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1972
Kristian
Kerran teki jumalan
Luokan kattoon nuuskallaan
Se näköjään yrittää vieläkin viiksiä kasvattaa
Susannaa
Taisin joskus rakastaa
Mut se ei halunnut olla mun kaa
Ajoi kaljuksi päänsä, naisen kanssa asustaa
Nummelin
Poika etupulpetin
Nuo samat rillit vieläkin
Istuu nurkassa yksin, ihan niin kuin ennenkin
Ihailin
Silloin Roopea kadehdin
Hänen elämänsä halusin
Nyt tanssilattialla sen housut putoo nilkkoihin
Meidän piti muuttaa maailmaa
Kertosäe:
Meistä tuli muurareita
Taksikuskeja, suutareita
Yksinhuoltajaäitejä, autokauppiaita
Meistä tuli lääkäreitä
Virkamiehiä, vääpeleitä
Ja tänään voidaan hetki olla kuninkaita
Nurminen
Palloon kosketus kultainen
Olisi ammattilainen
Jos ei ois kännipäissään pudonnut louhokseen
Kaunis Jasmin
Se aikoi malliksi Pariisiin
Hyvältä näyttää vieläkin
Taas kertoo kuinka pääsi Miss Lohja –finaaliin
Meidän piti muuttaa maailmaa
Kertosäe:
Meistä tuli muurareita…
Kun lakit päähän vedettiin
Kaikesta kaikki tiedettiin
Mitä vanhemmiksi vartutaan
Sitä tyhmemmiksi muututaan
Enkä minä ainakaan
Mistään tiedä paskaakaan
Eilen kun kotiin palasin
Avain ei sovi lukkoihin
Ikkunasta vaatteitani lentää
Meidän piti muuttaa maailmaa
Kertosäe:
Meistä tuli muurareita…
Vuorinen
Ystävä takaa vuosien
Ennen meni tunteja jutellen
”Oli kiva nähdä”
Nyt muuta sanoa osaa en

Ankkurinappi
1
Meri on musta ja aallot rantaan lyö
Sinua ja laivaa ootan joka yö
Kun kohdattiin oli pimeää
Kun erottiin oli pimeämpää
Ankkurinappi vain muistoksi jäi
Ankkurinappi sinun puserosta jäi
2
En koskaan nähnyt sinun kasvojasi
Käsin kiihkein haroin hiuksiasi
Kun kohdattiin oli pimeää…
3
Punainen huivi sinun kaulassasi
Tuskainen sydän minun rinnassani
Kun kohdattiin oli pimeää…
4
Niin kirkas kun taivas on mieleni mun
Kun vielä tuntea saan rakkautesi sun
Kun kohdattiin…
Autiosaari
Vatsan pohjassa perhonen,
Hevonen ja tuhatjalkainen.
Tulin eteesi väristen,
Sellaista lempi on
Alku yski ja sylityksiin
Hei me jäätymä olin yksin,
Pakahduksista pettymyksiin,
Sellaista lempi on
Käy tuli aaveiden kaupungissa,
Kunnat piti sen liitoksissa,
Onko mun toivoni sammuksissa,
Missä mun lempi on
Nyt olen uuden risteyksen eessä,
Sänki poskella itken reessä,
Ei ristin sielua liikenteessä,
Missä mun lempi on
Kertsi:
Jos sä tykkäät nii lähekkö baariin…
Sydän verellä naimisiin,
Naama edellä asfalttiin,
Kamat autoon ja helvettiin,
Sellaista lempi on

