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1. AAMU TOI, ILTA VEI 
 
Sua muistan vielä useinkin yksin,  
kun mä oon  
Kuin kynttilä on elämämme tää  
Vain pieni tuuli joskus voi liekin sammuttaa 
taas toisinaan se myrskyn kestää voi 
 
Sä olit yksi kukka vain minun tarhassain  
Oli terälehdet juuri auenneet 
Niin kaunista en kukkaa voi koskaan 
unhoittaa 
Sen kesän olit minun kokonaan 
 
Kertosäe:  
Minkä aamu toi, sen ilta aina vei  
Näin elin nuoruuteni parhaimman 
Niin jäi mun ystävät, mut jäin myös itsekin  
Oli syksy tullut myös mun elämään 
 
Nyt katson käsiin vanhoihin ja töihin 
tehtyihin 
 Ne kyyneleistä täyttyis tunnen sen  
Tää aika elämästä, on vuoro  
itkuun mun ja silloin laskut maksettava on 
 
Kertosäe  
 
Sua muistan vielä useinkin  
Yksin kun mä oon  
Kuin kynttilä on elämämme tää  
Vain pieni tuuli joskus voi liekin sammuttaa 
taas toisinaan se myrskyn kestää voi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANDRÈ  
 
Bretagneen, Provenceen rypäleitä 
poimimaan  
Päätin vain lähteä kuvioita muuttamaan  
Hedelmät kypsyivät aina kesän 
kuumimpaan aikaan  
Ja niitä me poimittiin me kolme Mä, 
Michelle ja Jean 
  
Aurinko suuteli meitä, Andrè  
Kun kuljettiin hiekkateitä, Andrè  
Sun nimes kirjoitin santaan, Andrè  
Sen pyyhki tuulet vielä musta kuulet 
 
Vehreiden köynnösten alla hänet huomasin  
Hän riisui mua katseellaan jota hieman 
pakoilin  
Kaukana laaksoissa linnat henkii mennyttä 
aikaa  
Hän katseellaan kuumeen loi niin haikeesti 
haitarit soi 
 
Aurinko suuteli meitä, Andrè  
Kun kuljettiin hiekkateitä, Andrè  
Sun nimes kirjoitin santaan, Andrè  
Sen pyyhki tuulet vielä musta kuulet x 2 
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3. ANNA MULLE TÄHTITAIVAS  
 
Kertosäe: Anna mulle tähtitaivas, anna 
valo pimeään 
anna mulle aamurusko, anna usko elämään 
anna mulle rohkeutta, että jaksan 
huomiseen 
anna edes vähän, rakkautta tähän 
yksinäiseen sydämeen 
 
Miksi taivas on öisin musta  
Miksi valoa en mä nää  
Sydän täynnä on kaipausta  
Liekki polttaa mun elämää  
Sua etsin mä nyt, maailmaan eksynyt  
Ohikulkijoilta sua oon kysynyt  
Missä oot, tiedä en  
Siksi kuljen etsien 
 
Kertosäe 
 
Miksi aamuin ei päivä paista 
linnut laula ei lauluaan 
päivä päivältä samanlaista 
enää pysty en nauramaan 
sydän rinnassa lyö, vaikka vanki oon yön 
sua etsin takaa jo tähtien vyön 
palaisit takaisin, 
sitä toivon iltaisin 
 
Kertosäe  
 
Anna edes vähän, rakkautta tähän 
yksinäiseen sydämeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DELILAH 
 
Kaihdinta vasten näin varjojen liittyvän 
yhteen 
Kaihdin tuo peittänyt ikkunaa on 
rakkaimpain 
Luonaan on toinen 
Sydämein kuolevan tunsin kun sen nähdä 
sain 
 
Ei, ei, ei, Delilah 
Ei, ei, ei, Delilah 
Väärin teit 
Oi rakkain, niin väärin teit 
Menetin kaiken sä uskoni huomiseen veit 
 
Kääntää en katsetta voinut jäin ikkunan 
ääreen 
Aamu jo valkeni, kun hänen lähtevän näin 
Nauroit, kun saavuin 
Tuskani vallassa hillinnyt en itseäin 
 
Ei, ei, ei, Delilah 
Ei, ei, ei, Delilah 
Ei, et saa 
Et jättää näin mua saa 
Nyt pyydän, kun kosketan otsaasi 
kalpenevaa  
 
(välisoitto) 
 
Viimeisen kerran 
Kyynelten lävitse piirteesi nähdä mä saan 
Ei, ei, ei Delilah 
Ei, ei, ei Delilah 
Ei, et saa 
Et jättää näin mua saa 
Nyt pyydän, kun kosketan otsaasi  
kalpenevaa 
Vaik' anteeksi antaisit en sua takaisin saa 
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5. EEVA 
 
Tanssiin jo lähtee toiset 
kai kuulet Eeva, kun sävel kaunis meille soi 
Eeva niin suurenmoiset 
on hetket onnen, jotka rakkaus ja soiton 
tenho loi 
 
Niin kauan viivyit 
niin kauan yksin 
mä katsoin tähtiin 
ja silloin Eevaa muistelin 
Saavuit ja sylityksin 
sun kanssas Eeva tanssin 
kauas taivaan tähtitarhoihin 
 
Katse kirkas, avoin, 
kertoo kaikin tavoin 
yhteinen nyt tiemme tämä on 
Kun soitto sfäärien, 
soi laulun viulujen 
on kuutamossa välke vallaton 
 
Kun lumousta mikään, 
ei nyt estäisikään 
häipyy kaikki muu ja yksi jää 
se rakkaus vain on 
ja välke kuutamon 
on kaikki muu nyt harhaa häipyvää 
 
Tanssiin jo lähtee toiset 
kai kuulet Eeva, 
kun sävel kaunis meille soi 
Eeva niin suurenmoiset 
on hetket onnen jotka rakkaus ja soiton 
tenho loi 
 
 
 
 
 
 

Niin kauan viivyit 
niin kauan yksin 
mä katsoin tähtiin 
ja silloin Eevaa muistelin 
Saavuit ja sylityksin 
sun kanssas Eeva tanssin 
kauas taivaan tähtitarhoihin 
 
Lausun, nyt sulle hiljaa 
vain yhden sanan koska 
muuta lausua en voisikaan 
Eevaa 
 
 
6. EI AIKA MENNYT KOSKAAN PALAA 
 
Ei aika mennyt koskaan palaa  
ei takaisin nuo päivät tulla voi  
pois kuihtuneet on ruusut kauniit  
ne kerran tielle elon lohdun toi 
 
Niin turhaa on nuo unelmat ne haihtui,  
kun särkyi syömmein kuoli rakkautein  
vaan päivät nuo ain säilyy aatoksissain  
nuo hetkeen onneen suureen meidät vei 
 
Pois unhoon jäädä suo sä kaiken 
 mä minkä väärin sulle ehkä tein  
sen pyytää anteeksi, jos saanen  
niin rauhan saa mun orpo sydämein  
 
Kun kuljen tietä elämän niin pitkää ja 
menneet päivät sulle mieleen saa  
Sun toivon muistavan sen, etten koskaan 
sua saata mielestäni unhoittaa  
 
Ei aika mennyt koskaan palaa  
Suo mulle anteeksi nyt pyydän vain 
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7. EILEN, KUN MÄ TIENNYT EN 
 
Eilen, kun mä tiennyt en, 
kun nuori olla sain kuin lapsi haaveillen,  
niin toivoin kai mä elämästä kauniimman, 
se tuntui huulillain kuin maku hunajan.  
 
