1. Joki nimetön
(Rijeka bez imena)
San. itikka

Tulvii ja rannan maa katoaa
piiloon alle kuohujen
Kivet rannan virtaan kun hiljalleen vajoaa
jokeen kosken synnyttää

Vie tuo virta mennessään
Pois joudun lähtemään
Vaan muistot sun jää elämään
Ei aina valitsemaan
eikä kahlitsemaan pysty kohtaloaan

Koski kuohuineen, virta pyörteineen
huomenlahjan vaatii
Kaipuu rinnassain kuin joki nimetön
Ja me sille onni uhrattiin

Koski kuohuineen, vaahtopäisineen
minut pois kuljettaa toisen luo
Huntu laineiden vie luokse alttarin
Sut tahdon, vaan en saa

Koski kuohuineen, virta pyörteineen
huomenlahjan vaatii
Kaipuu rinnassain kuin joki nimetön
Ja me sille onni uhrattiin

Koski kuohuineen (virta pyörteineen)
minut pois kuljettaa toisen luo
Huntu laineiden vie luokse alttarin
Sut tahdon, vaan en saa
(Koski kuohuineen, koski kuohuineen)

2. Laulaa lintujen kanssa
(The worrying kind) 
San. Timoteus

Mmm...    
Yksi västäräkki    
Kaksi urpiaista    
Kolme kottaraista ja mies    
Oon ihmisiin nyt kovin pitkästynyt    
Mutta linnuilla on mutkaton tie    

Yksi töyhtöhyyppä    
Kaksi hippiäistä    
Kolme viiriäistä ja mies    
Nokka pystyssä käyn eikä huolia näy    
Kun linnulla on mutkaton tie    

Jos joskus niin tapahtuu,    
että oksalla puun    
sä mun lauluja laulavan näät    
Ei poliisi piittaa, ei armeijakaan    
Älä ilmoita mielisairaalaan    

En ole pöpilän poika, en kajahtanut    
Enkä edes kaamosmasennukseen vaipunut    
Yhä lanttuni leikkaa, vaan ihmiset feikkaa    
Mä pakoon yritän, kun siipeni kantaa    
Juhuu... aha oo...    

Yksi västäräkki    
Kaksi urpiaista    
Kolme kottaraista ja mies    
Voin pörhistää höyhenet pakkasen tullen    
Linnulla on mutkaton tie    
Yeah    

Jos joskus niin tapahtuu,    
että oksalla puun    
sä mun lauluja laulavan näät    
Ei poliisi piittaa, ei armeijakaan    
Älä ilmoita mielisairaalaan    

En ole pöpilän poika, en kajahtanut    
Enkä edes kaamosmasennukseen vaipunut    
Yhä lanttuni leikkaa, vaan ihmiset feikkaa    
Mä pakoon yritän, kun siipeni kantaa    
Juhuu... aha oo...    

Yksi töyhtöhyyppä    
Kaksi hippiäistä    
Kolme viiriäistä ja mies    
On parveni vaihtunut oikeampaan    
Kas, linnulla on mutkaton tie    

Kun mä sulkia suin    
Elämään ihastuin    
Vain linnulla on mutkaton tie    
Ei huolia näy    
Pyrstö keikkuen käyn    
Linnulla on mutkaton tie    

Oh yeah    
Oh... oh... oh yeah

3. 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

4. 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

5. Tutkimusmatka
(Flying the flag (for you))
San. UFOPOLI

(Terveisiä Altairilta!)
(Tulemme rauhassa ja toivomme yhteistyötä)
(Teemme teillä tieteellisiä kokeita)
(Ei huolta, laite on turvallinen)

Pappada pappada... padada pappada
Pappada pappada... (Tämä ei satu!)
Jee jee jee jee
Pappada pappada... padada pappada
Pappada pappada

Maapallollanne
Voi myös harrastaa
Ihmisten tutkintaa

Lääketieteellä
Selvitämme luonnon ihmeitä
Ja tänne saavuimme
Taas uutta oppimaan
Jee jee jee

Lajit hiilipohjaiset
Hurmaavan vanhanaikaiset
(Vanhanaikaiset)
Meitä alkoi kiinnostaa
Siksi kohteemme on Maa

Pappada pappada... padada pappada
Pappada pappada... (Kiehtova elin!)
Jee jee jee jee
Pappada pappada... padada pappada
Pappada pappada

Maapallollanne
Voi myös harrastaa
Ihmisten tutkintaa
(Käytetäänkö tätä tosiaankin lisääntymiseen?)

