1. Cumulonimbus
(Water)
San. Timoteus

Voimaa, valtaa, aamen, ii!

Sadan, sadan päälles, ii...

Sadan pihajuhliin, tunnelman käyn
Sotkemaan, ii, sotkemaan
Sadan rakennuksiin, kellarit saan
Tulvimaan, ii, tulvimaan

Sadan peltomaille, kaiken viljan
Lakoon lyön, ii, lakoon lyön
Sadan valtateille, renkailtanne
Pidon syön, ii, pidon syön

Sadan, sadan, tuulen
Sadan, sadan, ii!
Tornado
Sut saa, ho ho ho...
A a a...

Sadan yötä päivää, kunnes saan maan
Sortumaan, ii, sortumaan
Sadan armon häivää vailla, sut saan
Hukkumaan, ii, hukkumaan
Ja salamoin

(Dumdum ZÄK du ZÄK dukuduZÄK)
(Dubudumdum ZÄK ZÄK du ZÄK du ZÄK)
(Dum drr ZÄK du ZÄK dukudu ZÄK)

Alistaa tulvavesi sakea sua (Hei!)
Paras on palvoa ja pelätä mua
Ravistaa trombi salakavala sua (Hei, hei!)
Paras on palvoa ja pelätä mua

Käristää ukkonen ja salama sua (Hei!)
Paras on palvoa ja pelätä mua (Hei, hei!)
Pelastaa ei voi edes Jumala sua (Hei!)
Paras on palvoa ja pelätä mua

2. Tie tytön sydämeen
(Liubi, liubi, I love you) 
San. wigwam

Tyttö mun unelmien saapuu illalla luoksein
Neidon tuon unelmien tahtoisin mun omaksein
Ystäväni kertokaa kuinka sen nyt teen
Millä keinoin löydän tien tuon tytön sydämeen?

Kuuleppas nyt tämä niksi, Il Divoa musiikiksi
Ruusun punaisen vain tuot, ja tunnelman rennon luot (oi, oi)
Ruuaksi jotain raikasta, vaikka italianpasta
Tien neidon sydämeen löydät neuvoin saapasmaan (muista tämä)

Espanjaan voit luottaa voittamaan sinut luotsaan
Häränpihvii ruuaksi, punaviinii juomaksi (Loistavaa)
Yksinkertaista, toimivaa, tätä testaa vaan
Tie tytön sydämeen vatsan kautta käy

Kehtaatkin, kehtaatkin
Itsestäänselvyyksiä…
Tässä neuvo venäjän:
”Vodkaa, vodkaa, vodkaa vaan”
Ei mee kauaakaan ja tyttö on jo polvillaan
Muista tämä etkä muuta tarvitsekaan

Ystäväin, annan neuvon, niin omakses saat neidon
Patongin, Peugeutin, ja kanssa pienen keiton
Ajelulle tyttö vie helmaan luonnon
Ei pientä hetkekään ja tyttö sinun on

Uskalla en suosittaa romanian ruokia
sinuna testaisin vaikka possuduovia
mitä ikinä teetkään muista kuitenkin
ole aina mukava oma itsesi

Tie tuon tytön sydämeen
Il Divoa musiikiksi
Häränpihvii ruuaksi
Vodkaa, vodkaa juomaksi
Ajelulle tyttö vie helmaan luonnon
Ole aina mukava oma itsesi

Tie tuon tytön sydämeen
Il Divoa musiikiksi
Häränpihvii ruuaksi
Vodkaa, vodkaa juomaksi
Ajelulle tyttö vie helmaan luonnon
Ole aina mukava oma itsesi

¡Olé!
Loistavaa!
Se on siinä!
Muista neuvot
Tie sydämeen!
Hei!

3. Köyhä, mutta onnellinen 
(LovePower) 
San. Metsis

Köyhä oon, mut saan onnen 
Köyhä poika oon 
 
Ei mulla varaa oo autoon 
En uutta paitaakaan saa 
Mä vailla lantteja oon 
Nälkä mua rasittaa 
 
Mut onni ei ole kultaa (kultaa) 
Ei raha saa nauramaan 
Jos mammonaa on kuin multaa 
Ei huolet jättää voi rauhaan 
 
Köyhä poika oon, mutta onnellinen 
Köyhä, huoleton mä vain olen 
Köyhä poika oon, mutta onnellinen 
(Köyhä, huoleton mä oon) 
 
Ei virka, ei koulutuskaan 
Kisko mua mihinkään päin 
Kulkurina kierrän maan 
Ja oon vain yksinäin 
 
Mut törmään haasteeseen uuteen (uuteen) 
Sun hymys saa nauramaan 
Voin sairastua mä rakkauteen 
Kun huolet jättää mut rauhaan 
 
Köyhä poika oon, mutta onnellinen 
Köyhä, huoleton mä vain olen 
Köyhä poika oon, mutta onnellinen 
(Köyhä, huoleton mä oon) 
 
(Köyhä oon, mut saan onnen) 
(Köyhä oon, mut saan onnen) 
(Köyhä oon, mut saan onnen) 
Köyhä poika oon 
(Köyhä oon, mut saan onnen) 
 
(Köyhä poika oon, mutta onnellinen) 
(Köyhä, huoleton mä oon) 
 
Köyhä poika oon, mutta onnellinen 
Köyhä, huoleton mä vain olen 
Köyhä poika oon, mutta onnellinen 
Köyhä, huoleton mä oon 
 
Parempaa tää on (Huoleton oon) 
Köyhä poika oon, mutta onnellinen 
Köyhä, huoleton mä oon 
 