Mä haavein tuhansin luo lensin pilvien,  
mä hiekkaan rakensin,  
kun vielä tiennyt en,  
ei aina käy kuin elämältä odottaa,  
ei kestä linnat nuo, 
jos pettää alta maa 
 
Kertosäe: Eilen, kun mä tiennyt en,  
niin kaunis oli maa, mä kuljin laulaen  
ja polultani kun sain löytää rakkauden,  
mä onneen antauduin, mut tiennyt sitä en  
 
Kun riensin eteenpäin, 
niin välittänyt en,  
jos yksin taas mä jäin,  
vain tahdoin huomisen,  
kun yksin huoneessain  
näin viimein havahtuu,  
niin kuivaa kyyneleet,    
ei naura suu  
 
Kertosäe 
 
Kun päivä jokainen, toi uuden ystävän,  
mä kieltäytynyt en, näin eessäin elämän, 
nyt toisin aatoksin, mä katson huomiseen,  
mut nuoruus mennyt on,  
en tiedä mitä teen 
 
On liekit sammuneet, 
nuo joista haaveilin, 
on luotain poistuneet, 
nuo joita rakastin,  
näin aika tullut on,  
nyt maksaa eilinen,  
kun vielä tiennyt en 

8. ENKELEITÄ TOISILLEMME 
 
Toinen toistaan huonompi ihminen kaipaa 
rakkautta kuitenkin  
silloin särkynyt sielumme syntinen 
löytää toisestansa enkelin 
 
Sä tulit suruinesi savuiseen kuppilaan  
miltein kyyneleitä silmissäs näin 
jäimme yhdessä huoliamme hukuttamaan  
joku katsoi meitä ylhäältä päin 
 
Kertosäe: Ollaanko enkeleitä toisillemme? 
Siipiesi suojaan saanko painaa pään?  
Jos oomme enkeleitä toisillemme saamme 
rakkautemme kestämään 
 
Ollaanko enkeleitä toisillemme?  
Kai sinut ikuisesti pitää saan  
Jos oomme enkeleitä toisillemme emme 
muuta enää kaipaisikaan 
 
Vaikka sinut syliini painaisin 
voin olla kaukana jossakin  
mutta palaan varmasti,  
rakkahin vaivuin hetkeksi muistoihin 
 
Minä kerran sinua jos loukkasin 
tyhmyyttäni sinut melkein menetin  
sitä anteeksi pyytää nyt tahtoisin  
sulta, rakkaani, viimeinkin 
 
Kertosäe 
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9. HOPEINEN KUU 
 
Hopeinen kuu luo merelle siltaa,  
Ei tulla koskaan voisi kai tällaista iltaa. 
Odotan turhaan sinua, armain.  
Kuu kulkee pilven taakse, taas on meri 
harmain. 
 
Kaipaus vastaa sydämen ääneen,  
Onneni tiedän mä nyt taas niin yksin 
jääneen.  
Toinen nyt kuuta kanssas katsoo, toinen 
vienyt sinut lienyt.  
Hopeinen kuu luo merelle siltaa. 
 
Hopeinen kuu luo merelle siltaa,  
Ei tulla koskaan voisi kai tällaista iltaa.  
Odotan turhaan sinua, armain.  
Kuu kulkee pilven taakse, taas on meri 
harmain. 
 
Kaipaus vastaa sydämen ääneen,  
Onneni tiedän mä nyt taas niin yksin 
jääneen. 
Toinen nyt kuuta kanssas katsoo, toinen 
vienyt sinut lienyt.  
 
Saavu ei koskaan tällaista iltaa 
Saavu ei koskaan tällaista iltaa...  
Ei koskaan! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. IKKUNAPRINSESSA 

  
Naisiin ei voi pieni poikanen luottaa  
Ne suuren ikävän pieneen sydämeen 
tuottaa  
Mut ikkunaa tuijottaa kai pienikin poika 
illoin saa  
Sieltä katsoo prinsessa unelmain 
Ruudun takaa, Ruudun takaa Ruudun takaa 
tyttöni katsoo vain 
 
Hän on naisista kaunein minkä tiedän  
Myös pienet rinnat prinsessallani siedän  
Hattu on moitteeton ja hyvä myös ryhti 
vartalon 
Ruudun takaa tyttöni katsoo vain 
 
Oo Glendora, Oo Glendora Oo Glendora 
kuinka sua palvonkaan 
Oo Glendora, Oo Glendora, Oo Glendora 
kuinka sua palvonkaan 
 
Kerran illalla ikkunaan taas saavuin, jo äijä 
toinen prinsessan peitti kaavuin  
Hän peitti pään ja peitti muun, sen 
vaihtaen nukkeen koristeltuun  
Ruudun takaa, ruudun takaa tyttöni toinen 
vei 
 
Ruudun takaa, ruudun takaa  
ruudun takaa tyttöni toinen vei 
Ruudun takaa, ruudun takaa, ruudun takaa 
tyttöni toinen vei  
Toinen vei, toinen vei… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

11. ITÄMAISTA RAKKAUTTA 
 
Yö, kun tummuu yllä itämaan ja tähti kirkas 
loistaa öistä valoaan, viel´ yhä valvoo idän 
neitonen  
ja huuliltaan soi laulu rakkauden. 
 
Oi, miksei saavu noutamaan, tuo prinssi 
uljas, nuori sadun ihmemaan. Näin huulet 
kuiskii, silmät loistaa läpi kyynelten, taas 
aamunkoittoon, uneen vaipuen. 
 
 
 
 

 

12. JÄLKEMME HIEKALLA 
 
Kertosäe: Jälkemme hiekalla aallot on 
huuhtoneet pois 
Mutta muistoja kauniita meidän ne ei viedä 
vois 
Nuo hetket kuumimmat kanssasi yhdessä 
vietimme silloin 
Miks omanain sua pitää sain sen kesän vain 
 
Soi laulussa mainingin silloin tuo sävel niin 
onnellinen 
Ja yhdessä mietimme milloin aika ois 
sormuksien 
Olit kuin lahja sä mulle kai taivas sun 
tielleni toi 
Kaikkein parhaan mä tahdoin vain sulle 
minkä ikinä antaa voi 
 
Kertosäe 
 
 
 
 
 
 

Mä vuoksesi kaikesta luovuin vain sinua 
rakastaen 
Ja sinusta iäksi juovuin sä muistatko 
iltamme sen 
Vaikka missä nyt kuljen niin salaa mä etsin 
vain sua 
Ja illoin kun silmäni suljen toivon että myös 
muistat mua 
 
Kertosäe  
 
Miks omanain sua pitää sain sen kesän vain 
 
 
 
 
 
13. KATARIINAN KAMARISSA 
 
Katariinan kamarissa valvottiin, me suviöitä 
ihania. Kesän keijut terheniset haaveisiin, 
toi suloisia unelmia. Tulisilmä tyttöseni 
katsoi kaihoisasti, katse tunki sydämeni 
syvyyksihin asti. Katariinan kamarissa 
valvottiin, me suviöitä ihania 
 
Kesä meni, läheni jo synkin syys, ja yöt jo 
kävi pimeiksi, mutta yhä luja oli ystävyys, ja 
tunteet tuli kuumemmiksi. Rakkauden 
lupaukset valoi runsahasti, onnen liettä 
sydämien syvyyksihin asti. Katariinan 
kamarissa valvottiin, me syksyöitä rakkahia  
 
Talvi tuli, rakenteli järviin jäät, ja lumikinos 
pellot peitti, toivehissa kajasteli kauniit 
häät, mut ystävä mun yksin heitti. Talven 
kylmä tuntehensa jääti kavalasti, suru tunki 
sydämeni syvyyksihin asti. Katariinan 
kamarissa valvottiin- ne toisten oli unelmia 
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14. KATSON AUTIOTA HIEKKARANTAA 
 
Taas saavun vanhaan rantakahvilaan 
Se ennen puoltayötä suljetaan 
Päivä oli ehkä liian lämmin 
Iltatuuli laulaa lempeämmin 
Sen kuiske vain on minun seuranain 
 
Katson autiota hiekkarantaa 
Ajatukseni mun kauas kantaa 
Täällä minä sinun kanssas kerran olla sain, 
kahden vain 
Katson autiota hiekkarantaa 
Mulle kauneimmat se muistot antaa 
Kesäpäivän, jolloin sain mä olla onnekkain 
 
Miks saavuin tänne yksin istumaan 
Näin myöhään kun ei liiku muitakaan 
Tämä matkani on ensimmäinen 
Jolla olen aivan yksinäinen 
Nyt muisto vain on kaunis seuranain 
 
Katson autiota hiekkarantaa 
Ajatukseni mun kauas kantaa 
Täällä minä sinun kanssas kerran olla sain, 
kahden vain 
Katson autiota hiekkarantaa 
Muistot mulle yhä lämmön antaa 
Ikään kuin sä vielä nytkin oisit rinnallain 
 
Katson autiota hiekkarantaa 
Meri vaahtoaa kuin lasta kantaa 
Yhtä kevyesti kannoit silloin mua sä niin, 
suudeltiin 
Katson autiota hiekkarantaa 
Ajatukseni mun kauas kantaa 
Täällä minä sinun kanssas kerran olla sain, 
kahden vain 
 
Katson autiota hiekkarantaa 
Ajatukseni mun kauas kantaa 
Täällä minä sinun kanssas kerran  
olla sain kahden vain 

15. KAUAS PILVET KARKAAVAT 
 

En tiennyt mitä sain, kun tanssiin sinut hain 
Soi biisi rytmikäs, sä sanoit lähemmäs 
Jäi piiloon kaikki muu, kun pilveen eksyi 
kuu, 
ja puisto hämärtyy ja löytyy jostain syy. 
Käy bändi tauolle, mä pyydän saatolle, sä 
hiljaa naurat vaan, 
muut kääntyy katsomaan, viel ilta kesken 
on, soi levy tauoton, 
on pakko odottaa, kuin kuuta nousevaa. 
  
