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MUISTAN KERRAN BAABELISSA
( kirjoitti Jari Rättyä )
Muistan kerran Baabelissa
siitä onkin aikaa ikuisuus
auringon ensi paisteessa
oli maa ja meri uus
Muistan kerran Baabelissa
oli tyttö keinuvalanteinen
se antoi maistaa nuoruuttaan
mulle opetti rakkauden
Kuuletko sen?
Kuuletko Baabelin sävelen
Kuuletko sen?
tutun, muinaisen
Muistan kerran Baabelissa
oli kieli yksi ja yhteinen
joka laulun, puheen ja tunnustuksen
ymmärsimme kumpikin
Silloin luultiin Baabelissa
että onni jatkuisi aina vaan
eikä ihminen milloinkaan
eroon joutuisi rakkaastaan
Kuuletko sen?
Kuuletko Baabelin sävelen?
Kuuletko sen?
tutun, muinaisen
kun jokin toistaa sen
Ja kuuletko sen
kun veri puskee läpi sydänten?
ja on yhteinen
meri huokausten

NÄÄ PERKELE
( kirjoitti Jari Rättyä )
Mä tunnen Taksikuskin
istun aina kyydissään
hulluuteen se veisi
maksustakin kiistellään
Öitä öiden jälkeen
ei silmäntäyttäkään
ja kyynelkanavistaan
sade suuri ryöppyää
Katso sisään
niin näät Perkeleen (x3)
se häipyy pois kun sitä kättelee
Mä voisin mennä metsään
hökkelille asumaan
mä voisin nikkaroida pommin
ja sen postittaa
ihmiskunta kaukana
ja lampi kimmeltää
ja satelliitti ei mua nää
folioon kun käärii pään
Katso sisään
niin näät Perkeleen (x3)
se häipyy pois kun sitä kättelee
Ja pihalla, maakellarissa
kuulen Viiltäjän
se hakkaa oveen nyrkkejään
jo ulos tahtoo hän
Ei rakkautta milloinkaan
vain pelkkää häpeää
se tehdä tien sun sydämeen
osaa vain veitsellään
Katso sisään
niin näät Perkeleen (x3)
se häipyy pois kun sitä kättelee
Katso sisään
niin näät Perkeleen

PULIVEIVI
( kirjoitti Jari Rättyä )
Farmariperäisestä sain
perinnöksi puolikkaan
Lankoa asemalta hain
ja aloin sille juttelemaan:
Teillä on tuhatlapun verran
älä koeta kieltääkään
Vaikka se ei ole paljon
minä saan sen riittämään
Chorus:
Veivaa Puliveivi käyntiin
Veivaa hei puliveivaa
Veivaa Puliveivi käyntiin
niin se jatkaa itsekseen
niin se jatkaa itsekseen
Mulla on ideointipuoli
halekissa luonnostaan
nyt kun vielä äijäkin kuoli
ideani kyydin saa
Alkupääoma vain uupui
eipä uuvu kauempaa
Teidän rahat ja mun aivot
pian ruletellaan maakuntaa
Veivaa Puliveivi käyntiin…
Puolassa karaokelaitteet
on käytännössä ilmaiset
kun sullon pelimannin elkeet
siihen räpäytät ja vitsailet
Kylillä ei semmoista koskaan
ole vielä nähneetkään
nehän kyllä maltaita maksaa
kun joku niitä viihdyttää
Veivaa Puliveivi käyntiin…