Kun kuuta lakkasin ulvomasta
Tähdet syliini tippuivat vasta
On aika luopua haarniskasta
Sellaista lempi on
Kertsi:
Jos sä tykkäät..
Doris
Laalaa, laalaa
Reissumiestä laulattaa, kaunista tyttöä saa hän rakastaa
Laalaa, laalaa
Reissumiestä laulattaa, aamun tullen hänet taas unohtaa
Doris oli toisenlainen, Doris oli reissunainen
hän näytti mulle miltä tuntuu kun saa maistaa omaa lääkettään
Doris, Doris
Sä veit mun sydämmen
Doris, Doris
Tuo se pois, takasin sydäntäni vielä tarvitsen
Mä Doriksen tanssiin hain, ihan leikilläni vain
koska Doris oli hyvän näköinen
Minun piti viedä, mutta Doris veikin minut
ja hetken aikaa olin onnellinen
Mut ennen kun mä huomasinkaan
Doris oli mennyt
hän sydämmeni mukaan otti
ja rintaan jätti tuskan viiltävän
Doris, Doris
Sä veit mun sydämmen
Doris, Doris
Tuo se pois, takasin sydäntäni vielä tarvitsen
Oi Doris, Doris
Sä veit mun sydämmen
Doris, Doris
Tuo se pois, takasin sydäntäni vielä tarvitsen
Doris, Doris
Sä veit mun sydämmen
Doris, Doris
Tuo se pois, takaisin sydäntäni vielä tarvitsen

HAAVEISSA VAINKO OOT MUN
Haaveet, kaikki turhat haaveet
Minut on jo saaneet huutamaan huomiseen
Liikaa, kai vaadit multa liikaa
Mut onks siin jotain liikaa, jos tunteeni selviksi teen?
Kertsi:
Kelle kuulut silloin, nyt vastausta ootan illoin
Mä saavun paikkaan aikaan odotettuun
En koskaan saata tietää
Milloin määränpäähän tieni vie tää
matka miehen vieraan tunnetun
Haaveissa vainko oot mun
Saattaa, tää unta olla saattaa
Et tuuli toivon tuo taas ja hiileen puhaltaa
Laivaan, kai lähdet purjelaivaan
Kai nouset päälle taivaan kunnes mä kysyä saan
Kertsi:
Kelle kuulut silloin…
HALLELUJAH
Well I heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this: the fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah [x4]
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to her kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah [x4]
Baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor (you know)
I used to live alone before I knew you
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah [x4]
There was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show that to me, do you?
But remember when I moved in you
And the holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah
Hallelujah [x4]

Maybe there's a God above
All I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew you
And it's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah [x13]

Hetken tie on kevyt
Mä tunnen sinut pikkusisko
Me vaikka vasta kohdattiin
Niin monin kasvoin ennenkin
Sä vierelläni maannut oot
Takkuiset hiukset rinnoillasi
Aamuyön utu silmissä
Kuin lihaksi ois tulleet
Kasteiset niityt, unen laaksot
Kertsi:
Kun yössä yksin vaeltaa
Voi kaltaisensa kohdata
Ja hetken tie on kevyt kaksin kulkea
Ei etäisyys, ei vuodetkaan
Ei mikään meitä erota
Kun hetken vain sut pitää saan
Ja unohtaa
Kun unessasi pikkusisko
Kuupurrellasi purjehdit
Ja aamutähti otsalla
Astelet yön laitoja
Sateiset saaret lännen äären
Kirsikankukat Japanin
Niin etelä ja pohjoinen
Kaikki meitä varten on
Kertsi:
Kun yössä yksin vaeltaa…
Kertsi2:
Ikuisuus, yksi huokaus vain
Yksi yö kuin koko elämä
Tuoksussasi keväät tuhannet
Ei etäisyys, ei vuodetkaan
Ei mikään meitä erota
Ja hetken tie on kevyt kaksin kulkea
HÄN
Hän, sai mut uskomaan, hän,
mut toivomaan, hän,
ja vielä enemmän
Hän, sai mut nauramaan, hän,
sai mut laulamaan, hän,

