1. Kalahari
(Water) 
San. -Statler- 

Kuumuus, kuivuus kiusaa, iik!

Harhat, houreet haittaa, iik!
Retkikunta joutuu suureen vaaraan
Nassakat jos tyhjenee
Kalahari hautaa ruumiit hiekkaan
Nassakat kun tyhjenee

Karavaanin suuntaa ei voi muuttaa
Nassakat vain tyhjenee
Kamelien vaistoon täytyy luottaa
Nassakat kun tyhjenee

Kohta voimat haipuu
Koska, koska saa
Juotavaa
Janoon ho… ho… ho…
A… a… a…

Kalaharin laajuus kurkut kuivaa
Nassakat on tyhjenneet
Karavaani liikkuu keitaan suuntaan
Nassakat saa täydentää

Kalahari…

Autiomaa ei anna armoa, ei (Ei!)
Autiomaa ei anna armoa, ei
Autiomaa ei anna armoa, ei (Ei! Ei!)
Autiomaa ei anna armoa, ei

Autiomaa ei tunne armoa, ei (Ei!)
Autiomaa ei tunne armoa, ei (Ei! Ei!)
Autiomaa ei tunne armoa, ei (Ei!)
Autiomaa ei tunne armoa, ei

2. Naapuriapua
(Shake it up, shekerim) 
San. sziget

(Leivo, leivo)    
(Leivo, leivo)    
 
Kun leivon pullaa, naapuriini turvaudun.    
Hän keittokirjan lainaa, siitä riemastun    
Hän neuvojaan syytää, pyydän jos täytyy pyytää    
Katseensa mua rohkaisee    
 
Saanko sun sokerin? Tarvitsen myös hiivaa    
Saanko sun sokerin? Kauneutes mua riivaa    
Saanko sun sokerin? Jauhot kaatui tielle    
Saanko sun sokerin? Oot mun pakkomielle    
 
On kaappeja monta keittiössäin, munaa riittämiin    
Jos vatkain oikkuilee, voin luottaa naapuriin    
Hän lainaa aineet, hän poistaa turhat paineet    
Kuin taikinaa vaivaa mua    
 
Saanko sun sokerin? Tarvitsen myös hiivaa    
Saanko sun sokerin? Kauneutes mua riivaa    
Saanko sun sokerin? Jauhot kaatui tielle    
Saanko sun sokerin? Oot mun pakkomielle    
 
Kanelia aneli ja muutakin    
Eräs vieras neidiltä naapurin    
Kanelia aneli ja muutakin    
Eräs vieras neidiltä sai    
 
Kanelia aneli ja muutakin    
Eräs vieras neidiltä naapurin    
Kanelia aneli ja muutakin    
Eräs vieras neidiltä sai    
 
Saanko sun sokerin? Tarvitsen myös hiivaa    
Saanko sun sokerin? Kauneutes mua riivaa    
Saanko sun sokerin? Jauhot kaatui tielle    
Saanko sun sokerin? Oot mun pakkomielle    
 
Saanko sun sokerin? (Saanko sun sokerin?)    
Saanko sun sokerin? Oot mun pakkomielle    
Saanko sun sokerin? Jauhot kaatui tielle    
Saanko sun sokerin? Oot mun pakkomielle    
 
Saanko sun sokerin?

3. Linnan legenda
(Work your magic) 
San. itikka

Eksyin kerran aikaan täydenkuun
Lähelle vanhan linnan
Tornista sen kaikui loitsut sun hetken verran
 
Loitsuillasi hämmennykseen sait
Nyt vain luokses kaipaan
Vaikka tarut susta varoittaa
 
Lausuit loitsut
Sait lankeamaan taikaan linnan
Lumouksesta maksoin hinnan, kalliin hinnan
Lausuit loitsut
Veit sydämeni toiseen aikaan
Ja se murtui kuumaan taikaan, kuumaan taikaan
 
Lausuit loitsut
Sait lankeamaan taikaan linnan
Lumouksesta maksoin hinnan, kalliin hinnan
Lausuit loitsut
Veit sydämeni toiseen aikaan
Ja se murtui kuumaan taikaan rakkauden
 
Ilta illan jälkeen vuokses sun
Palaan mä luokse linnan
Yli vallihaudan laskethan nostosillan
 
Sydän rauhaa saa ei milloinkaan
Muilta vaikka kuulen
Että olet pelkkää legendaa
 
Lausuit loitsut
Sait lankeamaan taikaan linnan
Lumouksesta maksoin hinnan, kalliin hinnan
Lausuit loitsut
Veit sydämeni toiseen aikaan
Ja se murtui kuumaan taikaan rakkauden
 
Sydän murtui kuumaan taikaan rakkauden

Yössä kaikui loitsut   
Hiljaa lausuit loitsut
Legendaa et olla saa
 
Lausuit loitsut
Sait lankeamaan taikaan linnan
Lumouksesta maksoin hinnan, kalliin hinnan
Lausuit loitsut
Veit sydämeni toiseen aikaan
Ja se murtui kuumaan taikaan rakkauden

4. Kalmo
(Vampires are alive)
San. UFOPOLI

(Kun kalmo ratsastaa)
(Yön tamma valjastetaan)
(Maan ääriin raikaavaan)
(Voi nauruun kuolla karmivaan)

Ihmiset, kalvetkaa!