Maapallollanne
Voi myös harrastaa
Ihmisten tutkintaa

(Teitä odotetaan huoneessa Delta Tau Lambda)
(Toimenpide kestää puoli tuntia)
(Valmistautukaa riisumalla vaatteet)
(Voitte sulkea silmät ja vain ottaa rennosti)

Pappada pappada... padada pappada
Pappada pappada... (Operaatio on... nautinnollinen)
Jee jee jee jee
Pappada pappada... padada pappada
Pappada pappada

Maapallollanne
Voi myös harrastaa
Ihmisten tutkintaa

Maapallollanne (Kaiken aikaa)
Voi myös harrastaa (Tieteellistä toimintaa)
Ihmisten tutkintaa
(Koe vaikuttaa hyvin onnistuneelta)

Maapallollanne (Kaiken aikaa)
Voi myös harrastaa (Tieteellistä toimintaa)
Ihmisten tutkintaa
(Miehistömme kiittää teitä yhteistyöstä)

6. Menneisyys
(Molitva) 
San. UFOPOLI

Taas nurkassa istun
Mustelmat polttaa selässäin
En surusta itke
Vaan peläten seuraavaa nöyryytystäin

Jos takaisin saisin
Mut hylänneen nuoren äitini
Nyt kaikki ois toisin
Ja kasvaisin kanssa perheeni

Näin aina painajainen
Herättää mut aamuyöllä
Ei menneet vuosikaudet
Suostu väistymään

Menneisyys pelon pienen lapsen mieleen painoi
Menneisyys - pakoon eilispäivää päästä ei voi
Miksen saa unohtaa?
Petoni huuto kaikuu käytävillä
Miksen saa jo unohtaa
Kuinka oven taakse varjo ilmestyy
Menneisyys

Ei tuskaa voi koskaan
Sydämestään täysin poistaa
Vaan aina painajainen
Iskee uudestaan

Menneisyys pelon pienen lapsen mieleen painoi
Menneisyys - pakoon eilispäivää päästä ei voi
Miksen saa jo unohtaa?
Petoni huuto kaikuu käytävillä
Miksen saa jo unohtaa
Kuinka oven taakse saapuu menneisyys
(Menneisyys, menneisyys)

Ei! Miksen saa jo unohtaa?
Petoni huuto kaikuu käytävillä
Miksen saa jo unohtaa
Kuinka oven taakse varjo ilmestyy
Menneisyys

Etkö jätä koskaan rauhaan, menneisyys?

7. 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

8. Voit selittää
(Comme ci comme ça)
San. sziget

Sua komentaa
Pomot saa
Töitä painetaan ja
Jäät hotelliin, hoteisiin
Nätin naispäällikön

Mua pakoilet
Sekoilet
Raataneesi väität yöt
Takuulla makuulla
Hyvin hoituu ne työt

Voit selittää, oot syytön
En välittää vois vähempää
Voit tilittää kuin päätön
Sua puhe liikaa viehättää

Voit selittää, mua tympäisee
Mies lupailee, ei mitään tee
En luokses jää, voit tilittää
Kun mua et nää, voit selittää

Hän juoksuttaa
Lakeijaa
Osaa onko hienompaa?
Ihastuit, lumouduit
Suoraan verkkoonsa uit

Voit selittää, oot syytön
En välittää vois vähempää
Voit tilittää kuin päätön
Sua puhe liikaa viehättää

Voit selittää, mua tympäisee
Mies lupailee, ei mitään tee
En luokses jää, voit tilittää
Kun mua et nää, voit selittää

Voit selittää, oot syytön
En välittää vois vähempää
Voit tilittää kuin päätön
Sua puhe liikaa viehättää

Voit selittää, mua tympäisee
Mies lupailee, ei mitään tee
En luokses jää, voit tilittää
Kun mua et nää, voit selittää

En luokses jää, voit tilittää
Kun mua et nää, voit selittää
En luokses jää, voit tilittää
Pian mua et nää

9. 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

10. Rautasydän 
('Ajde kroči) 
San. itikka

Kaukaa tuli tyttö, kaivattuni
Rautasydän katseeseensa suli
   
Tunsin vain jäätä ja kylmää
Voi rautainen sydän kaiken sietää
Tyttö tuo silti ei pelkää
Sen sulattamiseen loitsun tietää
   
