KULJET HEIDÄN KESKELLÄÄN
(2013, Running Moose Productions/Puuma Records )

Levy ostettavissa täältä:
iTunes
Levykauppa Äx

MATKASAARNAAJA ( kirjoitti Jari Rättyä )
Mä vaihdoin puhtaan paidan, mä prässit suoristin
mä kaivoin komerostain rakkaimman plagaatin
Aattestaan mato luopuu mies selkärangaton
”Tästä ei neuvotella”, mä sanoin, ”tässä mun kynnys on”
CH:

On matkasaarnaajaa
seurakuntaa turvallaan
on joka lähtöön lobbaajaa
vippejä, vastuunkantajaa
+ ja kaikki ne jostakin palkan saa joo! palkan ottavat herraltaan

Mä luulin, että suoraan kun kertoo totuuden
niin sen on pakko riittää ohjeeksi ihmisen
”Ei tehdä repimällä ei ei, vaan sopien”
sanoivat naureskellen ja sitten söivät mun sydämen
CH:

+ ja kaikki ne jostakin käskyt saa joo! käskyt ottavat herraltaan

Ja päälle trikoot pantiin, alettiin painimaan
sanoivat että niin voi suurpalon sammuttaa
Vastuunsa kuka kantaa, uskoo ja tottelee,
se nöyrtyy polvillensa ja ottaa markkinat herrakseen
CH:

+ ja kaikki ne herraa kumartaa joo! herraa yhtä ja ainoaa

KALLEN VAPAUSLAULU ( kirjoitti Jari Rättyä )
Eipä tahtonut Kalle kotiaan jättää
vaikka se talo on vetoinen
kirjoitti oveen:
”Tästä ei tulla, tai seurauksista vastaa mä en”
Iida se itki:
”Siellä on ukki, torrakan kanssa
kuinkahan käy?
ullakon ikkunoissa se väijyy
ei sinne pääse, niin ettei näy”
Oi Vapaus, sä mihin meet?
lapsesi täällä oottaa edelleen
Oi Vapaus, sä mihin meet?
astu mun sisään niin mä kodin sulle teen
Pankin nilkki se sanoi:
”Kyllähän Kallen ymmärtää täytyy, aikuinen mies
Meillä on täällä muutakin hommaa,
kallista aikaa Kalle nyt vie”
”Ei talo enää oo Kallen talo,
tällaista se on, nyt kävi näin
Arvalla mentiin,
ei tällä kertaa markkinat hymyilleet Kalleen päin”
Oi Vapaus…
Nimismies huusi:
”Kuulehan sinä Kalle
nyt kyllä lopetat pelin tään
mahda ei lakikaan Ahneimmalle
kuinka siis mahtaisit sinäkään?”
Vastasi Kalle:
”Mun torrakalla
tyhjeni kerran Raatteentie
Perkele jos en teitä mä voita
ainakin pari mukanani vien”
Oi Vapaus…

SCHLAGER (ULRIIKASTA) ( kirjoitti Jari Rättyä )
Pistivät sut pulpettiin istumaan mun viereeni
kuuntelit ja tarkkailit ja kysyit syitäkin
En mä sua tuntenut, ne siirsi eri paikkaan mut
kun mä aina ikkunaa unohduin katsomaan
chorus:
Ulriikka
siskoja löytyy maan alta
ja veljiä takakonteista
ja tunnelinkaivuusta
Ulriikka
schlaagerit on huolta vailla
ja kerran kukat kasvavat
aseiden piipuista
Välttävästi sopeuduin myötävirtaan aina uin
ja lopulta mä onnistuin jopa tienaamaan
Löytyi alle mersukin, lapset syntyi, vanhenin
autobahnaa sahasin mä länsipuolella
Seinällä kun sinut näin, se tuli niin kuin rekka päin
Chorus
Ja pitkin maata raivoissaan etsivät ne Ulriikkaa
Kerran jotain tuttua näin läpi auton ikkunan
kadun yli juoksevan metrotunneliin
Näinkö susta vilauksen? Kertonut mä niille en
Ulriikkamme näköinen sä olit kuitenkin
Chorus
Ulriikka
eivät usko hyvällä ne koskaan kuitenkaan