Kehdosta hautaan kannustaa
Ja hyeenan lailla naurahtaa
Hyönteismäinen kuollut ruumis riemuitsee
(Riemuitsee)

Jo todellisuuskin vääristyy
Kun kansalle kalmo näyttäytyy
Epäpuhdas mätä raato
Hymy huulillaan

(Kun kalmo ratsastaa)
(Yön tamma valjastetaan)
(Maan ääriin raikaavaan)
(Voi nauruun kuolla karmivaan)

Kun kalmo ratsastaa
(Voi nauruun kuolla karmivaan)
Kun kalmo maan ääriin ratsastaa
(Voi nauruun kuolla karmivaan)

Kun pimenee yö, kalmo saalistaa
Ratsu synkkä korskahtaa
Satulastaan uuden uhrin seivästää
(Seivästää)

Voi luopua suoraan toivostaan
Jo kavion kopseen kuullessaan
Ylivoiman alakerran saamme tunnustaa

(Kun kalmo ratsastaa)
(Yön tamma valjastetaan)
(Maan ääriin raikaavaan)
(Voi nauruun kuolla karmivaan)

Kun kalmo ratsastaa
(Voi nauruun kuolla karmivaan)
Kun kalmo maan ääriin ratsastaa
(Voi nauruun kuolla karmivaan)

(Kalmo) naurahtaa
Maan ääriin ratsastaa
(Kalmo!)

5. Raaka, rosoinen blues
(Unsubstantial blues) 
San. Timoteus 

Taas sama setti, otti mies ja petti
Ei käy, ovimattona jaksa mä en
Nyt kasaan kamat poimin, ei toivomalla toimi
Tää juttu, no niin, mua varomaan kieltämättä neuvottiin
Keisari on ilkosen alaston

Ontto ja tunteeton mies kun sydämen herkän vie
Se särkyy, enää tuskin parantuu
Tyhjä ja tunteeton mies naiselta kaiken vie
Elää luonain vain kurja katkeruus

Kysyt "Quo vadis?", laadit barrikaadis
Vaan ei, enää estää mua et voi
Yön selkään salaa hiivin ja valkoisin siivin
Lennän pakoon, hyvästi, mä jätän kaiken taa

Sä jäät, kun mä lennän
Sä jäät, kauaksi ennän
Mä rajan taa
Sä jäät, oh... et saa kiinni...
Et milloinkaan...

Ontto ja tunteeton mies kun sydämen herkän vie
Se särkyy, enää tuskin parantuu
Ontto ja tunteeton mies naiselta kaiken vie
Eli luonain vain kurja katkeruus
 
Tunteeton mies naiselta kaiken vie
Eli luonain vain kurja katkeruus
Soi vielä sävel tuttu - raaka, rosoinen blues

6. Jalat ristissä
(Dancing lasha tumbai) 
San. AnnFredi

Hellou Orivesi, onhan tää huoltoasema?
Mie jottain liikoo join
Auttakee!

Pakko piästä pissoomaan
Pakko piästä veskiin
Pakko piästä pissoomaan
Kiiruusti!

Pakko piästä pissoomaan
Pakko piästä veskiin
Pakko piästä pissoomaan
Kiiruusti!
Tanssin

Vasen, oikee?
Nyt repeen

Pakko piästä pissoomaan
Pakko piästä veskiin
Pakko piästä pissoomaan
Kiiruusti!

Pakko piästä pissoomaan
Pakko piästä veskiin
Pakko piästä pissoomaan
Kiiruusti!
Tanssin

Se ovi? Se ovi?

(Taas vaaditaan – rahaa) Mie ehin vaiko en?
(Taas vaaditaan – rahaa) Tää hankalaa on
(Taas vaaditaan – rahaa) Pieleen oven
(Taas vaaditaan – rahaa) Nojailen
Ja parun

(Mie jonottaa saan tuskissain)
(Mie jonottaa saan tuskissain)
(Mie jonottaa saan tuskissain)
(Mie tuskissain)
Tanssin

(Lala lalala...la lalala lalala...) Ovi jo narisoo
(Lala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...) Jukra vie, pääsin!
(Lala lalala...)