Kertosäe: Mut kauas pilvet karkaavat, 
turhaan niitä tavoitat, 
kauas pilvet karkaavat, niin minäkin. 
Mut kauas pilvet karkaavat, aivan turhaan 
niitä tavoitat, 
pois kauas pilvet karkaavat, niin minäkin. 
  
En tiennyt mitä sain kun tanssiin sinut hain, 
kuin oisit muuttunut, et enää nauranut. 
Mä katsoin taakseni, kuu esiin purjehtii, 
sen loiste kimmeltää 
ja minut hämmentää. 
Sä seisot siinä vaan, kuin kaunein kukka 
vaan, jos vielä hetkisen, 
sua tarkkaan katselen, niin varmaan katoat, 
kuin unet ihanat, 
ja haihtuu lumous, ei jää kuin kaipaus. 
  
Kertosäe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://genius.com/videos/The-making-of-bts-euphoria-with-dj-swivel-deconstructed?utm_source=recirculated_content
https://genius.com/videos/The-making-of-bts-euphoria-with-dj-swivel-deconstructed?utm_source=recirculated_content
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16. KEINUSSA KESÄLLÄ KERRAN 
 
Minä kesällä keinussa kerran 
Kevätkukkaista soudattelin  
Ja lempesi toivossa illoin  
Aina luoksesi kaipaelin 
 
Silloin onneni kevättä ootin 
Sinun silmiesi säteilyyn luotin  
Sinun tummaista tukkaasi illoin 
 Aina hellien hyväelin  
 
Kerran lehdossa keväisen illan  
Luona siintävän tuon salmensuun 
Olin syliinsä vaipunut silloin  
Pois unhoittain nyt kaiken muun  
 
Minä lempensä huumassa silloin  
Kuin uinuva kukkanen illoin 
Näin silmissä lempensä hurman  
Jota koskaan en unohtaa voi  
 
On kulunut kesästä kauan  
Ja se keinukin lahonnut lie  
Ja hukkunut varmaankin polku  
Joka kesällä keinulle vie  
 
Milloin saanen taas nähdä mä kukkaa  
Milloin helliä tummaista tukkaa  
Oi, kerran jos tiemme viel' johtais  
Tuon rakkahan keinumme luo  
Milloin saanen taas nähdä mä kukkaa  
Milloin helliä tummaista tukkaa  
Oi, kerran jos tiemme viel' johtais  
Tuon rakkahan keinumme luo 
 

 

 

 

 

 

17. KIELLETYT LEIKIT 
 
Ei ole lupaa sun kättäs' mun pyytää. 
Tein tuulelle tupaa, nyt tuuli mua hyytää. 
Kun nään unen ihanan – rakastan, 
se vain leikki on luvaton. 
 
Ei ole lupaa mun onneen sua johtaa, 
en sateenkaaren näin päätä mä kohtaa. 
Kun saan tiellä unien – nähdä sen, 
se vain leikki on luvaton. 
 
Toiselle kuuluvan sun kaikki tietää. 
Toiselle onnen kun suot, saatan sietää. 
Kun saan ees' salaa sun leikkiin kiellettyyn, 
oot' osa untani mun. 
Ei ole lupaa mun toivoa mitään. 
Vaan vaikka kuljen nyt länteen ja itään, 
mun uneeni jokaiseen otan sun. 
Se vain leikki on luvaton. 
 
Toiselle kuuluvan sun kaikki tietää. 
Toiselle onnen kun suot, saatan sietää. 
Kun saan ees' salaa sun leikkiin kiellettyyn, 
oot' osa untani mun. 
 
Ei ole lupaa mun toivoa mitään. 
Vaan vaikka kuljen nyt länteen ja itään, 
mun uneeni jokaiseen otan sun. 
 
Se vain leikki on luvaton. 
Se vain leikki on luvaton. 
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18. 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. 
"Oi caramba, kallis samba", 
Noituu Tappinen ja itseksensä tuumii: 
"Kyllä varmaan Saaran armaan 
Kanssa Säkkijärven polkka oisi tullut 
halvemmaks'." 
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19. KOIVU JA SYDÄN 

 
Piirsi poika sydämen, kylkeen koivupuun 
Taivahalla kultainen, kulki kiekko kuu 
Poika, tyttö, kesäyö, samaan tahtiin 
syömmet lyö 
Piirsi poika sydämen, kylkeen koivupuun 
 
Rakkauden kestävän, kertoi pojan suu  
Siksi kunnes lausui hän, kuolee koivupuu 
Poika, tyttö, kaunis maa, kuu jo kulkee 
pilven taa 
Rakkauden kestävän, kertoi pojan suu 
 
Syksy saapui lehdet vei, tuuli mennessään 
Halla viivytellyt ei, kukat painoi pään 
Koivu seisoi aina vaan, vankkumatta 
paikallaan 
Syksy saapui lehdet vei, tuuli mennessään  
 
Poika lupas lähteissään, tulla tytön luo   
Kun taas lehteen vihreään puhkee koivu 
tuo 
Kevät saapui koivuaan, tyttö riensi 
katsomaan 
Poika lupas lähteissään, tulla tytöt luo 
Liian syvään poika kai, piirsi sydämen 
Paljaat oksat nähdä sai, tyttö koivun sen 
Kuoli koivu, aina vaan, poika viipyi 
matkallaan 
Liian syvään poika kai, piirsi sydämen 
 
Kuoli koivu, aina vaan, poika viipyi 
matkallaan 
Liian syvään poika kai, piirsi sydämen 
 

 

 
 

 

 

20. KOSKAAN ET MUUTTUA SAA 
 
Vaihtuvat päivät 
pois leikit nuo jäivät 
mut koskaan et muuttua saa 
vuodet niin kulkee 
ne paljon pois sulkee 
mut koskaan et muuttua saa 
 
Ole sellainen vain 
jonka nähdä mä sain 
ole muisto mun nuoruudestain 
ole sellainen vaan 
että taas uudestaan 
oman nuoruutein takaisin saan 
 
Aika jos vaihtuu 
pois haaveet jos haihtuu 
niin koskaan et muuttua saa 
aika on aikaa 
mut taika on taikaa 
sä koskaan et muuttua saa 
 
Ole sellainen vain 
jonka nähdä mä sain 
ole muisto mun nuoruudestain 
ole sellainen vaan 
että taas uudestaan 
oman nuoruutein takaisin saan 
 
Aika jos vaihtuu 
pois haaveet jos haihtuu 
niin koskaan et muuttua saa 
aika on aikaa 
mut taika on taikaa 
sä koskaan et muuttua saa 
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21. KUINKA PALJON RAKKAUTTA 

Kuinka paljon rakkautta mulle suotkin,  
sulle kaksin verroin sen voin lahjoittaa.  
Kuinka suuret pilvilinnat illoin luotkin,  
minä suuremmat voin sulle rakentaa.  
 
Joka sana, joka ele, joka vala yhä 
lujemmaksi sen vahvistaa,  
vain sinua se linna odottaa.  
Kuinka paljon rakkautta mulle suotkin, 
kuinka suurta, kuinka polttavaa  
ja kuinka kauan hehkuvaa,  
sen sulle kaksin verroin  
minä tahdon lahjoittaa    
 x 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. KUN TAAS ON AIKA AURINGON  
 
Kertosäe: Kun taas on aika auringon, niin 
uskon siinä taikaa on 
Mä sulle taitan kukkasen, kun vastaan 
riennät nauren. 
Ja tanssipaikan suuntaan päin, näin 
lähdetään me käsikkäin.  
Sun naurus tarttuu ihmisiin, ja uskon 
jälleen haaveisiin.  
 