antoi mulle sävelmän
Hän, hyvä haltiatar, hän,
yön kuningatar, hän,
on enää nimi iskelmän
Hän, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien nään lentävän
Tunnen saman ikävän,
kun poissa on hän
Hän, sai mut nauramaan, hän,
sai mut laulamaan, hän,
antoi mulle sävelmän
Hän, taas kitarani viritän
Ja kuulen tutun helinän,
kuin luonani ois hän
IHANA ILTA
Hän istuu rantabaarissa
Juo kylmää olutta
Hän katselee laivoja
Jotka purjehtivat ohitse hiljaa
Oi mikä ihana ilta
Voi tapahtua mitä vaan
Hän tapaa monta ystävää
Mut toivoo että tapais jonkun
Joka olis vielä enemmän
Hän nousee ylös kylpyammeesta
Pitkät hiukset kietoo pyyhkeeseen
Hän laittaa kyntensä
Lähtee ulos lämpimään ilmaan
Oi mikä ihana ilta…
Myöhemmin rantakadulla
Nämä kaksi kohtaavat toisensa
He katsovat hetken laivoja
Sitten eroavat omilleen teilleen taas
Oi mikä ihana ilta…
I WILL STAY
I will stay by your side now and forever.
I will always only be in love with you.
Is it true when you say that you love me?
And is it true that I'm the one?
In the day we walk together.
In the night I think of you.
Is it true when you say that you love me?
And is it true that I'm the one?
(Solo)

I will phone your mother and ask her,
If I can marry you.
I will stay by your side now and forever.
I will always only be in love with you.
Is it true when you say that you love me?
And is it true that I'm the one?
JOKI
Kaukaa taas palaan joelle kerran
se mua tuudittaa ja saan unohtaa
huuhdon huoleni jokeen taas kerran
sen viileys mua rauhoittaa
Huoliini hukkuen keskellä aikaa
mä jäin yksinäin ja ympärilläin
vieraat kasvot loi rahasta taikaa
ne taivasta kai lavastaa
Kauan kiertänyt oon
nyt eksyneen huutoon
sain viimeinkin vastauksen
mä ympyrää juoksin kai suoritusten
joka päättyy näin sulkeutuen
Kaukaa taas palaan joelle kerran
vaan vie se mua ei mukanaan
Soolo
Jälleen kotiini tuun
ja jää matkalaukkuun
vain muistoja eilisien
ja virta vie mukanaan pois laukun sen
minä jään enää pois tahdo en
Kaukaa taas palaan joelle kerran
se mua tuudittaa ja saan unohtaa
Kaukaa taas palaan joelle kerran
sen viileys mua rauhoittaa
sen viileys mua rauhoittaa
sen viileys mua rauhoittaa
JUOKSE SINÄ HUMMA
Juokse sinä humma,
kun tuo taivas on niin tumma
ja taival on pitkänlainen.
Eihän se tyttö minun kyytiini tullut
kun olen poika hurjanlainen.
Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Juokse sinä humma,
kun tuo taivas on niin tumma
ja kahden tässä hiljaa mennään.
Humma on poijalla ainoa aarre
ja sellaista ei ole kellään

Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Juokse sinä humma,
kun tuo taivas on niin tumma
ja varjot ne tietäni peittää.
Maantieltä hiljaa mun lauluni kuuluu
ja Liinukka harjaa heittää.
Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Juokse sinä humma
kun tuo taivas on niin tumma
ja tiuku on aisan alla.
Voi kuinka pieninä palasina onkaan
mun leipäni maailmalla
Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Juokse sinä humma
kun tuo taivas on niin tumma
ja metsässä huokaa tuuli.
Maantien mutkassa pieni on tölli
ja siellä on kirsikkahuuli
Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Hummani hei, hummani hei, seisahda hummani hei.
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

LET IT BE
When i find myself in times of trouble
Mother mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of dargness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be. yeah
There will be an answer, let it be.
And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine on until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.
LEVOTON TUHKIMO
Juot ja katselet vieraisiin pöytiin
Salaa vilkaiset itseäsi peiliin
Pikimustat tähdet tuijottaa takaisin
Pöydässäsi ei oo yhtään ystävää
Kaikki tietää sun tuhkimotarinas nimeltään
Ennen taivas oli avoinna sinullekin
Kunnes paha sormi tavoitti karkurin
Kertsi:
Ja elämä on helppoo sillon 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
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
Kertsi:
Ja elämä on …