(Taas vaaditaan – rahaa) Mie ehin vaiko en?
(Taas vaaditaan – rahaa) Tää hankalaa on
(Taas vaaditaan – rahaa) Pieleen oven
(Taas vaaditaan – rahaa) Nojailen
Ja parun

(Mie jonottaa saan tuskissain)
(Mie jonottaa saan tuskissain)
(Mie jonottaa saan tuskissain)
(Mie tuskissain)
Tanssin

Palasin
Mikä on tuo kuoro?(kuoro)
Ja kenen on nyt vuoro? (vuoro)
Ohittaa ei saa!

(Lala lalala... la lalala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...) Jukra vie, pääsin
(Lala lalala... la lalala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...) Sissään

(Lala lalala... la lalala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...)

Ookkei mänen mie

7. Uudestaan 
(Molitva) 
San. AnnFredi

Jo asema täyttyy
Toiveita raahaan perässäin
Pian odotus päättyy
On meitä niin monta, se käy mielessäin

Sydän sen uskoo
elossa vielä nähdä sut saan
Jos tarpeeksi toivoo
Jos tarpeeksi toistaa rukoustaan

Ne kirjeet, viime kirjeet
eksyivät kai tuimiin tuuliin
Ja vuodet ovat saaneet
kaipuun korkeuksiin

Uudestaan kodin kanssas takaisin jos saisin
Uudestaan paratiisin meille rakentaisin
Rakastan, unohdan
sen kuinka raivo rikkoi isänmaan
Saan rakastaa, voin unohtaa
sen jos en sua syliini saa puristaa
Uudestaan

Ja totuus, se sattuu
Pahemmin kuin luodit koskaan
Jos kaaduit minä kaadun
vuoksi uuden maan

Uudestaan kodin kanssas takaisin jos saisin
Uudestaan paratiisin meille rakentaisin
Rakastan ja unohdan
sen kuinka raivo rikkoi isänmaan
Saan rakastaa, voin unohtaa
sen jos en sua syliini saa
Uudestaan

Kun rakastan, niin unohdan
sen kuinka raivo rikkoi isänmaan
Saan rakastaa, voin unohtaa
sen jos en sua syliini saa puristaa
Uudestaan

En sua syliini saa
Uudestaan

8. Auringonlasku 
(Mojot svet) 
San. Metsis 

Naina naina nanana naina…
Naina naina nanana naina…
Naina naina nanana naina…
Naina naina nanana na…

Öinen tumma taivas taas vaeltaa
Auringon hymyn syö varjoillaan
Viileän maan hopeaa
Hetken vain koskettaa saan

Valon ja pimeyden väliin jään
Uneen ja elämään häilyvään
Valon ja yön osan otin
Tuntien sen harmauden

Valon ja pimeyden väliin jään
Uneen ja elämään häilyvään
Valon ja yön työtä ootin
Sainkin pelkän haurauden

Katsoo jo sirppi yön keltainen
Aurinko käskee mua polttaen
Taivaan ja maan kauneimpaan
Loistoonsa näin laveeraan

Valon ja pimeyden väliin jään
Uneen ja elämään häilyvään
Valon ja yön osan otin
Tuntien sen harmauden

Valon ja pimeyden väliin jään
Uneen ja elämään häilyvään
Valon ja yön työtä ootin
Sainkin pelkän haurauden

Naina naina nanana naina…
Naina naina nanana naina…
Naina naina nanana naina…
Naina naina… hei…

Valon ja pimeyden väliin jään
Uneen ja elämään häilyvään
Valon ja yön työtä ootin
Sainkin pelkän haurauden

Valon ja yön työtä ootin
Sainkin pelkän haurauden

9. Naamiaiset
(Molitva) 
San. itikka

Jo juhlamme päättyi
Aamu vei vieraat tullessaan
Ja valot kun syttyi
jäi tyhjyyttä seinät vain katselemaan

Pois siivosin tuopit
vaan koskenut sirpaleisiin en
Kun surutta juhlit
niin surutta särjit kaiken sen

Kun lähden, katso sua en
on sun kasvot mulle vieraat
Ja tiedän - viimeinenhän
valot sammuttaa

Päättyneet ovat juhlat joista kotiin lähden
Päättyneet ovat naamiaiset meidän kahden
Juhlat saa lopettaa
kun niistä usko, toivo, rakkauskin
pois vuorollaan vain katoaa
Ovat naamiaisten vieraat hiljalleen kadonneet

Jos aamuun avautuu
uusi ovi toisiin juhliin
on varmaa - sinne vieraat
uudet kutsutaan

Päättyneet ovat juhlat joista kotiin lähden
Päättyneet ovat naamiaiset meidän kahden
Juhlat saa jo lopettaa
kun niistä usko, toivo, rakkauskin
pois vuorollaan vain katoaa
Ovat naamiaisten vieraat kadonneet
(Päättyneet, päättyneet)

Nyt juhlat saa jo lopettaa
kun niistä usko, toivo, rakkauskin
pois vuorollaan näin katoaa
Ovat naamiaisten vieraat hiljalleen kadonneet

