan sitä voi

Muistoks sieltä lähteissäni vein ensilemmen
Rion ruusun, Donna Carmenin
Tatuoida rintahani nimensä annoin
Sydämen ja ristin, ankkurin
Ne seuraa mua retkilläni aina
Kunnes kerran taas tulen takaisin varmasti!
Yön ken viettänyt on Rion lumoissa milloin
Kaipaa sinne aina takaisin
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Viidestoista Yö

Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen
Rakkautesi jäljet vihloo rintaa
Käy pimeys päälle lailla pommikonelaivueen
Ja minä kun en koskaan kysy hintaa.

Viidestoista yö taas saapuu painajaisineen
Ja kaikki, paitsi elämä, on turhaa
Aina oikein uskoa ei jaksa ihmiseen
Kun ihmiskunta tekee itsemurhaa.

Sun kanssas katson maailmaa
Ja samaa unta nään
Kuin hullu huudan rakkauteni perään!
Sun kainaloosi käperryn
Ja jos sallit yöksi jään
Ja kun aamu on, en tiedä missä herään.

Käy tuuli läpi pääni, etelästä pohjoiseen
Oon yksin ajatusten raunioilla
Ikuisesti kolisevat sanat tyhjyyteen
On jälleen tuskan viitta hartioilla.

Sun kanssas katson maailmaa...

Viidestoista yö, se saapuu aina uudelleen
Taas huomaan kahden viikon unohtuneen
Jäi iholleni hiekkaa rannan autioituneen
Voi olla että vihdoin pääsen uneen.

Sun kanssas katson maailmaa...
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Yö Saaristossa

Vain vana jäi, kun laivasi lähti
Se peittyi iltaan punertavaan
Ja sitten syttyi taivaalle tähti
En enää nähnyt mastoakaan
Taas välimatka kasvoi, ja soimaan
Se kaikki kielet kaipuuta sai
Mä silti luotan rakkauden voimaan
Se sinut takaisin tuohan kai

Yö saariston on
Aaltojen matka on mittaamaton
Yössä ei laivan valoja näy
Tyrskyt kallioihin käy
Kun yö saariston on
Katselen taivasta tummentuvaa
Kauaksi punaisten pilvien taa
Rakkaan laiva katoaa

Jo uni hiipii hiilille lieden
Ja tuli sammuu, varjoihin jään
Yötuuli leikkii lehteä vieden
Ja rannan kaislat soi säveltään
On joku tullut kivelle rantaan
Ja yhä katsoo merelle hän
On aalto tuonut simpukan santaan
Se tuoko laivan ja ystävän

Yö saariston on
Ystävän matka on mittaamaton
Ei vielä laivan valoja näy
Tyrskyt kallioihin käy
Kun yö saariston on
Tuuli ei lohduta odottajaa
Kauaksi punaisten pilvien taa
Toive vain nyt lentää saa
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