PYHÄ JOHANNA
( kirjoitti Jari Rättyä )
Suurella kivellä mä päivän istuin
luostarin pikitietä tarkkailin
luistella töistäni taas onnistuin
en mennyt, vaikka mua huudeltiin
Kun kulkee Pyhä Johanna
silloin tahdon olla paikoillaan
kun kulkee Pyhä Johanna
niin se pöljän pojan parantaa
Kerran se vierestä meni ja katsoi
silmiinsä upposi kuin lähteeseen
niin oli kirkkaat, armoa täynnä
pakko mun nähdä on ne uudelleen
Kun kulkee Pyhä Johanna
nousee rampojakin jaloilleen
kun kulkee Pyhä Johanna
sitä pöljä poika rukoilee:
”Auta, Pyhä Johanna, kun olet lähempänä Jumalaa kuin minä koskaan
kunhan puhut puolestani, tiedän, että Korkein kuuntelee
En mä ole täyden lantin poika,
miksi tällaiseksi raukaksi mut loikaan Herra Sebaot
kun kaikki veljeni Hän hioi täydelleen?”
Sieltäpä parantajan helmat huiskaa
jää niistä valojuova rinteeseen
pöljänkin pään siunaa se kyllä
valmiiksi kun mä menen polvilleen
Kun kulkee Pyhä Johanna
nousee rukoukset taivaaseen
Kun kulkee Pyhä Johanna
silloin Jumalakin kuuntelee
Kun kulkee Pyhä Johanna
silloin tahdon olla paikoillaan
kun kulkee Pyhä Johanna
niin se pöljän pojan parantaa

VONKUU
( kirjoitti Jari Rättyä )
Istu siihen ihan viereen
niin mä kerron, että saavuin kaukaa
niin kuin varmaan huomaat
vieras, outo junantuoma mä oon
Yksin, yksin olen ollut aina
enkä tiedä kuinka ollaan
kanssa minkään naisen
saati tuollaisen kaunokaisen
Viereen
saan sut kunhan loitsu toimii
Viereen
Naaras, saan sut vuoteeseen
Vihdoin viimein olen valmis jäämään
oman kullan viereen
jos sen jostain vielä löydän
niin en jätä sitä koskaan
Viereen
saan sut kunhan loitsu toimii
Viereen
Naaras, saan sut vuoteeseen
Sulla on oma koti jossain
mulla kotia ei koskaan
pentus, ne äitiänsä huutaa
vailla sun tissiä ja suuta
Olkoon, pärjäävät ne varmaan
kerro: äiti löysi uuden armaan
voi kaikki elämäänsä jatkaa
lähdet vonkuumiehen matkaan
Viereen
saan sut kunhan loitsu toimii
Viereen
Naaras saan sut vuoteeseen
saan sut vuoteeseen saan sut vuoteeseen saan sut vuoteeseen

YHDEN KERRAN VUODESSA
( LÄÄKKEEKSI )
( kirjoitti Jari Rättyä )
Yhden kerran vuodessa
liha mut saa, liha mut saa
kun on ollut kunnolla
löysää voi antaa
Lähden kauas itsekseen
tuvalle meen, tuvalle meen
tulta laitan kiukaaseen
Oon kanssa enkeleiden, niiden siivet mua suojelkoon
Ja kun korkki aukaistaan
niin piru ei saa, piru ei saa
ja kun korkki aukaistaan
sen kiinni myös saan
Yhden kerran vuodessa
jano mut saa, jano mut saa
mutta kusta kunnon mies ei juo silloinkaan
Vuosikertakonjakkiin
minä käyn kii, minä käyn kii
koska kuulun viisaimpiin!
Lyöttäydy älä matkaan, repun kanssa kun minut näät
Kun on aika vuotuiseen
parannukseen, parannukseen
täytyy olla itsekseen
vain yksin sen teen
Siionin kirjan veisaan läpi yöllä kun näyt saa
Ja jos siitä selviää
niin hyvä on pää, hyvä on pää
ja on jälleen elämää
taas on elämää!