Ovat naamiaisten vieraat kadonneet

10. Joki
(Valentine lost) 
San. UFOPOLI

Jäin joen rantaan, käänsin katseen virran pohjaan
Näin syvyyteen sun vajonneen
Kun silmät ummistin, haihduit aamun usvaan
Pois kävelin, sut unohdin

Ei kuohu kosket kaipauksen
Vaan huuhtoo uoman menneiden
Jää murentuu
Muistot hukkuu suvantoon
Ja tunteen suistoon ajautuu

En palaa rantaan, talven tullen virta jäätyy
Jään kahleisiin sut padottiin
Jos tieni nietostuu ja hangen alle päättyy
Voit unohtaa mut pelastaa

Ei kuohu kosket kaipauksen
Vaan huuhtoo uoman menneiden
Jää murentuu
Muistot hukkuu suvantoon
Ja tunteen suistoon ajautuu

Ei löydy siltaa huomisten
Sen veivät voimat virtauksen
En voi todistaa
Kuinka tyhjät unelmat
Mut törmää vasten rusentaa

Ei kuohu kosket kaipauksen
Vaan huuhtoo uoman menneiden
Jää murentuu
Muistot hukkuu suvantoon
Ja tunteen suistoon ajautuu

Ei kanna kaiut huokausten
Vaan peittyy pauhuun ylpeyden
En voi käsittää
Kerran uskoin lupauksiin
Ne päättänyt oon häivyttää

11. Nunnat vapaalla
(Song # 1) 
San. Timoteus 

Vaihdetaanko vapaalle? Joo (Ahaa)
Nyt rokataan!
Kuulkaa mua
Kaavut pois, nää ylle (Ahaa)
Hyvältä näyttää

Jakaa ilosanomaa
voi keinoin tuhansin
Tuhman mutta tehokkaan
mä niistä valitsin

Jos sen abbedissa kuu-
lis, varmaan slaagin sais
Unohtaa on käsky kuu-
des aikomuksenain

Hei mies (Hei mies)
Esimakua tarjoan
mä uskon autuudesta

Au! Sun kilvoitella pitää
Niin moni haluu sisään
Vaan ahdas kovin taivaaseen ovi on
Au! Jos koputat, mä avaan
Saat nuput aukeamaan
Sä ota lilja kaunein, uskomaton

Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Ken uskoo, se palkitaan

Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Ken uskoo, se palkitaan (Aamen)

Kuka neitsyt Maria?
Ei häntä olekaan
On vain hyvä tarina
Niin kansaa hallitaan

Tekopyhyys kevyt tie
on kuin myös lavea
Mutta helvettiin se vie
En sinne halua

Hei mies (Hei mies)
Ala uskoa Jeesukseen
On tänään bonustarjous

Au! Sun kilvoitella pitää
Niin moni haluu sisään
Vaan ahdas kovin taivaaseen ovi on
Au! Jos koputat, mä avaan
Saat nuput aukeamaan
Sä ota lilja kaunein, uskomaton

Puu hedelmistänsä tunnetaan
Tää hedelmä on niin maistuvaa
Ei ole Saatanan työtä siis
Vaan se on Luojan luomaa
 
Koe Pyhä Henki
Isä!

Au! Sun kilvoitella pitää
Niin moni haluu sisään
Vaan ahdas kovin taivaaseen ovi on
Au! Jos koputat, mä avaan
Saat nuput aukeamaan
Sä ota lilja kaunein, uskomaton

Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Ken uskoo, se palkitaan

Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Tän sulle lupaan
Ken uskoo, se palkitaan

12. Hilda 
(L'amour à la française) 
San. Timoteus 

Käväisin viime kesäkuussa
Setäni Paavon sikalassa
Emakon viisaanoloisen näin
Nimeltään Hilda, sanottiin näin

Hyvät pöperöt sain
En kysymään jäänyt, jäänyt, jäänyt vain,
mistä on peräisin tuo
Kiitin kiltisti vain

Tänä kesänä taas vieraana
Olen setäni Paavon sikalassa
Löydä vain Hildaa sieltä mä en
Käy kutsu kyökkiin, tajuan sen

Emäntä esittää
"Jo porisee pää, sianpää, sianpää, sianpää
On aladobia tää"

Hildan pään mä nään, mä nään
Se keitetään, se pää, se pää
mua syyllistää, en ymmärtää
voi ollenkaan, en tänne jää
Mua yököttää nyt seura tää
Sai Hilda heidän kirveestään
Se luotti: kaikki selviää
vaan jäikin ilman ystävää

Se hetki Hildan luona paljon aikaan sai
Sen viisas katse kertoi vain,
on tunteet eläimilläkin
ja ehkä voimakkaammatkin
kuin sadisteilla, jotka vei
sen hengen, katumusta ei
kai tunne heistä kumpikaan
Ei Paavo eikä vaimokaan