Kuin etelätuuli lämpöä tuomaan
Kuin kasteena maahan rakkaudettomaan
Saapui hän
   
Kaukaa tuli tyttö, kaivattuni
Rautasydän katseeseensa suli
Kaukaa tuli tyttö, kaivattuni
Merkin salaa rintaani hän valaa
   
On tytössä tummien taikaa
Noidan viisaan tavoin kylmän poistaa
Hän katseellaan valtaansa ottaa
Ja mustalaismerkin rintaan polttaa
   
Kuin auringonnousu loistetta luomaan
Kuin elämän tuoden rintaani kovaan
Saapui hän
   
Kaukaa tuli tyttö, kaivattuni
Rautasydän katseeseensa suli
Kaukaa tuli tyttö, kaivattuni
Rintaan valaa merkin roihuamaan
   
Kaukaa tuli (tyttö, kaivattuni)
Rautasydän (katseeseensa suli)
   
Kaukaa tuli tyttö, kaivattuni
Rautasydän katseeseensa suli
Kaukaa tuli tyttö, kaivattuni
Lähtee salaa eikä koskaan palaa

11. 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?

12. Keskiyön bussin Tuhkimo 
(Drama queen) 
San. itikka 

Joka lauantai mä vaikka keskustaan meen
Ehdin aina bussiin viimeiseen
Luona baarin toivon sun mua kaipaavan
Niin kuin ennenkin
Viikonloppuisin
 
Lailla Tuhkimon mä saan
Illan leikkiä prinsessaa
Aikaan keskiyön
Luotas joudun karkaamaan
Lailla Tuhkimon mä saan
Luottaa että sä uudestaan
Tuut taas kuin prinssi ratsullaan
 
Joka lauantai mä mietin mielessäin
Miksi kiitää aika kanssas näin
Viimein juoksen luokse bussilaiturin
Vaikka kuitenkin
Jäädä tahtoisin
 
Lailla Tuhkimon mä saan
Illan leikkiä prinsessaa
Aikaan keskiyön
Luotas joudun karkaamaan
Lailla Tuhkimon mä saan
Luottaa että sä uudestaan
Tuut taas kuin prinssi ratsullaan
 
Bussi keskiyöllä
Minut jälleen vie mennessään
Joskus vielä luokse sun mä jään
 
Lailla Tuhkimon mä saan
Illan leikkiä prinsessaa
Aikaan keskiyön
Luotas joudun karkaamaan
Lailla Tuhkimon mä saan
Luottaa että sä uudestaan
Tuut taas kuin prinssi ratsullaan
Oh... vaan taas pois joudun juoksemaan

13. Anteeksi
(Hear my plea) 
San. Margot

En kieltää voi, mä väärin tein
Sut hetkeks hylkäsin, nyt myönnän sen
En saa kenties enää koskaan
Olla rinnallas, mä tiedän sen  

Ja kuitenkin, rakkain,
Sun luona nyt vain tahdon
Olla ainiaan, aa...

Milloinkaan
Susta luopumaan en pystyis
Vaikka satutin

Milloinkaan
Ymmärrä en miksi tuskaa
Sorruin tuottamaan

Kuitenkin toivon niin
Että anteeks annat virheet
Etkä lähde nyt

Aa...
Aa...

Milloinkaan
Susta luopumaan en pystyis
Vaikka satutin

Milloinkaan
Ymmärrä en miksi tuskaa
Sorruin tuottamaan

Kuitenkin toivon niin
Että anteeks annat virheet
Etkä lähde nyt

Kuitenkin toivon niin
Mä että anteeks vielä saan
Ja voisit unohtaa

14. Kosinta
(Questa notte)
San. UFOPOLI

Kerran ensimmäisen neidon portille kun saapuu
Tulipunaruusun hän tuo
Suojaan mustaviinimarjapensaiden hän astuu
Sävel tumma tunnelman luo

Neito parvekkeella soittaa viulua ja laulaa
Valmis pilvilinnassaan
Otteen haaveestaan irrottamaan

Silloin pensaikossaan polvistuen
Mies rakkaudestaan suo tunnustuksen
Neitonsa vie pois ahdingostaan
Illan tullen hän sormuksen saa

