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Rauli Badding Somerjoki - Paratiisi

Säkeistö 1:

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

Säkeistö 2:

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

Kertosäe
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Meillä on metsässä nuotiopiiri 

Säkeistö 1:

Meill on metsässä nuotiopiiri, missä kuusten kuiske soi.
Kipunat kohti tähtiä kiirii, lähipuutkin punervoi.

Kertosäe

:Ja me muistain sankariaikaa, sadun tenhon tunnemme taikaa, kun
laulumme yön yli kiirii, ja kun hongat huminoi:

Säkeistö 2:

Tuli leiskuen nuolevi puuta, hämy verhoo metsän, maan.
Jutut kuulemme, huudot, vaan muuta
sydän syttyy tuntemaan.

Kertosäe

Säkeistö 3:

Ja kun himenee hiipuva hiillos, ja kun lankee lauha yö,
viime laulussa harras soi kiitos, Pyhän Yrjön kutsuu työ.

Kertosäe



Routioseuran Yhteislauluvihko

3

Heili Karjalasta

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

Kertosäe

Hei Karjalasta heilin minä löysin
löysin heilin pienen herttaisen.
Hän kohta minut sitoi lemmen köysin
sitoi hurmahan iäisehen.

Säkeistö 2

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...

Ja mä tiedän sen, impi armainen
oottaa siellä karjalan mailla ystävääJok ei konsanaan, luovu aarteestaan,
vaan sen sydämessään säilyttää.
Hei Karjalasta heilin minä löysin..
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Mistä tunnet sä ystävän 

Mistä tunnet sä ystävän
Onko oikea sulle hän
Anna meren se selvittää
Kuka viereesi jää
Ja jos silloin kun myrsky soi
Vain sun kumppanis vaikeroi
Vene lähimpään rantaan vie
Jääköön pois mikä lie

Mistä tunnet sä ystävän
Onko oikea sulle hän
Anna tunturin selvittää
Kuka viereesi jää
Kun on kaukana kaikki muut
Ja kun päättyvät pitkospuut
Kuka rinnallas ruikuttaa
Takaisin mennä saa

Mistä tunnet sä ystävän
Onko oikea sulle hän
Ajat ankeimmat selvittää
Kuka viereesi jää
Kun on sinulla vaikeaa
Ja kun tarvitset auttajaa
Silloin ystävyys punnitaan
Menee muut menojaan

Siitä tunnet sä ystävän
Kun on vierelläs vielä hän
Turhat tuttavat silloin ois
Hävinneet pian pois
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Juha Vainio - Vanhoja poikia viiksekkäitä

Säkeistö 1:
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 Nestorin häitä,
Maailma houkutti pois morsion.
Vanhojapoikia viiksekkäitä
Mies sekä hylje kumpikin on.

Säkeistö 2:
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

Säkeistö 3:
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.

Kertosäe x 2
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Vesa-Matti Loiri - Lapin Kesä

Lapissa kaikki kukkii nopeasti
Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin
Tuon usein tuntenut oon raskahasti
Kun katson kansan tämän vaiheisiin
Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta
Ja suuri surkastua alhaiseen
Miks meillä niin on monta mielipuolta
Miks vähän käyttäjiä kanteleen

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu
Kuin heinää, miestä, toiveen tosiaan
Miest' aatteen, tunteen miestä, kaikki maatuu
Tai kesken toimiansa katkeaa

Muualla tulta säihkyy harmaahapset
Vanhoissa hehkuu hengen aurinko
Meil' ukkoina jo syntyy sylilapset
Ja nuori mies on hautaan valmis jo

Ja minä itse, miksi näitä mietin?
Se merkki varhaisen on vanhuuden
Miks seuraa käskyä en veren vietin
Vaan kansain kohtaloita huokailen

On vastaus vain yksi Lapin suvi
Sit' aatellessa mieli apeutuu
On lyhyt Lapin linnunlaulu, huvi
Ja kukkain kukoistus, ja riemu muu

Mut pitkä vain on talven valta, hetken
tääl aatteet levähtää, kuin lennostaan
Kun taas ne alkaa aurinkoisen retken
Ja jättävät jo jäisen Lapin maan

Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän
Te suuret aatteet, teitä tervehdän
Oi, tänne jääkää, tänne tehden pesän
Jos muutattekin maihin etelän
Oi oppi ottakaatte joutsenista
Ne lähtee syksyin, palaa keväisin
On meidän rannoillamme rauhallista
Ja turvaisa on rinne tunturin
Havisten halki ilman lentäkäätte
Tekoja luokaa, maita valaiskaa
Mut talven poistuneen kun täältä näätte
Mä rukoilen, ma pyydän, palatkaa
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Jormas & Pepe Willberg - Rööperiin

On koju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa
Ja ilmaiseksi lapset ketsuppia saa
Jos minne koskee pieni sormenpää, siihen jälki jää

Pyykkimuija, joka lastiansa kuljettaa
On lakanoissa kuusi lasta kiljuvaa
Ja koira konstaapelin yrittää löytää ystävää
Kaipaan niin...