Anteeksi anna itsellein en
Painajaisiini palautan sen
Osaapa Hilda puhuakin
Unissani mutta kuitenkin

Sama aladobi
Ja sianpää, se pää, se pää, se pää
Mua joka yö syyllistää

Hildan pään mä nään, mä nään
Se keitetään, se pää, se pää
mua syyllistää, sen herättää
henkiin mun painajainen tää
Mikset sä tullut auttamaan?
Se kysyy toistuvasti vaan
Ja kuinka käydä vastaamaan
Ei kunnon syytä olekaan

Nää kaikki painajaiset paljon aikaan saa
Kun Hilda jakaa viisauttaan
Voin Hildan suvun pelastaa
Ennen kuin kaikki lahdataan
Ja lihan vaihdan kasviksiin
Jos en mä törmää tomaattiin,
niin viisaaseen kuin Hilda…

13. 1957 
(They can’t stop the spring) 
San. sziget

Me maassa seistiin vain
Ja tähtiin katseltiin
Satelliitti lensi hohtaen
Kuin avain mysteeriin

Me maassa seistiin vain
Ei voitu hievahtaa
Silmät loimme tulevaisuutta päin
Nyt kaukaa loistavaa

Lammet saavat riitteen
Syksy jäätää maan
Sen myötä lapsuuteen
Lennän uudestaan

Silloin Laika-koiraa
Säälin kovin iltaisin
Lehden luin ja poimin
Talteen kuvan Hruštšovin
Taivaan kaikki ihmeet
Ystävämme Venuskin
Jäi varjoon Sputnikin

Silloin Laika-koiraa
Säälin kovin iltaisin
Lehden luin ja poimin
Talteen kuvan Hruštšovin
Taivaan kaikki ihmeet
Ystävämme Venuskin
Jäi varjoon Sputnikin

Silloin Laika-koiraa
Säälin kovin iltaisin
Lehden luin ja poimin
Talteen kuvan Hruštšovin
Taivaan kaikki ihmeet
Siis ystävämme Venuskin
Jäi varjoon Sputnikin

Niin, muistan Sputnikin

14. Mies
(Water)
San. UFOPOLI

Nousee, voittaa, kaatuu mies

Mene, mene, hyökkää, mies
Mene, kansa nousee kansaa vastaan
Taistele, mies, taistele
Mene valtakuntaan herran vieraan
Taistele, mies, taistele

Mene, käytä miekkaa kansaa vastaan
Taistele, mies, taistele
Mene, linna sortuu herran vieraan
Taistele, mies, taistele

Mene, mene, hyökkää
Mene, mene, mies
Taistele
Voittoon...
Aa...

Mene, sota voita kansaa vastaan
Taistele, mies, taistele
Mene, kaadu hautaan herran vieraan
Taistele, mies, taistele

Unohdetaan...

Unohdetaan, jo hänet unohdetaan... (Hei!)
Unohdetaan, jo hänet unohdetaan...
Unohdetaan, jo hänet unohdetaan... (Hei, hei!)
Unohdetaan, jo hänet unohdetaan...

Unohdetaan, jo hänet unohdetaan... (Hei!)
Unohdetaan, jo hänet unohdetaan... (Hei, hei!)
Unohdetaan, jo hänet unohdetaan... (Hei!)
Unohdetaan, jo hänet unohdetaan...

15. Ei uudelleen
(Love or leave) 
San. sziget 

Näin kuutamon
Silmä etäinen, katse tunteeton
Meitä tarkkailee yllä kaupungin
Kuja kätkee varjoihin meidät kummankin

Sua tarvitsen
Näen varjon vain, tunnen kylmyyden
Sua joskus vannotin kaiken kertomaan
Tiesin ettet jäädä voi, osuin oikeaan

Aina aamuisin sua kaipasin
Kuulin äänet kaupungin, sen ihmisvirtaa katselin
Aina aamuisin sua kaipasin
Ehkä soitat myöhemmin

Jäit pimentoon
Sulle paljastin, kuinka hauras oon
Tuntenut sua en, ja vaikka tosiaan
Tahdoin saada selvyyden, ei sitä ollutkaan

Aina aamuisin sua kaipasin
Ehkä soitat myöhemmin

Uudelleen en osaisi luottaa
Kerran vain mua valhe voi haavoittaa
Käännyn pois, en jaksaisi alkaa
Uudelleen - nyt aika on luovuttaa

Uudelleen en osaisi luottaa
Kerran vain mua valhe voi haavoittaa
Käännyn pois, en jaksaisi alkaa
Ei, ei uudelleen - nyt aika on luovuttaa

16. Ei jäädä arkkuun oottamaan
(Vampires are alive) 
San. nkorppi

Yö meitä virvoittaa
Heikkous on historiaa
Ei kuolla ollenkaan
Kun tiede kaiken uudistaa