Liian kauan neito yksin linnassaan on ollut
Muistot haihtuu menneisyyteen
Sointi viulun toivon tyhjään huoneeseen on tuonut
Laulu kaikuu hiljaisuuteen

Mutta hetki uuden suuren rakkauden on tullut
Onnen pilvilinnassaan
Vihdoin onnistuu saavuttamaan

Silloin pensaikossaan polvistuen
Mies rakkaudestaan suo tunnustuksen
Neitonsa vie pois ahdingostaan
Yhdessä astellen puutarhassaan
Puutarhassaan

Silloin pensaikossaan polvistuen
Mies rakkaudestaan suo tunnustuksen
Neitonsa vie pois ahdingostaan
Illan tullen hän sormuksen saa
Illan tullen hän sormuksen saa

15. Ruma naama
(Malá dáma) 
San. itikka

Kun miestenhuone on tyhjillään
Mua ruma naama peilistä
Kulmien alta tarkkailee
Mielummin tänne yksin jään
Miehenä vailla eilistä
Ja jota kaikki arkailee

En ketään kaipaa mun pöytääni
Tuoppiaan juomaan mun piikkiini
Kun pöytäseurueen viimeinen
Jää laskuineen vain yksin

Ennemmin yksin kuin myös viimeinen
Se, joka luotti ystäviin
Kuin susi onhan ihminen
Me kanssa peilikuvan todettiin

On baari miltei tyhjillään
Vain kahteen pöytään hahmot jää
Mua jalat vihdoin ulos vie
Tuo toinen on kai petetty
Ja kanssa laskun jätetty
Ja toinen olkoon kuka lie

Hän tahtoi tulla mun pöytääni
Pitämään seuraa hetkeksi
Ei huomannut hän mun kasvoistain
Oon mielummin mä yksin

Ennemmin yksin kuin myös viimeinen
Se, joka luotti ystäviin
Kuin susi onhan ihminen
Me kanssa peilikuvan todettiin

Voi toki ystäville tuopit ostaa
He aina yhdet lisää juoda jaksaa
Vaan jos sä viimeiseksi pöytään jäät
Et peilikuvaasi kuunnella osaa

Ennemmin yksin kuin myös viimeinen
Se, joka luotti ystäviin
Kuin susi onhan ihminen
Me kanssa peilikuvan todettiin

Ennemmin yksin kuin myös viimeinen
Se, joka luotti ystäviin
Kuin susi onhan ihminen
Me kanssa peilikuvan todettiin

16. Kyykäärme
(LovePower) 
San. sziget

Suojelkaamme kyykäärme  
Suojelkaamme kyy 

Taas koittaa kesä ja käärme 
on siitä niin mielissään 
Puun alta luikertelee 
valoon virkistävään 

Niin monet käärmettä vainoo (Vainoo) 
Se heitä kauhistuttaa 
Kyy varmaan rauhaa vain toivoo 
Ei koskaan ihmistä kiusaa 

Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei 
Suojelkaamme kyykäärme - miksei? 
Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei 
(Suojelkaamme kyykäärme) 

Kyy ei ole paholainen 
vaan peto kunniallinen 
Pyydystää hiirulaisen 
tänään pääruuakseen 

Kyyraukka ihmistä pelkää (Pelkää) 
Niin paljon moitteita saa 
Ei käärme haikaile aurinkoon 
Vain hiukan rakkautta kaipaa 

Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei 
Suojelkaamme kyykäärme - oukei 
Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei 
(Suojelkaamme kyykäärme) 

(Suojelkaamme kyykäärme) 
(Suojelkaamme kyykäärme) 
(Suojelkaamme kyykäärme) 
Suojelkaamme kyy 
(Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei) 
(Suojelkaamme kyykäärme) 

Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei 
Suojelkaamme kyykäärme - hip hei 
Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei 
Suojelkaamme kyykäärme 

Kerran vielä, jee: 
Suojelkaamme kyykäärme vihdoinkin, hei 
Suojelkaamme kyykäärme 

Suojelkaamme kyykäärme

17. 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

18. Luku 
(Song # 1) 
San. TOMItu

Itse nörttikuningas, jeah
Oot aidoin
Kuuntelehan
Tässä sulle faktaa
Rakkaudella

Luulet, etten huomaa sua
Siinä erehdyksen teet
Siirryt lähemmäksi mua
Vaan takaisin jo meet