Kertosäe: 

Rööperiin mä kaipaan niin taas uudelleen
Muistot suloiseen vie lapsuuteen
Kai vielä muistat sen

Säkeistö 2: 

Kun kerran siellä aikuisten me tiellä törmäiltiin
Ja talkkarilta juostiin piiloon kellariin
Ja kuinka meitä silloin huudeltiin. Salaa suudeltiin

Kertosäe

Säkeisto 3:

Kun huusi faija, saapui mustamaija, pois sen vei
Myös meitä joku etsi, löytänyt vain ei
Sä olit hiirenhiljaa vierelläin, käsi kädessäin

Sinne kanssas vielä kerran päästä tahtoisin
Mut vuodet vierineet sen estää kuitenkin
Ja aikamiehen paksu vatsa tää aidan rakoon jää
Kaipaan niin...

Kertosäe

Säkeistö 4:

Rööperiin mä kaipaan niin taas uudelleen
Muistot suloiseen vie lapsuuteen..Rööperiin!
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Nälkämaan laulu (Traditionaalinen kappale)

Säkeistö 1

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa,
jylhien järvien loiskintaa!
Meidänpä mainetta mainivat nuot
koskien ärjyt ja surkeat suot!
Meidänpä vapautta vaarat on nää!
Meidän on laulua lahtien pää!
Meille myös kevätkin keijunsa toi,
rastas ja metso täälläkin soi.

Säkeistö 2:

Taival lie hankala – olkoon vaan!
Luonto lie kitsas – siis kilpaillaan!
Kolkassa synkeän syntymämaan
pirttimme piilköhöt paikoillaan!
Vainojen virmat, oi vaietkaa!
Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa!
Miekkaa ei tarvis – tarmoa vaan
puolesta hengen ja heimon ja maan.

Säkeistö 3:

Nosta jo rintaasi maausko uus,
taannuta taika ja vanhoillisuus!
Maamies, muista, miss’ onnesi on,
riihesi rikkaus riippumaton!
Kainuhun kansa, ah arpasi lyö!
Missä on ryhtisi, kunnia, työ?
Meidän on uudesta luotava maa,
raukat vaan menköhöt merten taa!
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Kari Tapio - Olen Suomalainen

Säkeistö 1:

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 harvemin 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

Säkeistö 3

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 x 2
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Petri Laaksonen - Täällä Pohjantähden Alla 

Säkeistö 1:

Täällä Pohjantähden alla, korkeimmalla kukkulalla
Katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan.
Täällä Pohjantähden alla, taivas täyttyy purppuralla
Siitä suojakseni peiton minä itselleni saan.

Kertosäe:

Ja alla Pohjantähden minä tulen, minä lähden
Ja vain Pohjantähden nähden itken vuokses kyyneleen.

Säkeistö 2:

Täällä Pohjantähden alla, murheita on laulajalla,
Täällä kuu kumoittava on myös alakuloinen.
Täällä Pohjantähden alla, hiipii sieluun asti halla,
Ja tunteet tappamalla, rikki repii sydämen.

Kertosäe

Säkeistö 3:

Täällä Pohjantähden alla, korkeimmalla kukkulalla
Katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan.
Täällä Pohjantähden alla, taivas täyttyy purppuralla
Siitä suojakseni peiton minä itselleni saan.

Kertosäe x 2
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Edu Kettunen - Lentäjän poika

Säkeistö 1:

Minä istuin kiitotien päähän
Jäin ihmettä katselemaan
Kone kaunis, kuin lentäjän luusta tehty
Yllytti moottoreitaan
Minä ihailin villiä voimaa
Minä nöyristä lapsista nöyrin
Ja kun moottorit ampuivat sankarin matkaan
Jäin seuraavaa odottamaan

Kertosäe

Minä olin lentäjän poika
Lähes sankari siis itsekkin
Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut
Vielä isäänikin paremmin

Säkeistö 2:

Minä nukahdin hallien varjoon
Unen kerosiinin katkuisen näin
Minä näin lentäjän huimapäisen ja varman
Syöksyvän ylöspäin
Ylöspäin läpi pilvien peiton
Kohti ilmailun historiaa
Jetin siivillä kuohui auringon kulta
Kun se irtosi otteesta maan

Kertosäe

Säkeistö 3

Lentokenttien aavoilla tuulee
Niin kuin ulapalla aution maan
Ja kiitotien päässä on taivaassa reikä
Ovi miltei mahdottomaan

Kertosäe
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