Räjäytä tajuntas

Rajoja nynnyt puolustaa
Ne ikuista unta arvostaa
Kumoan sen, kivikauden - järkkyy maa
Järkkyy maa

Ja yhdessä yöhön, kaikkeuteen
Me kolonioita tyhjyyteen
Perustamme kodiksemme
Astu taivaaseen

Yö meitä virvoittaa
Heikkous on historiaa
Ei kuolla ollenkaan
Kun tiede kaiken uudistaa

En taivu kuolemaan
Ei jäädä arkkuun oottamaan
En taivu, en taivu kuolemaan
Ei jäädä arkkuun oottamaan

Tää yö on se yö, kun labraan meen
Uhraan sielun ihmeeseen
Teleportti, nanobotti, valoshow
(Tätä on flow)

On sotamme hautaan hälvennyt
Ei kuolema meille pärjännyt
Hiljaisuutta, suloisuutta kello sykkii taas

Yö meitä virvoittaa
Heikkous on historiaa
Ei kuolla ollenkaan
Kun tiede kaiken uudistaa

En taivu kuolemaan
Ei jäädä arkkuun oottamaan
En taivu, en taivu kuolemaan
Ei jäädä arkkuun oottamaan

Tiede uudistaa
En taivu kuolemaan
Voitto

17. Virtuaaliystävyys
(Salvem el món) 
San. itikka

Kun surffailin nettisaittiin uuteen
Niin arvannutkaan en mitä tuoda tielleni voi
Virtuaalimaailma
   
Kirjoitukses luin ja hullaannuin
Meseen sua sitten pyysin
Siellä numban kännyyn sulle sain
   
Illat pitkät sulle tekstailin
Vaan ahdistuin kun vihjailit
Että sulle soittaisin, soittaisin
(yy, kaa, yy, kaa, yy, kaa, koo, nee)
   
Kärrynpyörää heittäis lauseet nää
Alkaisin vain mä sönköttää
Joutuisin pelkästään lukkoon
   
Sanat silloin kurkkuun jää
Mitään et vois niistä ymmärtää
Kirjoittaen tää on iisimpää
   
Meses laitoit multa kii
Sait mulle bannit saittiinkin
Kännys numba kuitenkin
Auki vielä (onneks on!)
   
Illat pitkät sulle tekstailin
Vaan anteeks sulta saisin vain
Jos mä sulle soittaisin, soittaisin
(yy, kaa, yy, kaa, yy, kaa, koo, nee)
   
Kärrynpyörää heittäis lauseet nää 
Alkaisin vain mä sönköttää
Joutuisin pelkästään lukkoon
   
Kärrynpyörää heittäis myös mun pää
Kun ahdistaa ja pyörryttää
Joutuisin pelkästään lukkoon
   
Vihaan ymmärrän syys
Olen virtuaaliystävyys
Etkö voisi mua ymmärtää?
   
Kärrynpyörää heittäis lauseet nää 
Alkaisin vain mä sönköttää
Joutuisin pelkästään lukkoon
   
Sanat silloin kurkkuun jää
Mitään et vois niistä ymmärtää
Kirjoittaen tää on iisimpää
   
Jos tartun luuriin ja luotan tuuriin
Se vois mennä vastaajaan
Voin siis kai koittaa mä sulle soittaa
Ja sormet mun näppäilee
Ne näppäilee
(yy, kaa, yy, kaa, yy, kaa, koo, nee)

18. Älä suotta lupaa liikaa
(Vjerujem u ljubav) 
San. Timoteus

En saanutkaan taivaalta kuuta,
vaan sydänsuruja, en muuta
Mä tiedän myös, miltä se tuntuu
Mä tiedän myös, kuinka se sattuu

Minkä pitänyt ei kuolla koskaan,
elänyt ei kauaakaan
Tahdon välttää sitä tuskaa
Pyydän yhtä asiaa:

Älä suotta lupaa liikaa
Niin en joudu kärsimään
Jos nyt ja tässä rakastat, se kerro
Vaan älä väitä enempää

Älä suotta lupaa liikaa
Ikuisuutta ainakaan
On lupauksia helppo aina antaa
Ne harvoin mitään tarkoittaa

Sä tiedät myös, miltä se tuntuu
Sä tiedät myös, kuinka se sattuu

Se, minkä kuulunut kuolla ei,
aina hautaan laskettiin
Se turhan lapsenuskon vei
Nyt en tahdo käyvän niin

Älä suotta lupaa liikaa
Niin en joudu kärsimään
Jos nyt ja tässä rakastat, se kerro
Vaan älä väitä enempää

Älä suotta lupaa liikaa
Ikuisuutta ainakaan (ainakaan)
On lupauksia helppo aina antaa
Ne harvoin mitään tarkoittaa