Ihmisten mielet lannistaa, talvella pakkas-
sää.  
Reippaankin miehen astuntaa huopanen 
hiljentää.  
Tuntuu, kuin vuotta kymmenen jatkunut 
talvi ois.  
Nähdessäs vihdoin peipposen, heität taas 
turkin pois.  
 
Kertosäe 
 
Juhlat, kun Jussin päivän on, silloin taas 
tarkenee.  
Loisteessa öisen auringon, yksin en taikaa 
tee.  
Kokkoihin liekit leimahtaa, samoin myös 
sydämiin.  
Monikin kenties ehdottaa toiselle: "EIKÖS 
NIIN" ?  
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23. KÄYN AHON LAITAAN 
 
Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt, 
luulen että aika alkaa olla kypsä nyt.  
Tulkaa, viekää sitten vaikka tuhkat pesästä 
mut minä nautin kesästä 
 
Kertosäe: Käyn ahon laitaa minä ilman 
paitaa, ei estä kukaan, kun matkaa teen.  
Vain suvituulen minä kutsun kuulen se 
ottaa mukaan mun uudelleen 
 
Viranomaiset saa mua turhaan etsiä vielä 
riittää sentään jonkin verran  metsiä.  
Enkä välitä mä kuulla yhtään uutista sen 
Raatikaisen tuutista 
 
Kertosäe 
 
Siellä missä käki vielä kehtaa kukkua siellä 
sammalvuoteella on hyvä nukkua. 
Kaila ei laula, eikä Höyry selosta.  
Mä nautin hiljaiselosta 
 
Kertosäe 
 
Elämä tää on vain sattumalta saatua, mutta 
stressin uhrina ois synti kaatua. 
Hetkeäkään heiluisi en täällä hengissä mä 
kiiltonahkakengissä 
 
Kertosäe  
 
Hiljaa vaeltaen tahdon sinne ehtiä missä 
ilmesty ei joutavia lehtiä 
Hoitakaa te uskolliset hyvin sorvia jo näkyy 
hiirenkorvia.  
 
Käyn ahonlaitaan minä ilman paitaa  
Ei estä kukaan, kun matkaa teen… 
 
 
 

24. LA PALOMA 
 
Kun aavalle meren mä läksin purrellain  
Sua äitini pyysin: rukoile puolestain  
Ja ankkuri laivaan kun viimein nostettiin  
Jäi tyttöni rantaan murheissaan kyyneliin  
 
Armas, jos meri vie mun ja näät sä illoin  
Valkean kyyhkyn luoksesi lentävän silloin  
Avaja kuisti pois älä tuota häädä, 
sielu lie mun se luokses mi tahtoisi jäädä  
 
Tuuli tyyntyvi oi … laulut kannella soi  
Riemutpa pojalle merten ne verten  
läikkyä poskiin toi    x 2 
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25. LAKEUDEN KUTSU 
 
Koko lapsuuden ajan, kun Pohjanmaalla 
viettää mä sain  
niin on muistossa vielä aika tuo vain 
Kaipa mua veri veti, siks lähdin minä pois 
sieltä vaan, 
päätin kierrellä pitkin poikin tään maan. 
Olen niin monet ovet aukaissut, myös 
sulkenut 
kun mä vain kuljeksinut oon missä vaan. 
Olen tarpeeksi maita mantuja nyt kulkenut, 
vahvan kaipuun nyt kotiin vihdoin mä saan. 
 
Tein, tein vain matkaa - miksi, tiedä en. 
Mun täytyi jatkaa, luonto vaati sen. 
Mut nyt mä kuulen, kutsuu niityt nuo - 
taas laulu tuulen viestin sieltä tuo. 
 
Kertosäe: Käännän suunnan ja tulen näin 
takaisin nyt vihdoinkin, 
miksi lähdin mä sieltä, mietin mä vaan. 
Monet kerrathan minä niin lakeutta vain 
kaipasin 
siellä mieleeni rauhan yksin vain saan. 
Nyt mä vihdoinkin täällä jälleen oon, taas 
niityt nään. 
Täällä tyttöni rakas on vieläkin. 
Minä saavuin ja tänne viimein mä  
nyt myöskin jään, 
tämä seutu on mulle korvaamaton. 
 
(välisoitto) 
 
Kertosäe 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. LILJANKUKKA 
 
Ken voi liekin sammuttaa  
silloin kun se leimahtaa  
alla kuuman auringon  
 
Monta tielles lennähtää  
virvatulta viehkeää  
yks vain niistä kaunein on  
 
Liljankukka lumivalkoinen  
sun kerran poimin, mutta tiennyt en  
jäi muisto mulle kaunein  
jäi kaipauskin, ja se on yhä sammumaton  
 
Liljankukka, arvannetko tuon  
on aatos lämmin, jonka sulle suon  
Ei toista löydy koskaan  
niin kuin sinä vaan  
Ystäväin, sulle syömeni jäi  
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27. LULU 
 
Lululla oli kolme mieltä, (x 2) 
ja yksi niistä valtasi hänet iltaisin. 
Hän illalla kohtasi rappiomiehet, 
illalla kohtasi rappiomiehet, 
myrkyistä kuiskien, 
rumuutta palvoen. 
 
Muuten hän oli niin kuin 
yksi meistä vain, 
Hän rokkia rakastaa 
ja öisiä katuja. 
 
Päivällä oli toinen mieli, 
kun töihin kiiruhti hoitaja pieni, 
ei kiinnosta paljoa työt, 
silti ilmeet ylpeän. 
Normiriemu valtasi heidät (x 2) 
kahvihuoneen kalpeat 
sairaanhoitajat. 
 
Muuten hän oli niin kuin  
yksi heistä vain, 
hän rokkia rakastaa 
ja koukussa kiemurtaa. 
 
Muuten hän oli niin kuin 
yksi heistä vain, 
hän rokkia rakastaa 
ja himmeitä valoja. 
 
Lululla oli kolmas mieli, 
asematunnelin ovenpieli 
houkutti häntä 
ja viivytti kaipuun kuolemaa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asiaton oleskelu asemilla, 
heikkojen siitä on hyvä olla, 
lähdön läheisyydestä 
he turvaa saa. 
 
Muuten hän oli niin kuin 
yksi heistä vain, 
hän rokkia rakastaa 
ja lähdön tunnelmaa. 
 
Muuten hän oli niin kuin 
yksi heistä vain, 
hän rokkia rakastaa 
ja öisiä katuja. 
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28. 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. 
 
 
 
 
 
 

29. MAAILMA ON KAUNIS  
Kertosäe:  
Maailma on kaunis ja hyvä elää sille 
Jolla on aikaa ja tilaa unelmille 
Ja mielen vapaus, ja mielen vapaus 
 
On vapautta kuunnella metsän huminoita 
Kun aamuinen aurinko kultaa kallioita 
Ja elää elämäänsä, ja elää elämäänsä 
On vapautta valvoa kesäisiä öitä ja katsella 
hiljaisen haavan värinöitä 
Ja elää elämäänsä, ja elää elämäänsä 
 

Kertosäe 
 

On vapautta istua iltaa yksinänsä 
Ja tuntea tutkia omaa sisintänsä 
Ja elää elämäänsä, ja elää elämäänsä 
On vapautta vaistota viesti suuremmasta 
Ja olla kuin kaikua aina jatkuvasta 
Ja elää elämäänsä, ja elää elämäänsä 
Kertosäe 
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30. MEILL´ ON METSÄSSÄ NUOTIOPIIRI 
 
Meill' on metsässä nuotiopiiri, 
missä kuusten kuiske soi. 
Kipunat kohti tähtiä kiirii, 
lähipuutkin punervoi. 
  
Kertosäe: Ja me muistaen sankariaikaa, 
sadun tenhon tunnemme taikaa, 
kun laulumme yön yli kiirii 
ja kun hongat huminoi. 
  
Tuli leiskuen nuolevi puuta, 
hämy verhoo metsän, maan. 
Jutut kuulemme, huudot, ei muuta, 
sydän syttyy tuntemaan. 
  
Kertosäe 
  
Ja kun himmenee hiipuva hiillos 
ja kun lankee lauha yö, 
viime laulussa harras soi kiitos, 
Pyhän Yrjön kutsuu työ. 
  