Mietit hetken, toisenkin
Piirrät kaavan ruudukkoon
Siinä reitti sulla on
Rakkauden kortistoon

Voi ei (Voi ei)
Tuhma kisuko kieles vei?
Ei enää sulle kehrää

Hei, en ole mikään luku
En kertakäyttöpuku
En yhtälöksi muutu vuoksesi
Jää en sulkujesi väliin
Mä kutsun tytöt hätiin
Nää pimut pistää arvot järjestykseen

Sä sitä laske
Sä sitä laske
Sä sitä laske
En muutu vuoksesi

Sä sitä laske
Sä sitä laske
Sä sitä laske
En muutu vuoksesi (Nörtti)

Mitä, yritätkö taas
Vaikka juuri kerroin sen
Luvut kuuluu maailmaas
Vaan niistä syty en

Teet musta lausekkeen
Et tyydy vähempään
Ja kun sä päätät jakaa sen
Niin mitä mulle jää?

Voi ei (Voi ei)
Tuhma kisuko kieles vei?
Ei enää sulle kehrää

Hei, en ole mikään luku
En kertakäyttöpuku
En yhtälöksi muutu vuoksesi
Jää en sulkujesi väliin
Mä kutsun tytöt hätiin
Nää pimut pistää arvot järjestykseen

Ehkä joskus sä huomaat sen
Mä olen oikea ihminen
Enkä lauseke lukujen
Vaan nyt se ei sua kohtaa

Jaa tai kerro
Tulos

Hei, en ole mikään luku
En kertakäyttöpuku
En yhtälöksi muutu vuoksesi
Jää en sulkujesi väliin
Mä kutsun tytöt hätiin
Nää pimut pistää arvot järjestykseen

Sä sitä laske
Sä sitä laske
Sä sitä laske
En muutu vuoksesi

Sä sitä laske
Sä sitä laske
Sä sitä laske
En muutu vuoksesi

19. 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

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. Paina nappii
(Push the button) 
San. Huilumies

Tää maailma on rikki, nyt ommeltiin taas tikki
kun terroristit meidän tahtoo ilmaan räjäyttää
Tääll’ on nää hullut pressat, kuninkaat ja prinsessat,
joiden jalanjäljiltä ei mitään jälkeen jää

Ne tahtoo painaa nappii, painaa nappii,
Painakaa, painakaa, paina nappii!
Paina nappii, paina nappii,
painakaa, painakaa, paina nappii!

Hallitsee väkivalta, sulta viedään jalat alta,
oikealta, vasemmalta karmeet pommit lentelee
Ja suojaan kun mä ehdin, itseksein kyynelehdin
siitä että jyrkkä fanatismi etenee

Mutta en, tahdo kuolla, en
Mä tahdon laulaa hoilottaa,
en tahdo ilmaan poksahtaa
Ja sen, sanon sulle sen:
Ennen kuin toinen ehtiikään,
sä lähde hyökkäämään!

Ja sunkin täytyy…
Sun täytyy painaa nappii, painaa nappii,
Painapa, painapa, paina nappii!
Paina nappii, paina nappii,
painapa, painapa, paina nappii!

Älä mieti, paina pää alas
Kadulla taistellaan, vedä pää takas
Sä muistelet sun vaimoo, sulle on rakas
Et silti ehdi olla ajatuksissas

Kilisee, rätisee, tarvitsen mä vihdoin suojaa
Edetä en taida uskaltaa
Tää on painajainen vaan, en mä enää uskokaan
että tässä maassa tunnettaisiin enää Luojaakaan

Hetkinen! Miksi pakenen?
Mä pelkuri olen, puolustaudu en!
Nyt ryhdistäydyn, tästä lähin taistelen!
Jos ei kukaan osaa puolustaa, on hyökkäys keino pitää tämä maa
Toiset murskataan, roistot voitetaan

Pum, pum, omat pommit paukkumaan
Niillä viholliset lyödään, sitten taas riemuitaan
Tietenkin aletaan heitä kouluttamaan
jotta barbaaritkin alkaisi rauhaa julistaan

Mut, mut, en mä usko tähänkään
kuten en hyvyteen, moraaliin, jumaliin,
vapauteen, rakkauteen, vaan kuriin pelkästään
Sanonkin: (”Vie barbaarit helvettiin!”)