Ei luvata taivaalta kuuta,
vaan tämä hetki, eikä muuta
Kun kumpikaan ei lupaa liikaa
On helppo toisen sanaan luottaa

Näin hyvä on

19. Unohda sua en
(Anytime you need)
San. itikka

Tein huilun itsellein
Vielä soi säveltään se ei
Siihen kaiversin
Viestin viimeisen, kun saanut sua en
 
Tein huilun tietäen
Sitä saa itse soittaa en
Jos se aloittaa
niin ei uudestaan se soida saa
 
Soinnut kaipauksen
Sen jos soida voi
Silloin soinnut sen
Säveltään sulle soi
 
Vein yli vuorien
huilun sen tuulta pyytäen
Että ottaa sen,
soittaa sävelen ensimmäisen
 
Soinnut rakkauden
Sen jos soida voi
Silloin soinnut sen
Säveltään sulle soi   
 
Käy tuulta kuuntelemaan
Se tuoda viestini saa

Sävel kaipauksen
Sävel rakkauden
Suruain soiden
Viestin mun tuoden

Unohda sua en

20. Lesken rukous
(Vertigo) 
San. Nata

kell' lapsoset siisteimmät, kilteimmät on
äitinsä tuskin syntinen
ken sunnuntaisin heidät vie kirkkohon
toisin kuin äiti syntinen

raitis oon, rukoilen
orvoille ompelen
syyttää et mua Sä voi
Jumalain!
miksi roihuan,
teet musta syntisen

miksi veit, vastaathan,
miehistä komeimman
ei hän saa rakastaa
miksi siis
minut tunteilla täytit kuin syntisen

vaik' leskeksi jäin miehiä karttelen
en heitukka ole mä syntinen
vaan aina kun hän ovellein astelee
mä sydäntäni vastaan taistelen

miksi veit, vastaathan,
miehistä komeimman
ei hän saa rakastaa
miksi siis
minut tunteilla täytit kuin syntisen

pian tartun kaapunsa helmaan
näin jo pelkään itseäin

raitis oon, rukoilen
orvoille ompelen
syyttää et mua Sä voi,
Jumalain!
miksi roihuan,
teet musta syntisen

miksi veit, vastaathan,
miehistä komeimman
ei hän saa rakastaa
miksi siis
minut tunteilla täytit kuin syntisen

21. Ruusunoksa 
(Cvet z juga) 
San. kwak 

Saapuu aamu liian varhain,
huomaan yön sut luotain pois vieneen
Kauniin valkoisen ruusun
poimin päältä vuoteen tyhjenneen

On kyyneleet
jo kuivuneet
On askeleet
vaimentuneet

Ne kätketyt tunteet
pois eivät koskaan kadonneet
Nään oksan ruusun kuihtuneen
taas puhjenneen,
Nyt uudelleen…

(On kyyneleet…)

Tunsin lämmön kosketuksen
Jäädyttää nyt kylmyys sydämen

On kyyneleet (On kyyneleet jo kuivuneet)
jo kuivuneet (On kyyneleet jo kuivuneet)
On askeleet
vaimentuneet

Ne kätketyt tunteet
pois eivät koskaan kadonneet
Nään oksan ruusun kuihtuneen
taas puhjenneen…

(On kyyneleet
jo kuivuneet
On askeleet
vaimentuneet)

Ne kätketyt tunteet
pois eivät koskaan kadonneet
Nään oksan ruusun kuihtuneen
taas puhjenneen
Nyt uudelleen

22. Feeniks
(Fight)
San. Timoteus

Feeniks, feeniks, feeniks, feeniks

On kuollut ja autio maa
Kirjolintukin luovuttaa
Vaan vuoteen se oljista ensin rakentaa

Pesä liekkiin leimahtaa
Tuli kaiken tuhoaa
Pian henkeäkään en saa

Feeniks, synny uudestaan
Mua auta nousemaan
Mut kanna tästä maasta parempaan
Feeniks, johda rakkauteen
Luo virvoittavan veen
Mä jotta voin jäädä henkiin

Se koskee, kun mennyt jää taa
Jos on uskonut tosissaan
Vaan uskon on saatava silti romahtaa

Sydän liekkiin leimahtaa
Sitä feeniks asuttaa
Ja jälleen eloon sen saa

Feeniks, synny uudestaan
Mua auta nousemaan
Mut kanna tästä maasta parempaan
Feeniks, johda rakkauteen
Luo virvoittavan veen
Mä jotta voin jäädä henkiin

Feeniks, johda rakkauteen
Luo virvoittavan veen
Mä jotta voin jäädä henkiin

23. Harmagedon
(Push the button) 
San. sziget

On kaunis maailmamme
Sen täysin tiedostamme
Ei juhli täällä terroristit eikä nistitkään
On viisaat meidän pressat
On siistit meidän vessat
Yhtä sanaa silti banaalisti vältellään

Ja se on Harmagedon, Harmagedon
Harmage... Harmage... Harmagedon
Harmagedon, Harmagedon
Harmage... Harmage... Harmagedon

Ja kaupunki on mesta
Joka täyttyy rakkaudesta
Kun on karnevaalit, festarit tai kutsut arvokkaat
Poliiseilla hellä hymy aina on jos kellä
Ja kyky herkistellä, ehkä laulun kuulla saat

Oijoi, en muuta voi
Kuin sua käydä lempimään
On turha jäädä empimään
Oijoi, en aprikoi
Kuin sanaa yhtä ainoaa, se hiukan huolettaa
Ai mikä se on?