Kertosäe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. MINÄ RAKASTAN SUA 
 
Keskellä vuosien kiireen ja työn 
Maailma sai meidät pysähtymään 
Hiljainen hetki kauneus yön 
Sai rakkaimmat muistomme taas elämään 
Nuoruuteen kanssas kulkea saan 
Ja vaipua muistojen huumaan 
Muistaa voin taas ensitapaamisen 
kun kuiskasin sinulle sen 
 
Kertosäe: Minä rakastan sua  
yhä totta on tänään 
Vaan enemmän, enemmän se tarkoittaa 
Minä rakastan sua sulle kaikkeni annan 
Ja elämä vie meitä päin parempaa 
 
Näätkö tuon varjoisan penkin ja puun 
Siinä mä sinua ain oottelin 
Miettien suukkoa suloisen suun 
Kun olimme menossa taas tansseihin 
Rakastavaiset silmissäin nään 
Kun ihana yö vaihtui päivään 
Kaikki tuo vaipua voi unholaan 
Jos huolehdi ei muistoistaan 
 
Kertosäe  
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32. MOSKOVAN VALOT 
 
Sinut kerran löysin, ystäväin 
Kuljit hetken yössä vierelläin. 
Silmäs mua katsoi niin 
Kutsui lemmenhaaveisiin, 
Ja meille loisti valot Moskovan 
 
Aamun tullen sinut kadotin, 
Pois kun sammui valot kaupungin. 
Sanoit hiljaa näkemiin, 
Lyhdyn alla erottiin. 
Nyt sua näänkö enään milloinkaan 
 
Yhä etsin yhtä ikkunaa. 
Näen niitä monta miljoonaa. 
Kuljen iltaan tummuvaan, 
Valot kertoo muistojaan, 
Ja tiedän: en voi sua unhoittaa 
 
 
 
33. MUISTO VAIN JÄÄ 
 
Päivä kaunein sammuva on  
Kukka kuolee korvaamaton  
Kun päättyy tää muisto vain jää 
 
Kun sä lähdet tänään pois  
huomiseen en uskoa vois  
Kun päättyy tää muisto vain jää 
Kuiske vain nyt tuulen mua saa muistuttaa  
Sun nimes kuulen  
Kuin kutsun jostain kauempaa 
 
En viestiin vastata mä voi  
Kutsu tuulen turhaan soi  
Kun päättyy tää muisto vain jää 
 
Kuiske vain nyt tuulen mua saa muistuttaa  
Sun nimes kuulen 
Kuin kutsun jostain kauempaa 
 

En viestiin vastata mä voi  
Kutsu tuulen turhaan soi  
Kun päättyy tää muisto vain jää 
Kun päättyy tää muisto vain jää x2 
 
 
 

 

 

34. MYRSKYN JÄLKEEN 
 
Luotsaan laivaa päällä rauhattoman veen  
Päivän uuden jälleen kohtaan myrsyineen  
Ja jos satanut on liikaa sydämeen  
kädet nostaen vain uskoo ihmeeseen 
 
Liian kauan omin voimin harhailin  
Elin, niin kuin mull' ois valta kapteenin  
Moneen väärään vuonoon purteeni mun ui  
Kunnes karikolle ylpeys murentui 
 
Kertosäe: Myrskyn jälkeen on poutasää 
vihdoin oon sen saanut ymmärtää  
Nyt sen nään, ei voi yksikään päättää 
päivistään, ne määrätään 
Myrskyn jälkeen nyt nähdä saan  
Auringon taas käyvän hehkumaan  
Tiedän tään, vielä kerran nään  
Sateenkaaren pään, ja sinne jään 
 
Nyt sen tajuan: ei jaksa lintukaan  
Yksin vaeltaa, se liitää parvessaan  
Aidon ystävyyden silta kaarineen  
Päivänvalon lailla kantaa sydämeen. 
 
Kertosäe 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 

35. NUORUUSMUISTOJA 
 
On arkea elomme tää 
Ja kaikki niin jäljelle jää  
Päivät sen nuoruuden  
Usein muistoissa kimaltelee 
 
Ei aina se ruusuja suo  
Ei aina se onnea tuo  
Kuitenkin tiedän sen  
Nuoruuden aika on rakkauden 
 
Kertosäe: Taas muistelen aikaa nuoruuden  
Kauneinta aikaa rakkauden  
Kirkkainta päivää  
Yötöntä yötä  
Kanssasi viettää sain  
Nuo kuvina silmissäni näin 
Häävalssit, hunnut ystäväin  
Ilot ja surut, ne kullan murut  
Kaikki on muistoja vain 
 
On elomme muistoja vain  
On elomme haaveita vain  
Päivät sen nuoruuden  
Kulkee ohitse kimaltaen  
Ei aina se ruusuja suo  
Ei aina se onnea tuo  
Kuitenkin tiedän sen 
Nuoruuden aika on rakkauden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. OLEN SUOMALAINEN 
 
On pohjantähden alla  
Tää koti mulla mainen, 
Mä elämästä laulan,  
Olen suomalainen 
 
Voi jospa tietäisivät maailmalla,  
Nyt mitä voikaan olla taivaan alla,  
On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan 
saisi aika monta valtamerta  
On täällä monta yksinäistä, mutta 
niin paljon kiellettyä rakkautta,  
Nyt etten siitä riitä kertojaksi taulut eikä 
ikävöivät lemmenlaulut, 
 
On täällä elämä raskasta työtä 
 Ja siinä harvemmin on onni myötä, 
Sen tietää vain, yksin suomalainen 
 
Kertosäe: On pohjantähden alla  
Tää koti mulla mainen, 
Mä elämästä laulan,  
Sillä oonhan suomalainen 
Mä rakkaudesta laulan, 
On siinä mies ja nainen  
Pohjantähden alla, 
Elää suomalainen 
 
On tässä maassa itsepäinen kansa,  
Ystävät jos pitää toisistansa,  
Ei siinä erottaa muu, silloin voi kuin yksin 
kuolema ja virkavalta vain,  
Me käymme vastamäkeen sielu surren, 
Mutt' sitä nousemme hammasta purren, 
Me mutkan jälkeen käymme mutkaan 
nähdäksemme, ettei kannattanutkaan  
On täällä elämä raskasta työtä, 
Ja siinä harvemmin on onni myötä,  
Sen tietää vain, yksin suomalainen. 
 
Kertosäe 
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37. 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 
  
Kertosäe: 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 
 
Kertosäe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. PERHONEN 
 
Oon ehkä perhonen, nauraen, leikkien 
käyn illoin kaupungilla, hauskaa seuraa 
saan. Koskaan ei tietää voi onko jo 
aamunkoi, kun lento päättyy, ja käy perho 
nukkumaan 
 
On kaikki hauskaa kun lamput vain loistaa 
ja soitto sähköinen luo tunnelmaa 
on synkkää hiljaisuus, rytmien vaihtuvuus 
on mulle tarkoitusta totta, ainoaa 
Kun uusi päivä on, saan nähdä auringon 
sen paiste iltaperhon silmää häikäisee 
aamuinen raikkaus, hiljainen kauneus 
on uutta, lentojaan nyt perho aattelee 
 
En tiedä onko se sittenkään hauskaa 
mä mietin joskus, ja hiljaa mä oon 
mua silloin itkettää, perhonen yksin jää 
mua päivään jonkun viisaan käsi ohjatkoon 
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39. PIENI MIES 
 
Pieni mies, sinä naurat aina niin. 
Pieni mies, unohdu et kyyneliin.  
Pieni mies, sua kauan odotin. 
Pieni mies, sinut viimein omistin. 
Pieni mies, pieni mies, pieni mies. 
 
Pieni mies, sinun katson kasvavan. 
Pieni mies, näen päivän koittavan. 
Pieni mies, jolloin seuraani sut saan. 
Pieni mies, rinnalleni kulkemaan.  
Pieni mies, pieni mies, pieni mies. 
 
Pieni mies, sitä vielä tiedä et. 
Pieni mies, miten paljon merkitset.  
Pieni mies, olet tärkein päällä maan. 
Pieni mies, maailmain saat kukkimaan.  
Pieni mies, pieni mies, pieni mies. 
 
Pieni mies, sinun katson kasvavan. 
Pieni mies, näen päivän koittavan.  
Pieni mies, jolloin jatkat työtä mun. 
Pieni mies, jätän kaiken käsiis’ sun.  
Pieni mies, pieni mies, pieni mies.  
 