MARILYN
Mä taivalsin läpi tuulen ja tuiskun
nähdäkseni sun puuterihuiskun
Mä silmäni suljin ja sinut näin tytössä naapurin
Olin nuori ja keuhkoissa kirveli Boston
prylkreemikutreilla keikkui roston
Sä olit mun nainen, nainen Marilyn
Mä tuijottelin silloin vain sinun herkkupoveen
ja kuuta ulvoin illoin langenneena loveen
(ja mä lauloin)
Kertsi:
Marilyn, Marilyn, milloin riisut jumpperin?
Marilyn, Marilyn, tuon ajan saanko koskaan takaisin?
Mä tulisesti sua kirjeillä 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 nurinniskoin sai kirjailija Arttu
mä seinältä sun kiskoin, sä olit pelkkä narttu
(ja mä lauloin)
Kertsi:
Marilyn, Marilyn, milloin riisut jumpperin?
Marilyn, Marilyn, tuon ajan saanko koskaan takaisin?
Sun kuvasi kanssa mä sänkyyn hiivin
ia siitä Hollywoodiin aatosten siivin
Itseni uneen itkin ja uniin onanoin
Mä jengissä näyttelin kovaa jätkää
muut jumaloi mua ja minun prätkää
Muut jumaloi mua, mä sinua jumaloin
(ja mä lauloin)
Kertsi:
Marilyn, Marilyn, milloin riisut jumpperin?
Marilyn, Marilyn, tuon ajan saanko koskaan takaisin?
NOUSEVAN AURINGON TALO
On paikka kuulu kurjuuden,
talo nousevan auringon.
On turmellut mun ëlamäin,
talo nousevan auringon.
Mun äiti neuloi vaatteeni,
hän syntiin langennut ei.
Mun faija - hän sai tuomion
ja tiensä tyrmään vei.
Kai ainut minkä tarvitsi,

oli korttipakka vaan.
Sai tyydytyksen parhaimman
vain juopotellessaan.
Oi äiti, kerro lapselles
että tieni väärä on,
kun turhaan heitin nuoruutein
taloon nousevan auringon.
Olen monta kertaa paennut
ja luullut päässeeni pois.
Nyt matkaan sinne takaisin,
eikä kukaan auttaa vois?
Niin, on paikka kuulu kurjuuden,
talo nousevan auringon.
On turmellut mun elämäin,
talo nousevan auringon.
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
KERTSI:
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
Kertsi:
Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman…
POHJOISKARJALAAN
Minä halusin tavata Annelin
sillä tiesin sen minua vielä etsivän
eihän elämä paljoa antanut
sateenkaari päättyi nakkikioskille
ravintolapöytään oksentaville naurettiin
Dam-dididam-dididam-dididamdamdamdam-dam
Dididam-dididam-dididamdamdamdam-dam
KERTSI:
Minä lähden Pohjois-Karjalaan
vaihdan farkut verkkarihousuun
kotiseudulle Pohjois-Karjalaan

juon kaljaa auringon nousuun
Sivukujilla elämän kulkien
toivon onneni jostain vielä löytyvän
enhän minäkään liikoja vaatisi
jotakin jolla tarjoaisin illan
elatusmaksut lottokupongilla kuittaisin
Dam-dididam…
Kertsi:
Minä lähden Pohjois-Karjalaan…
Vaikka elämän sävelen hukkasin
oman onneni sirpaleita säilytän
sillä sinua kaltoin jos kohtelin
olisin voinut vaikeampi olla
yritin silti aina sovinnolla kuitenkin
Dam-dididam…
Kertsi:
Minä lähden Pohjois-Karjalaan…

RAKKAUDEN HAUDALLA
Osaan sanoa kymmenellä kielellä kiitos
Osaan hyvää uutta vuotta toivottaa
Mutta aamuöisin loistavaa tähteä en kiinni saa
Saatan kohtaa vaikeudet silmästä silmään
Saatan olla hiljaa jos niin vaaditaan
Saatan seppeleen mä laskea ja lähteä jatkamaan
Rakkaus on kuollut elämän virtaan
Pelasta mut jos se sopii sinun pirtaan
Pelasta mut, Pelasta
Voisin kulkee väsymättä maailman ääriin
Voisin tulla takaisin ja hengähtää
Mutta sinä kun oot mennyt
Ei henkeäkään mulle jää
Maailman tuuliin mä menetin rakkaan
Pelasta mut jos se käy sun almanakkaan
Pelasta mut, Pelasta
Heikosti tajuan mä elämisen taikaa
Pelasta minut jos sinulla on aikaa
Pelasta mut, Pelasta mut