Nehän on demoneita, kukaan ei suojele meitä,
mut me ollaan mestareita itseäin puolustamaan
Rakennetaan laitteistot, tehokkaat pommikoneistot,
joilla ennaltaehkäisevä sota me voitetaan!

Vai onko oikein tuo?
Pitäiskö varjoss’ palmujen rauhassa istuu kyyhkysten?
Ei voi, ei voi, ei voi
Kun barbaarit käy hyökkäämään, vain yksi keino jää:

Sun täytyy painaa nappii, painaa nappii,
Painapa, painapa, paina nappii!
Paina nappii, paina nappii,
painapa, painapa, paina nappii!

22. Tulevaisuus pelottaa
(Get a life – get alive)
San. Metsis

Vuodet ohi käy, kaikki vain odottaa
Ja kysymyksellään mua muistuttaa
Ooh...
"Mikä susta tulee, kun kasvat aikuiseksi?"
Siihen vastausta en millään keksi

Oh... Mä mietin, et jos en kasvais ollenkaan
Vastuuta niin pystyisinkö karkaamaan?

En vielä tahdo tehdä valintaa
Tulevaisuus liikaa pelottaa
On suuntia monta, onnetonta
Mitä teen ja mihin meen?

Mä astronautiksi joskus halusin
Lääkärin ammatista haaveilin
Mutta vieläkin täällä mä oon tyhjän päällä
Tulevaisuus liikaa pelottaa

On kavereilla oma talo, kaksi lasta
Uusi kiiltävä auto, yksi lainakin vasta
Joka silmäpari taas etsii mun seuralaista
Mutta ei mun tulot kiehdo naista

Ja mulla suunta jos on ja risteykseen tuun
Niin palannut taas olen lähtöruutuun

En vielä tahdo tehdä valintaa
Tulevaisuus liikaa pelottaa
On suuntia monta, onnetonta
Mitä teen ja mihin meen?

Mä astronautiksi joskus halusin
Lääkärin ammatista haaveilin
Mutta vieläkin täällä mä oon tyhjän päällä

On suuntia monta, onnetonta
En vielä tahdo tehdä valintaa

En vielä tahdo tehdä valintaa
Tulevaisuus liikaa pelottaa
On suuntia monta, onnetonta
Mitä teen ja mihin meen?

Mä astronautiksi joskus halusin
Lääkärin ammatista haaveilin
Mutta vieläkin täällä mä oon tyhjän päällä

Tulevaisuus mua pelottaa
(Tulevaisuus) mä elän vaan
(Tulevaisuus)
En vielä tahdo tehdä valintaa

23. Mainingit laulaa
(Dança comigo (Vem ser feliz)) 
San. itikka

Päivän tuulet tyyntyi aurinko kun laski mailleen
Iltataivaan tähdet johtaa yöhön toisenlaiseen
Rantatie on hiljaa, mainingit vain muistuttaa
En onneani yksin löytää voi, vaan kahdestaan sen saan

Mainingit laulaa - sen tahtiin sydämemme lyö
Mainingit laulaa - on tämä meidän kahden yö
Mainingit laulaa ja rytmi meidät valloittaa
Mainingit laulaa ja rakkauteen keinuttaa

Alla täydenkuun hiekka tarttuu varpaisiin
Kun huulet toiset kohtaa kaikki on kuin haaveiltiin
Kainaloon voit ottaa, älä lähde milloinkaan
Maininkien laulun kuulee silloin rakastaa kun saa

Mainingit laulaa - ne rantahiekkaan hiljaa lyö
Mainingit laulaa - on täynnä taikaa meidän yö
Mainingit laulaa, sen tahtiin voit mua koskettaa
Mainingit laulaa ja merta hiljaa kuohuttaa

Mainingit laulaa - sen tahtiin sydämemme lyö
Mainingit laulaa - on tämä meidän kahden yö
Mainingit laulaa ja rytmi meidät valloittaa
Mainingit laulaa ja rakkauteen keinuttaa

Mainingit laulaa - ne rantahiekkaan hiljaa lyö
Mainingit laulaa - on täynnä taikaa meidän yö
Mainingit laulaa, sen tahtiin voit mua koskettaa
Mainingit laulaa ja merta hiljaa kuohuttaa

Mainingit laulaa