Pieni mies, kun sä kerran vanhenet. 
Pieni mies, silloin yksin ole et, 
Pieni mies, omat pojat sulla on. 
Pieni mies, tiedät mitä onni on.  
Pieni mies, pieni mies, pieni mies.  
 
Pieni mies, sinun katson kasvavan. 
Pieni mies, näen päivän koittavan.  
Pieni mies, jolloin suuri olet niin. 
Pieni mies, kasvat isän haaveisiin.  
Pieni mies, pieni mies, pieni mies. 
 
 
 
 
 
 

40. POIKA VARJOISALTA KUJALTA 
 
Hän ei ole vuosiltaan, vielä yhtätoistakaan  
Pieni kiharainen pää, kujan pimentoihin 
jää. 
 
Hän muuan poika vain on lailla poikain 
toisten  
Hän tuntee yön ja varjot päiväin 
aurinkoisten  
Hän viheltää, kun kautta kujain 
sokkeloisten  
Tie turistin ja neidonkin käy iltaisin. 
 
Hän ei ole vuosiltaan, vielä yhtätoistakaan 
Pieni kiharainen pää, kujan pimentoihin 
jää. 
 
Hän siellä viheltäin ja laulain tarinansa sulle 
kertoo  
Ja kujan kulmat varjoineen, hän kyllä 
tuntee tarkalleen.  
Ei koskaan äiti häntä kiellä, vaikka vaara 
vaanii siellä. 
Ei pojallensa neuvojaan, kai isä anna 
konsanaan. 
Hän ei ole vuosiltaan, vielä yhtätoistakaan.  
Mutta laulun hilpeän, oppi kujallansa hän. 
x 2 
 
Vaik ei yhtätoistakaan 
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41. RANNALLA 
 
Tuo saaren kappeli katsoo, kun rannalle 
tyttönen käy. 
 Suru mielen vallata tahtoo, ei armastaan 
kuulu, ei näy.  
Hän muistaa tuon kesäisen päivän ja 
hunnun ja kukkaset nuo. 
 Luo alttarin kulki hän vierellään mies, jolle 
syömmensä kuuluvan ties. 
 
Yön lempeä hämärä katsoi, kun rakkaus 
täyttyä sai. 
 Vaan aamu toi arjen ja maksoi se velkaa 
kai rakastavain.  
Ja valkoinen laivansa ootti jo rannalla 
kapteeniaan.  
Ei luotaan pois päästänyt armastaan ois,  
vaan uskoi: pian palata vois. 
 
Niin hiljaa, niin hiljaa jäi kaipaamaan 
suudelmiaan.  
Niin hiljaa, niin hiljaa käy rannalle 
uneksimaan:  
"Jos rakkaani jälleen laiva valkoinen tois, 
niin hiljaa, niin hiljaa jäädä syliini vois." 
 
Mut kohta jo viestiä tuotiin:  
Meri ollut on niin armoton.  
Tuuli nousi ja pilvihin synkkiin, loi raivonsa 
lahjomaton.  
Ja mustien aaltojen alle vei laivan ja 
kapteenin sen.  
Kuin yö, toi se tytölle kylmyyden sydämen 
iäks särkynehen. 
 
Niin hiljaa, niin hiljaa jäi kaipaamaan 
suudelmiaan.  
Niin hiljaa, niin hiljaa käy rannalle 
uneksimaan: 
 "Jos rakkaani jälleen laiva valkoinen tois, 
niin hiljaa, niin hiljaa jäädä syliini vois."  x 2 
 

42. RENTUNRUUSU 
 
Kertosäe: Saat multa horsman, se rentun 
ruusu on 
Sen poimin tuolta maantieojasta 
Saat multa horsman, se rentun ruusu on 
Kun juoppolalli tuli pojasta 
 
Olen viikon ollut tiettömällä tiellä 
rapakosta krapulassa heräsin 
Eivät ruusut kuki, eikä tuoksu siellä yhden 
horsman mukaan keräsin 
Sinne maantieojaan viimein taju sammui 
niinkuin sika röhkin kuravedessä 
Sittisontiainen pörräs, lehmä ammui 
paluu arkeen oli edessä 
 
Kertosäe 
 
Tämä horsmankukka on kuin antajansa: 
rikkaruoho elon yrttitarhassa 
Voiko muuta tuoda renttu reissultansa 
hortoiltuaan kauan harhassa 
Tämän lahjan annan silti sydämestä niin 
kuin anteekspyynnön  
katumuksenkin 
Pian se kuihtuu, ei se maljakossa kestä, niin 
käy joka lupauksenkin 
 
Kertosäe 
 
 
 

 
 

https://genius.com/videos/Mike-posner-breaks-down-the-meaning-of-song-about-you?utm_source=recirculated_content
https://genius.com/videos/Mike-posner-breaks-down-the-meaning-of-song-about-you?utm_source=recirculated_content
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43. ROMANSSI 
 
Sua vain yli kaiken mä rakastan 
Sinä taivaani päällä maan 
Minä maiset murheeni unohdan 
Sinisilmiis kun katsoa saan 
Minä maiset murheeni unohdan 
Sinisilmiis kun katsoa saan 
 
Ylin riemuni oot mitä toivoisin 
Sä kun istut mun rinnallain 
Olet kaikkeni aarteeni kallehin 
Olet onneni unelmain 
 
Oi sallithan, että mä suutelen 
Sinisilmiäs armahain 
Mä jos kauas sun luotasi joutunen 
Kuvas seuraa mun matkallain 
Mä jos kauas sun luotasi joutunen 
Kuvas seuraa mun matkallain 
 
Ylin riemuni oot mitä toivoisin 
Sä kun istut mun rinnallain 
Olet kaikkeni aarteeni kallehin 
Olet onneni unelmain 
Oi sallithan, että mä suutelen 
Sinisilmiäs armahain 
Mä jos kauas sun luotasi joutunen 
Kuvas seuraa mun matkallain 
Mä jos kauas sun luotasi joutunen 
Kuvas seuraa mun matkallain 
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44. ROVANIEMEN MARKKINOILLA 
 
Ruma-relluma-rilluma-relluma-rei 
Rovaniemen markkinoille vein mä Lapin 
kultaa, 
Sitähän on mulla niin kuin etelässä multaa, 
Ruma-relluma-rilluma-rei,  
mulla on sitä, toisilla ei! 
Jopa oli kärkkyjiä vaikka millä lailla: 
Kaikki oli ihme kyllä seuraa silloin vailla, 
Ruma-relluma-rilluma-rei, tämä poika se 
olluna ei! 
 
Yks ja toinen tarjos mulle makeatkin 
moukut: Minä kiersin konnuudet ja kiersin 
kaikki koukut, 
Ruma-relluma-rilluma-rei, minun kulkuni 
muualle vei! 
Onhan elon tiemme täällä joskus 
mutkikasta:  
Markkinoilla kyllä kurvat kaikki oppi vasta, 
Ruma-relluma-rilluma-rei, Elon kurveissa 
oikaista ei! 
Hetken mua hurmasi myös Kemijärven 
Hulta. 
Hulta kyllä tietää, missä kulloinkin on kulta, 
Ruma-relluma-rilluma-rei, ja sun tuulia, 
tuulia, tei! 
"Jo vain" jätkän sydän hehkuu hetken 
lemmen tulta; 
Kemijärven Hulta - niin no - sehän on vain 
Hulta. Ruma-relluma-rilluma-rei, Hulta 
kullasta hyötynyt ei! 
 
Joka heppu esitteli mulle veljenmaljaa, 
Kyllä riitti tarinaa ja kyllä riitti kaljaa, 
Ruma-relluma-rilluma-rei, kun ne huusivat: 
"Kippis ja hei!" 
Ja lasku tuli, totiseksi meni joka tyyppi: 
"Sehän maksaa, joka tilaa!" todisti myös 
kyyppi, 
Ruma-relluma-rilluma-rei, ei ei, siinä 
purnailu auttanut ei! 

Rovaniemen markkinoilla kokee joka 
sortin, 
Kun on kultaa,  
joutuu kyllä seuraan pelikortin, 
Ruma-relluma-rilluma-rei,  
tuuri kouraani viitoset vei! 
Nelosilla muuan mies jo kerskui  
sekä korskui, 
Heikot sortui elontiellä,  
jätkä sen kun porskui, 
Ruma-relluma-rilluma-rei,  
jaa, kellä tuuria on, kellä ei! 
 