TAHROJA PAPERILLA
Tiedän että on yö, kun saavut kotiisi pimeään
Yksinäisyys lyö, sanomatta nimeään
Kun luet kirjeeni kaiun kuulet
Tahrat näet joita sateeksi luulet
Kuljen ulkona valossa,
kasvoillani voin tuntea tuulen
Ei sitä tuntunut talossa,
johon palaa en koskaan, luulen
En ole menossa minnekkään
Ei missään tule minun luokseni, minun vuokseni
KERTSI:
Vain tahroja paperilla, älä siis suutu
Ei niistä asiat miksikään muutu
Ei se että meillä oli retkemme,
eikä se että meillä oli hetkemme
Voi tuuli kylmästi kutittaa selkää,
se eteenpäin työntää, älä siis pelkää
Älä huoli siitä, sillä meillä oli retkemme, aa aa aa..
Vain muista, että meillä oli.. hetkemme
Kutsun saaneena tulin, lähdin kui varas, säikähdin viimein
Kun itseeni tarttuneen, tajusin varttuneen
Imin sut kuiviin, tarttui mun huiviin tuoksusi
Teit saman minulle, juoksusi annan anteeksi sinulle
Kertsi:
Vain tahroja paperilla, älä siis suutu…
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 heinikossa kissapetoja
KERTSI:
mulla 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 hemmon 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
Kertsi:
mulla on tästä asti aikaa…

VANHA TIE
Melkein taivaan jätin taaksein
miksi lähdin herra kai sen tietää.
Sinne kaipaan, missä tuulet soi,
missä sammaleeseen
päänsä painaa voi.
Vanha tie meille vie
Töllin nään, sinne jään.
On tien haaraa, vaan ei vaaraa.
Meille vie vanha tie.
Muistot pyörtää järven rantaa
siellä astuin ensiaskeleitain.
Rautaruukin muistan verstaineen
Tuoksut melkein tuntuu,
matkaa sinne teen.
Vanha…
Jos paikka tuo jäikin kulttuurista syrjään
se onnellinen silti olla voi muistoineen.
Ja kulkiessain tietä kotiin tunnen palaavain
mä rauhaan entiseen, uudelleen.
Vanha...
VARRELLA VIRRAN
Kaupunkiin kun masentuu, niin sitä tahtoo tuuliin raikkaisiin
Matkaan vain, ja me löydettiin varrelle virran
Rakas, nyt me telttaillaan. Pois vaatteet päältä riisutaan.
On vesi lämmin, uimaan vaan. Varrella virran.
Varrella virran, varrella virran
On vesi lämmin, uimaan vaan—Varrella virran
Yöllä outoon tunteeseen sitten herättiin, teit meille teet
Mä lähdin rantaan uudelleen, varrelle virran
Kalan kuolleen silloin näin, kun rantaan seisomaan mä jäin
Syitä pohdin mielessäin, varrella virran
Varrella virran, varrella virran
Kalan kuolleen silloin näin—Varrella virran
Jouduin sitten lääkäriin, ja se tohtorimme sanoi niin
On tyhmää että lähdettiin, varrelle virran
Siellä puutkin kellastuu, ja nyt on vasta heinäkuu
Syy tehdas on, ei mikään muu, varrella virran
Varrella virran, varrella virran
Siellä puutkin kellastuu—Varrella virran
Kaiken kuolevan mä nään, ei sorsat ehdi pesästään
Maa sortuu veteen vihreään, varrella virran
Kuvittelen huomisen, mä majavaa voi nähdä en
Pääkallo löytyy valkoinen, varrella virran
Varrella virran, varrella virran Pääkallo löytyy valkoinen—.
Varrella virran