KURTISAANIVALSSI
( kirjoitti Jari Rättyä )
On kuuma kaupunkimme
kuljen, en tiedä minne
sen tiedän vain: en jäädä voi paikoilleen
Vain yksi toivo mulla
saattaa Hän vastaan tulla
kun päivät vietän kävellen
Pyydän, pyydän
Vielä tämä nuori nainen
ennen kuin mä kuolen
nyt pyydän, pyydän
kun mä Häntä silloin saanut en
Pyydän, pyydän
vielä yksi nuori nainen
ennen kuin mä kuolen
nyt pyydän
pyydän
Hän katsoo kuin metsän peura
kenties kiinnostaa seura?
kaupunki tyhjä on ja vanhemmat pois
Valssille pyydän heitä
huorista enkeleitä
hetkeksi ehkä tehdä vois
Pyydän, pyydän
vielä tämä nuori nainen
ennen kuin mä kuolen
nyt pyydän, pyydän
kun mä Hänet silloin kadotin

VANHAN ROUVAN PORTTI
( kirjoitti Jari Rättyä )
Sinä keväänä kun lähdettiin
Idäntiekin aukes aikaisin
ehkä oli tarkoitettu niin, ehkä siinä meitä autettiin
Velipoika nauroi onnessaan koko ajomatkan satamaan
sanoi: Jokin meitä johdattaa kohti uutta päivää nousevaa
Vanha Rouva (Vanha Rouva)
sillä on jo harmaa pää
mutta sillä (mutta sillä)
kirkkaus on silmissään
Vanha Rouva (Vanha Rouva)
läpäisee mut katseellaan
toivon että (toivon että)
tänne minä jäädä saan
Samaa unta nähtiin kummatkin
koko talvi kunnes uskottiin,
että se oli kutsu ohjeineen
nyt ne noudatamme täydelleen
Jäivät tenttikirjat kimnaasin, enemmän ja paljon saataisiin
etsijän kun löytää itsestään, on pakko vain jatkaa etsintää
Vanha Rouva…
Mutta osaisinko kuitenkaan lähimmäistä rakastaa?
Jokaista vastaan tulevaa karvatonta apinaa?
Ja onko mussa etsijää riittävästi sittenkään?
On vielä monta elämää, vielä monta monta elämää
vielä montamontamontamontamontamontamontamontamontamontamontamonta
montamonta elämää
Ajaa kuski, kai se ymmärsi osoitteen ja sinne myös veisi?
Paksu tuoksu menneen maailman
taksin ikkunasta tulvahtaa
Ja kun tullaan luokse portaiden
ne on unen portaat, tiedän sen
ja on siinä portti patsaineen
kolkutamme ja se aukenee
Vanha Rouva…
toivon että tänne minä jäädä saan

SUURI MAU 
( kirjoitti Jari Rättyä )
On Iskä keikalla
ja Kissa kotona
ja siellä varmasti on matot rullalla
Kun ilta tummenee
se pihaan katselee
ja kun se naukaisee
niin minä kuulen sen
Uni ja Aurinko
tassuissa sillä on
ja taikalyhdyt valaisevat kaksion
Ja eivät hiiret hukkaan joudu sohvan taa
hyväksi meiningiksihän ne muuttuu vaan
Yöllä hiipii
pyramidiin
Suuri Mau siellä oottaa
Jo oli Tallinnassa pikku pakkanen
kun emo maailmaan toi tämän pienoisen
Sen kauppahallin raunioissa lämpöä
ei ollut muualla kuin toisen vieressä
Yöllä hiipii
pyramidiin
Suuri Mau siellä kutsuu
On kerran vanha mies
ja kissa seuranaan
ja torkkuvat he lämmittäen toisiaan
Missä on ystävyys ja missä ruokitaan
siellä on Suuri Mau
ja kehrää siunaustaan

ARMOLAULU
( kirjoitti Jari Rättyä )
Kerran koittaa se päivä
jolloin kasvosi nähdä saan
lempeänä kuin silloin
niissä on kevät uudestaan
Silloin mä saavun jälleen
sulle kaulani paljastan
tarjoan puukon sulle
jos sä tahdot mun kuolevan
Ja se päivä tuo meille puhtaan tuulen, johon kirjoittaa
ja se päivä on päivä vapauden
ilman vainoojaa
Kun saavun luokses jälleen
enää en tule vihaamaan
vaan nöyrryn niin kuin lapsi,
joka valheensa tunnustaa
Ja se päivä…
Kerran koittaa se päivä
joka armoa säteilee
rinnoilles pääni painan
tuumme yhdeksi uudelleen
Ja se päivä…