Itki siinä Hulta sekä parkui peluritkin, 
Minä poika pankkiin menin  
katuviertä pitkin,  
Ruma-relluma-rilluma-rei,  
toiset kulkee sen tien, toiset ei! 
Ja minkä jätkä ansaitsi  
ja jätkä minkä hankki, 
Tallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki, 
Ruma-relluma-rilluma-rei,  
ja se pankki mun kultani vei! 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

https://genius.com/videos/Calum-scott-breaks-down-what-i-miss-most?utm_source=recirculated_content
https://genius.com/videos/Calum-scott-breaks-down-what-i-miss-most?utm_source=recirculated_content
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45. RUUSUNOKSA JA KYYHKYNEN 
 
Raapaise mun sydän liekkeihin  
Puhalla se roihuun suudelmin  
Palavat tunteet  
Säkenin räiskyy  
Silmistäs rakkahin  
 
Viettele mua sadoin lupauksin  
Kosketa kuin tuuli lämpöisin  
Kaipaan seinällein varjon  
Sinusta iltaisin  
 
Kertosäe: Ruusunoksa ja kyyhkynen  
Olet ollut mun sieluni laulu  
Soihtuna sydämen  
Niin kuin rakkauden palava taulu  
Ruusunoksa ja kyyhkynen  
Samaan aikaan mun kyynel ja nauru  
Hiilenä tunteiden  
Niin ja hehkuna huomisen  
 
Poltat niin kuin hiekka erämaan  
Sytyn sinuun aina uudestaan  
Katseesi kohtaan  
Vereni kiehuu  
Ihosi poltteen jaan  
 
Viettele mua sadoin lupauksin  
Kosketa kuin tuuli lämpöisin  
Kaipaan seinällein varjon  
Sinusta iltaisin  
 
Kertosäe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. SAANHAN VIIMEISEN TANSSIN 
 
Tanssi vain nyt 
tuon toisenkin kanssa hetkinen 
jos se kiinnostaa 
Naura vain hänen juttujaan 
jos nauramaan niillä 
mä sinut saan 
Kun muistat kellä kotiin on yksinoikeus 
sua saattaa vain 
Siis saanhan tanssin viimeisen vain 
 
Kuulla voi tanssin kutsuen 
soivan tännekkin tule tanssimaan 
Hymyillen ota nuorena vastaan 
ihailu, jota tarjotaan 
Kun muistat kellä kotiin on yksinoikeus 
sua saattaa vain 
Siis saanhan tanssin viimeisen kai 
 
Tiedät, että sua rakastan, 
kättäs hellästi näin puristan 
Sinut yksin tahdon omistaa, 
ei toiset sua saa x 2 
 
Tanssi vain, ole iloinen 
illan lyhyen kohta yö jo vei 
Mutta jos joku toinenkin tahtois 
saattamaan 
sano silloin ei 
ja muista kellä kotiin on yksinoikeus 
sua saattaa vain 
Siis saanhan tanssin viimeisen kai? 
Siis saanhan tanssin viimeisen kai? 
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47. SATUMAA 
 
Aavan meren tuolla puolen jossakin on 
maa  
missä onnen kaukorantaan laine liplattaa 
missä kukat kauneimmat luo aina 
loistettaan  
siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan 
 
Kertosäe: Oi jospa kerran sinne 
satumaahan käydä vois  
niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla 
pois  
vaan siivetönnä en voi lentää vanki olen 
maan  
vain aatoksin mi kauas entää sinne käydä 
saan 
 
Lennä laulu sinne missä siintää satumaa  
sinne missä mua oma armain odottaa 
lennä laulu sinne lailla linnun liitävän  
kerro että aatoksissain on vain yksin hän 
 
Kertosäe 
 
 
 

48. SE JOKIN SINULLA ON 
 

Sun läsnäolosi vain tärkein on 
Sä toisten mielestä oot mahdoton 
Mut vaikket ole mallikelpoisin 
Se jokin sinulla on 
 
Saat hymylläsi aikaan kaiken sen 
Sä himmentää voit loisteen tähtien 
Nuo sädehtivät silmäs, kevään tuo 
Se jokin sinulla on 
 
 
 
 

Sun suudelmastas aina unta nään 
Kun pelkään että, niitä ilman jään 
Ei jatkua voi onni ainiaan 
Mä muille menettää kai sinut saan 
Kun toiset myöskin huomaa, että vaan 
Se jokin sinulla on x 2 
 
 
 
49. SININEN HUIVI 
 
Huivin lahjaksi sain, huivin sinisen vain  
kiertää kulmia sen kirjailu kultainen. 
Kätke lahjaani en harteillein kiedon sen,  
muille kerro en vain milloinkaan et sulta sen 
sain.  
Kätke lahjaani en harteillein kiedon sen,  
muille kerro en vain milloinkaan et sulta sen 
sain. 
 
Yksin ain odotan jälleen sun saapuvan  
hiuksillain huivi vain  
sormust ei sormessain.  
Vaikka oot omanain yksin kuljen mä vain,  
vaikka oon onneton  
syömmessäin onni nyt on  
 
Vaikka oot omanain yksin kuljen mä vain,  
vaikka oon onneton  
syömmessäin ´ 
onni nyt on. 
 
Kerran ehkä niin käy, ettei sua enää näy  
silloin jos kuljettaa luokseen toinen sut saa.  
Syitä kysele en sanaakaan sano en  
solmun huiviini solmin ja ain vaikenen  
Syitä kysele en sanaakaan sano en  
solmun huiviini solmin ja ain vaikenen  
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50. SININEN JA VALKOINEN 
 

Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa 
mielessäin, Mitä siitä kertoisin, kysyjille 
vastaisin. Kertoisinko köyhyyden, laudat 
eessä ovien? Tai sen kaiken rikkauden? 
Kunnes tiesin vastauksen. 

Kertosäe: Sininen on taivas, siniset on 
silmänsä sen. Siniset on järvet, sinisyyttä 
heijastaen. Valkoinen on hanki, valkoiset 
on yöt kesien. Valkoiset on pilvet, lampaat 
nuo taivaan sinisen. 

Juuret kasvoi maahan sen, kylmän sekä 
routaisen. Lämmön tunsin kuitenkin 
lujuudessa graniitin. Hiljaa kuusten kuiske 
soi, terveisensä tuuli toi. Sininen ja 
valkoinen värit ovat vapauden. 

Kertosäe 
 
 
51. SOKERPALA 
  
Oi, jos kaunis kultaseni oisit ruusupuu, 
itse sua hoiteleisin, eikä kukaan muu 
Pitäisin sun akkunalla, että sanois kansa: 
"Parhaimmalla paikalla hän pitää 
rakkaampansa."  
 
Oi, jos oisit kultaseni kissanpentu vain, 
illoin saisit unen päästä kiinni polvellain. 
Silittäisin päätäsi ja sievää nöpönenää, 
enkä sua luovuttaisi kenellekään enää 
 
Oi, jos oisit kultaseni soker'palanen, 
pitäisin sun piilossa vain salaa suudellen. 
Mutta voi, voi surkeutta, voi, voi tätä 
pulaa, 
suudelmista suloisista saattaisit sä sulaa!  
 
 
 

Oi, jos oisit kultaseni helmi syvän veen, 
hellästi sun sijoittaisin kultasormukseen. 
Sormessani hurmaavinta hehkuasi loisit, 
yksinäiseen sydämeeni onnentunteen toisit 
 
 
 
52. SUUDELMIN SULJETUT KIRJEET 
 
Nyt kun kesä mennyt on, 
syksy saapuu  
meidätkin erottaen 
niin kirje kuitenkin 
sinun luoksesi löytää 
Uskothan sen? 
 
Ja kun kirjeeni sä saat, 
muista silloin, 
se viesti on rakkauden 
sen suljen suudelmin 
siinä on kesä lämmin 
Uskothan sen? 
 