MESTARIN YLISTYS ( kirjoitti Jari Rättyä )
Kuljin varpaat rakkuloille jotta Teidät kohtaisin
toiveen suuren täytätte jos Teistä saan mun mestarin
Oppipoikaa parempaa te mistään ette löydäkään
ahkera ja tunnollinen, itseltäin jos kysytään
Ja yksi minua kiinnostaa
hupsutukset ei ollenkaan
Teiltä jos pääsen oppimaan
ammattitoimintaa
Mitenkä teet?
Mitenkä teet?
Mitenkä teet?
Opeta mua, opeta mua
Aamuisin torille riennän, ostan juuston, konjakin
Yrtit, öljyt, muistan kyllä, tingin alennuksenkin
Aamiaisen mä sille teen
ja pistän pukamat rasvaten
ja yhdelsältä me täsmälleen
menemme verstaaseen
Mitenkä teet?
Mitenkä teet?
Mitenkä teet?
Opeta mua, opeta mua
Kun mä tästä viisastun ja hankin taidot ammattiin
kiltaan vihkimyksen saan ja sitten myös oon Mestari
Oppipojan mä itse saan
ja sitten minua palvellaan
kenkänikin voi nuolettaa
ja maksa en markkaakaan
Mitenkä teet?
Mitenkä teet?
Mitenkä teet?
Opeta mua, opeta mua

AAMEN. JA KIOSKI KII ( kirjoitti Jari Rättyä )
En minä voi
kun en minä pysty
en minä voi
kun en ymmärräkkään
En minä kehtaa
en minä jaksa
ja en minä jaksa
kun mua väsyttää
Sano: Aamen. ja kioski on kiinni, Aamen. ja kioski on kii
En minä aina
kun muutkaan ei koskaan
jos joku joskus
niin tuskinpa vaan onnistuvat
kun mä koetin jo kerran
ja ei homma toiminut silloinkaan
Sano: Aamen. ja kioski on kiinni, Aamen. ja kioski on kii
”Ei syytä huoleen”,
Johtaja kertoo,
”Köyhäkin saa mitä tarvitsee.
Vielä on sullekin älykorttiauto
ja kaikille alttaritauluteevee!”
En minä nää
kun en minä piittaa
en minä piittaa
kun en minä nää
Ei kuulu mulle
on korvissa paskaa
ja oon kuin en huomais
kun mua hävettää
Sano: Aamen. ja kioski on kiinni, Aamen. ja kioski on kii

KAIKKIEN JUOMALAULUJEN ÄPÄRÄ ( kirjoitti Jari Rättyä )
On Eveliinalla musta silmä jälleen
vain hädin tuskin kehtaa kuppilaan
vaikkei se ollut ensi kerta hälle
ei sitä myöskään kehtais mainostaa
Aksu on herännyt ja naisensa löytää
siellä se oli missä muistikin
ei näitä vatvota, uusi satsi pöytään
kyllä se siitä niin kuin eilenkin
Joten:
Laulapa poika se laulu, joka tehtiin
kun en mä vielä ollut onneton
eilinen vain minun avukseni ehtii
kun tämä päivä, kirottu se on
Nurkassa soittaa pelimanniparka
baskeri päässä on ja sielua syö
kyntää viis kertaa kolmen vartin sarkaa
hulluilla juhlat on ja aasilla työ
Joten:
Laulapa poika se laulu, joka tehtiin
kun en mä vielä ollut onneton
eilinen vain minun avukseni ehtii
kun tämä päivä, kirottu se on

DYYKKAUSLAULU ( kirjoitti Jari Rättyä )
Lähiketjun rouva pistää kiinni luukkujaan
kassa lasketaan
ja sitten mopataan
Alle roskakatoksen hän tuo säkillisen
aina kello kymmenen
me aukaisemme sen
Jos ei muille kelpaakkaan
meille kelpaa, Kiitos vaan!
Iltasella kiinni painuu silmä kauppiaan
ja jossain dyykataan, täällä dyykataan
Kas, on siinä riihileipä muovikäärössään
viimeisenä päivänään
ei mennyt miksikään
Ja emme ylenkatso myöskään nakkimakkaraa
sen koira syödä saa
hän kyllä arvostaa
Kun päivittäisen leivän saa
ei paljon muuta tarviikkaan
Iltasella talousuutiset me katsotaan
ja sitten dyykataan, täällä dyykataan
Hiljaa, hiljaa hiivitään me yössä Helsingin
ja jos me kaapataan, pois heittämääsi vaan
Kasperkoira mukanain ja Lokki Joonatan
vatsaan kurnivaan me täällä dyykataan
Aamusella moottorit taas käyntiin pamahtaa
roskaauto morjestaa
tukusta tulevaa
Kauppa aina kannattaa kun liikkuu tavaraa
ja halvalla kun saa
ja paljon kerrallaan
Riittää meillä purtavaa
leivän tie jos kiinnostaa
Aamusella jossain vilja maasta kurkistaa
ja jossain dyykataan, täällä dyykataan