No se on Harmagedon, Harmagedon
Harmage... Harmage... Harmagedon
Harmagedon, Harmagedon
Harmage... Harmage... Harmagedon

Ja lukuisat johtajat kuolee
Pahat ja julkeat ja rahakkaat kuolee
Orjat ja sotilaat ja kauppiaat kuolee
Kodittomat kuolee ja laupiaat kuolee

Jylisee, jyrisee, taivas tulta syöksee
Vuoria myrsky siirtelee
Ihmiset pakenee, peto merestä nousee
Monet tuota ihailee, sitä sinä älä tee!

Hankalaa: lihani palaa
Vereni vuotaa, ihoni sulaa
Ja huutoa, parkua, perin kauheaa
Tulessa meitä käristetään
Kidutetaan ja kiristetään
Oliko kivaa? pyöveli ivaa

Hei, hei! totisena vetosin
Apeana, anovana, äänin rukoilevin
Vaikenin, tajusin: poissa on petokin
Kohta olikin jo pimeää, alas putosin

Hyi, hyi, mikä uni etovin
Heräsin, hikoilin, halusin putelin
Irvistin, oksensin, vieläkin vapisin
Tokenin (Ai elätkö vielä?)

Nyt aurinko ei sammu
Armeijat ei kansaa ammu
Aikaa sitten julmat Hammurabin lait on vanhenneet
Jos haukotusta pukkaa
Katso leffa, kudo sukkaa
Lue kirja, löydä hukkaamasi luontoharrasteet

Aijai, on sunnuntai
Sä kellistyt mun kainaloon
Sun kultas nyt ja aina oon
Aijai, ei kai, ei kai...?
Tuon sanan taas jo kuulla voin
Sen kiistän, sensuroin

Kun se on Harmagedon, Harmagedon
Harmage... Harmage... Harmagedon
Harmagedon, Harmagedon
Harmage... Harmage... Harmagedon

24. Tahdon nähdä maailmaa
(Liubi, liubi, I love you)
San. Metsis

Vihdoinkin päätin sen: tahdon nähdä maailmaa
Lähden pois ja palaa en, riitä ei nyt Suomen maa
Kun täällä vain peltoihin aina päättyy tie
Italian rannikoille elämäni vie

Pastaa, pitsaa, mozzarellaa, löytyä ei voi parempaa
Taidetta jos rakastaa, tätä ei voi ohittaa
Mutta vaikka Venetsia aina saa mut huokaamaan
Jotain vielä kaipaisin, joten lähden Espanjaan (Senjorita!)

Tulta ja taikaa on maa matadorien
Illat kuumat ja lemmen huumat mukaansa vie hurmaten (Arriba!)
Auringon alla vain olen onneton
Talven tahdon kylmän kuin Venäjällä on (Matka jatkuu!)

Tanssitaan ripaskaa, huopatossut jalkaan vaan
Bikinit ja shortsitkin muille maille jäädä saa
Kaikki pojat tahtoo oman pienen maatuskan
Mutta minä tahdon ranskalaisen suudelman

Punainen on mylly tuo, meno siellä hulvaton
Patongit, baskerit mulle täysin uutta on
Louvren ja Eiffelin voin jo unohtaa (vai niin)
Mieleni takaisin kotiin halajaa

Järven jää, silmut puun, syksyn lehdet mielessäin
Yötön yö ja leuto sää, niitä kaipaan ystäväin
Vaikka on hienoa kiertää maailmaa
Sydämein luokses jää rakas kotimaa (Joo!)

Vihdoinkin päätin sen
Löytyä ei voi parempaa
Illat kuumat ja lemmen huumat
Muille maille jäädä saa
Louvren ja Eiffelin voin jo unohtaa
Sydämein luokses jää rakas kotimaa
(Oi… Hei hei!)

Vihdoinkin päätin sen
Löytyä ei voi parempaa
Illat kuumat ja lemmen huumat
Muille maille jäädä saa
Louvren ja Eiffelin voin jo unohtaa
Sydämein luokses jää rakas kotimaa

Olé! Arriba!
Kaikki mukaan!
Suomi kutsuu! Hymyä huuleen!
Tule mä näytän: hop-hopsansaa! Hei!