Nyt on syys, mutta jälleen 
kun kukkiin puhkeaa maa 
niin silloin tapaamme jälleen 
taas haave todeksi saa 
 
Siis kun kirjeen kirjoitan 
sulle rakkain, 
suudelmin suljen sen 
Ja mielestäsi taas pois syksyn vie silloin, 
se viesti rakkauden. 
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53. SUVIVALSSI 
 
Suvituuli kun oksissa soittaa, linnut ilmoille 
laulunsa suo.  
Kukat kauniit taas puhkeaa kukkaan, kesä 
kaiken sen tullessaan tuo: Tää valssi näin 
meille nyt kaikaa, on päivämme onnellinen, 
ja luonto on puhjennut kukkaan, kun alkaa 
tää tie yhteinen.  
 
Kertosäe: Näin valssi, kun soi, sinut 
rakkahin vierellein toi. Kun kanssas löysin 
onnenmaan, en pois mä tahdokaan.  
Oi rakkaani mun, nyt en lähdekään luotasi 
sun.  
Tää päivä meidät yhdistää, sun luokses nyt 
mä jään.  
 
Sulle syömmeni nyt tahdon antaa, olen 
luonasi onnellinen.  
Tie elämän käy taivaanrantaan, nyt 
yhdessä kuljemme sen.  
Ei huomista päivää voi tietää, se ilon vai 
surunko tuo, mut kanssasi elämän tiellä me 
kestämme minkä se suo. 
 

Kertosäe   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. SÄ KUULUT PÄIVÄÄN JOKAISEEN 
 
Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut 
aamuun ja iltaan. 
Oot ensimmäinen aatoksissain, miete myös 
viimein. 
 
Sä kuulut nousuun auringon ja liityt 
kuutamon siltaan. 
Oot aamukaste, iltarusko, laulu yölintusen. 
 
Nään lentävän taivaalla tähden ja sua mä 
ajattelen. 
Pois toisin luota, jos lähden, sun luotasi 
lähtisi en. 
 
Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut 
aamuun ja iltaan. 
Tuot päivän riemun, joka vie mun päivään 
taas seuraavaan. 
Sä kuulut nousuun auringon ja liityt 
kuutamon siltaan. 
Sä yksin olet mulle kaikki kauneus päällä 
maan. 
 
Kun hiljaa soi kuiskaus tuulen, sun 
kuiskaavan kuvittelen, 
Nään kukkasen kauniin ja luulen: näin 
kasvosi takana sen. 
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55. TULENLIEKKI 
 
Tulenliekkinä saavuit kerran 
Hurmaten, huumaten 
Tulit vierelleni 
Otit sydämeni 
Olin yksin sinun vain 
Tulenliekkiin mä luotin kerran 
Hurmaavaan, huumavaan 
Poltit sydäntäni 
Olit elämäni 
Lämmön sinulta mä sain 
 
Kertosäe: En ymmärtänyt että liekin 
Hehku vaarallinen olla vois 
En tiennyt se jos onneen viekin 
Kaiken tuhkaksi myös polttaa vois 
Tulenliekkiin mä katsoin kerran 
Loistavaan, hehkuvaan 
Olit ainoani 
Olit maailmani 
Olit mielessäni ain 
 
Tulenliekkinä lähdit kerran 
Uuden luo toisen luo 
Kylmä surun ääni 
Hiipi sisimpääni 
Sävel tumma lohduton 
Tulenliekkini sammui kerran 
Lämpö sen polte sen 
Nyt on muisto musta 
Täynnä kaipausta 
Orpo sydämeni on 
 
Kertosäe 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. TÄHDET TÄHDET 
 
Saapunut luokseni yö on 
silmäni luon taivaaseen 
Tumma se katto tähtinä tuikkii 
on katseensa tutkimaton 
Suunnaton tähtien määrä  
häipyen kaukaisuuteen 
Niin pientä rataa maapallo mataa omaansa  
ain' uudelleen 
 
Kertosäe: Tähdet tähdet,  
luoksenne tahtoisin pois 
Tähdet tähdet,  
silloin mun helpompi ois 
Tähdet tähdet,  
enkö jo tulla mä saa 
Tähdet tähdet, 
ikuisuuksiin ajan taa 
 
Turha on toiveita kantaa 
turha on haaveiden tie 
Jos jotain antaa tai lemmen rantaa  
käy santaan se suoraan vain vie 
 
Aamuhun yön tähdet haipuu 
idässä pian ruskottaa 
Karvas jää kaipuu,  
pää alas taipuu 
päivä käy uus' koittamaan 
 
Kertosäe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://genius.com/videos/The-dream-reacts-to-new-female-r-b-singers-summer-walker-danileigh-ann-marie?utm_source=recirculated_content
https://genius.com/videos/The-dream-reacts-to-new-female-r-b-singers-summer-walker-danileigh-ann-marie?utm_source=recirculated_content
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57. TÄHTI JA MERIPOIKA 
 
Tuoll' on iltatähti sille laulan taivahalla kun 
se kimmeltää  
Aatoksein kun kiitää kotimaahan kyynel 
poskelle kun vierähtää 
 
Kotirannat rakkahat on siellä mistä 
suunnan otin läntehen  
Vaarat väijyy aina mua tiellä  
on monen hauta meri viimeinen 
 
Väsyneenä kun taas päivän töistä hetkeks 
seisahdan mä kannelle  
Katson taivaalle sen tähtivöistä 
Etsin rauhoitusta sielullein 
 
Iltatähden kimmellyksen myötä kotihin nyt 
laitan terveisen 
Kerron kuinka kouristaapi syöntä teitä kun 
mä täällä muistelen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

58. VANHOJA POIKIA VIIKSEKKÄITÄ 
 
Saimaan saaressa pikkuinen torppa 
Istuu portailla Nestori Miikkulainen 
Huuliharppuaan soittaa, ja norppa 
Nousee pinnalle pärskähtäen 
Aallon alla se suunnisti soittajan luo 
Sille tuttua tutumpi on sävel tuo 
Laulu kertoo näin mitä on yksin, kun jää 
Hyvin hylje sen ymmärtää 
 
Kertosäe: Tanssittu koskaan ei  
Netorin häitä 
Mailma houkutti pois morsion 
Vanhoja poikia viiksekkäitä 
Mies sekä hylje kumpikin on 
 
Saimaan saaressa pikkuinen torppa 
Sinne elämän toveri tahtonut ei 
Yksin Nestori jäi kuten norppa 
Myös sen kumppanin kohtalo vei 
Suuri Saimaa mut sata on hylkeitä vaan 
Kohta jäljellä ei ehkä ainuttakaan 
Huuliharppua soittelee Miikkulainen 
Yksi ymmärtää kaipuun sen 
 
Kertosäe 
 
Saimaan saaressa pikkuinen torppa 
Istuu portailla Nestori Miikkulainen 
Lepokivellään iäkäs norppa 
Katsoo ystävää ymmärtäen 
Suuri Saimaa mut naista sen rannoilta vaan 
Ei näin tuuliseen saareen saa asettumaan 
Kuten norpan, on määrä myös Miikkulaisen 
olla sukunsa viimeinen 
 
Tanssittu koskaan ei Nestorin häitä… 
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59. YKSINÄINEN SAARNIPUU 
 
On keskellä meren selkää 
Luoto armoilla aallokon 
Sinne lintukin pesiä pelkää 
Tyrsky lyö yli kallion 
Miten sattuikaan sinne juurtumaan 
Yksinäinen saarnipuu 
Paikkaan sellaiseen johon kyennyt 
Ei elollinen mikään muu 
 
(Miten sattuikaan 
Sinne juurtumaan 
Yksinäinen saarnipuu) Yksinäinen 
saarnipuu 
 
Vaan jostakin tuuli tuonut 
Saarnen siemenen sinne on 
Miksi luonto lie oikkunsa luonut 
Päälle laakean kallion 
Se on kasvumaa johon istuttaa 
Ihminen ei mitään vois 
Kukaan siksi ei arvaa kitkemäänkään 
Mennä sieltä mitään pois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kun siemenen tuuli kantoi 
Otti pienen, mut' vahvimman 
Kasvupaikan tuon karuimman antoi 
Koska puun uskoi juurtuvan 
Luojan tehtävää täyttää tärkeimpää 
 
Yksinäinen saarnipuu 
Oottaa hetkeä, jolloin rantalehdot 
Kuolemasta havahtuu 
Kunhan luodon luo tuuli tiedon tuo 
Täyttymys tää tapahtuu 
 
Silloin matkaan sen antaa siemenen 
Tuo yksinäinen saarnipuu                                                       



 
 

 

 