TIIBET TULI VASTAAN ( Jari Rättyä )
Katso nyt tuota entistä äijää
kulkuset ranteessa kilkattaa
vastaantulijalle sanoo ”päivää”
vaikkei se ihmistä tuntiskaan
Parta on takussa ja kauhtana haisee
niukkuuden iloista on saarnat sen
ois siitä ollut monenlaiseen
mutta siitä tuli tuollainen
Nyt se omassa mielessään
Tiibetissä kiipeää
ja se saa
Ohutta ilmaa keuhkot täyteen
ohutta niin että kirveltää
ohutta ilmaa keuhkot täyteen
maailman huipulla hengittää
Ennen se oli vielä niin kuin muutkin
hyvin mahtui normaalipuitteisiin
kapulan vaihtoi harva se viikko
ja oli asiat kunnossa muutenkin
Oli tallissa auto ja älytön nainen
niin kalliisti kengitti kumpaakin
lainaa sai eikä pelottanut yhtään
eikä tarvinnut maksaa takaisin
Nyt se omassa mielessään…
Ohutta ilmaa keuhkot täyteen…
Tässäpä huomaa, kuinka hauras
ihmisen järki se sitten on
onnessaan tämä narrikin nauraa
vaikka on potkima kohtalon
Ohutta ilmaa keuhkot täyteen
ohutta niin että kirveltää
ohutta ilmaa keuhkot täyteen
maailman huipulla hengittää

IMPIVAARAN HENGET ( kirjoitti Jari Rättyä )
Pielavedellä kylki edellä
me mentiin sillan kaiteeseen
ja siitä jokeen edelleen
Äijä saatana lisää vaan vauhtia
vaikka kuinka rukoiltiin
että pois me päästäisiin
CH: Ei Impivaaran henget pysy haudoissaan
ei ole hiljaa vaikka päälle rakentaa
Ne yöllä nousee epäilemään muistiaan
ehkei me sankareita aina oltukaan?
Koppiin traktorin tänään kiipesin
rintaa alkoi pakottaa, itse ajoin sairaalaan
Kun ne leikkasi, remmeissä uhosin
vaikka tippapullon kanssa meen
puut ei kaadu itsekseen
CH: Ei Impivaaran henget pysy haudoissaan
ei ole hiljaa vaikka päälle rakentaa
Ne yöllä nousee epäilemään muistiaan
ehkei me sankareita aina oltukaan?
Nuori sotilas lähti kauemmas
kuin koskaan oltiin oltukaan
itään päin ne käski vaan
Olkitukkainen, sinisilmäinen
herrakansa rinnallaan
marssi kohti Moskovaa
CH: Ei Impivaaran henget pysy haudoissaan
ei ole hiljaa vaikka päälle rakentaa
Ne yöllä nousee epäilemään muistiaan
ehkei me sankareita aina oltukaan?

SOLUN KEHTOLAULU (kirjoitti Jari Rättyä)
Avaa silmät, lapseni
herää ja kuuntele tarkasti
kun valmistamme tulevaa
meitä ja kaikkia koskevaa
Täältä kerran lähdet kaupunkiin
jäävät leikit ja äitikin
muuttaa saat sinä asumaan
suoraan Pimeyden selustaan

Kuljet heidän keskellään, yksinään

Ovensa ne avaavat
antavat nimen ja ruokkivat
valmistavat vuoteesi
saat niiden kakaroita seuraksi
Joku sanoo, että se on ystävä
pidä silloin puukkoa käsillä
ja kunnioita pelkästään
metsän puuta ja eläintä

Kuljet heidän keskellään, yksinään

Kun tarjoilevat hengelle
niin pureksi ja pois sylkäise
sinun aivoja tarvitaan
paskasakki pesköön omiaan
Kuljet läpi koulujen
hiljaa, mutta tietäen
ja näet karjaa, joutavaa
joka lisää aina lukuaan
Talviillat, kesäyöt
pyhänseudut, aina työ
taudintekijät jäljittää
putkeen kaapata, yhdistää
Rohkeasti lapseni
silloin teet mitä täytyykin
Ja tauti pyyhkii yli maan
päästää sen vaivastaan
Mutta nyt on aika nukahtaa
kuin myyränpoika kolossaan
ja sinuun luottaa Äiti Maa
sinä heräät sitten kun kutsutaan
sinä heräät sitten kun kutsutaan…

Kuljet heidän keskellään, yksinään