Köyhä oon, mut saan onnen

4. Ilman paitaa 
(Work your magic) 
San. Diggari

Joku jälleen eksyi matkallaan
Varonut ei vuoren noitaa
On saatava pelko loppumaan
Voin sen hoitaa

Mistä tien mä tunsin tarkalleen
Vastaan astui nainen
ja hän sisään pyysi avukseen

Taiat taitaa hän
enkä enää mitään huomaa
Miehen saa kun tarjoo juomaa
- mulle juomaa

Ilman paitaa näin
hänen käskystään voin raataa
kunnes uupumus mut kaataa
- viimein kaataa

Taiat taitaa hän
enkä enää mitään huomaa
Miehen saa kun tarjoo juomaa
- mulle juomaa

Ilman paitaa näin
hänen käskystään voin raataa
kunnes uupumus mut kaataa
vierelleen

Onko täällä meitä enemmän
mutta vain yksi nainen
Sitä pohdi en kun lupaa hän
mulle kaiken

Hiki valuu pitkin ihoain
Pyyhkiä tahtoo hän sen
Kova työ nyt nautinto on vain

Taiat taitaa hän
enkä enää mitään huomaa
Miehen saa kun tarjoo juomaa
- mulle juomaa

Ilman paitaa näin
hänen käskystään voin raataa
kunnes uupumus mut kaataa vierelleen

Jälleen uupumus mut kaataa vierelleen

Pidä aina luonas
Anna taikajuomas
epäluulo karkottaa

Taiat taitaa hän
enkä enää mitään huomaa
Miehen saa kun tarjoo juomaa
- mulle juomaa

Ilman paitaa näin
hänen käskystään voin raataa
kunnes uupumus mut kaataa vierelleen

5. 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

6. 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

7. Säännöt
(Song # 1) 
San. itikka

(Ole tottelevainen mies)
(Joo.. hah...)
(Hei, tuo käy ei!)
(Usko mua)
(Rauhoitu ja opi)
(On mulla säännöt)
 
Tiedän, että tahdot mut
Vaan selväksi sen teen
Jos mä hyväksynkin sut
Sen käytös ratkaisee
 
Kotipesään kärkkymään
Jos käyt sä hiplaten
Takalaittomaksi sut
Ja lyöntis tuomitsen
 
Et saa (Et saa)
Tahtiin pillisi tanssimaan
On paras säännöt muistaa
 
Ei, et ole isäntäni
Et määrää elämääni
Mä itse siihen säännöt sanella voin
Ei, et käske etkä vaadi
Et rajojani laadi
Vaan kaapin paikan näyttää sulle mä voin
 
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Mä säännöt sanella voin
 
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Mä säännöt sanella voin (Tajuu)
 
Ole näytöskoira en
En taakse hellan jää
Komentaa mua määräillen
On turha yrittää
 
Käytös kyllä palkitaan
Et voi sä valittaa
Pelkkää hilloa et saa
Jos tahdot piirakkaa
 
Et saa (Et saa)
Tahtiin pillisi tanssimaan
On paras säännöt muistaa
 
Ei, et ole isäntäni
Et määrää elämääni
Mä itse siihen säännöt sanella voin
Ei, et käske etkä vaadi
Et rajojani laadi
Vaan kaapin paikan näyttää sulle mä voin
 
Kun käytös ansaitsee palkinnon
Niin sinut kunnolla palkitsen
Kun niskoittelua huomaa en
Voin näyttää uuden leikin
 
Muistatko säännöt?
Tajuu!
 
Ei, et ole isäntäni
Et määrää elämääni
Mä itse siihen säännöt sanella voin
Ei, et käske etkä vaadi
Et rajojani laadi
Vaan kaapin paikan näyttää sulle mä voin
 
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Mä säännöt sanella voin
 
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Muista mun säännöt
Mä säännöt sanella voin

8. En ehtinyt kertomaan
(Vertigo)
San. Timoteus

Mä rakastuin hetkessä, kun sut näin
Ehtinyt en vain kertomaan
Pois katosit, perääsi itkemään jäin
Ehtinyt kun en kertomaan

Katseesees minut sait
Tanssimaan sitten hait
Hetkisen tahdoit vain
Tunteistain
siinä millään en ehtinyt kertomaan

"Aamu kun sarastaa,
samoojaa odottaa
toiset tiet, toiset maat"
Sanoit niin,
enkä milloinkaan ehtinyt kertomaan

Mä tiesin kai vääräksi kaiken sen
Ja siksi en rientänyt kertomaan
Oot murskaaja sydänten tuhansien
Et jälkiäs jää enää korjaamaan

Katseesees minut sait
Tanssimaan sitten hait
Hetkisen tahdoit vain
Tunteistain
siinä millään en ehtinyt kertomaan

Miksi teit sen? Valitsit neitseen
häpeässä riutumaan

Katseesees minut sait
Tanssimaan sitten hait
Hetkisen tahdoit vain
Tunteistain
siinä millään en ehtinyt kertomaan

"Aamu kun sarastaa,
samoojaa odottaa
toiset tiet, toiset maat"
Sanoit niin,
enkä milloinkaan ehtinyt kertomaan

9. 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

10. Tee sun taikas
(Work your magic) 
San. AnnFredi

Vanhan kirjan kannet aukeaa
silmäsi osuu loitsuun
jolla sielut omaksensa saa
Vastaan kutsuun

Lausut ääneen sanat vahvimmat
Rakkaus tai hulluus
toisensa meissä kohtaavat

Tee sun taikas niin
ettei tämä hulluus lakkaa
sydämein niin sulle hakkaa
sulle hakkaa

Tee sun taikas vain
kaipuuni mut luokses ohjaa
Kätes kultamaljan nostaa
maljan nostaa

Tee sun taikas niin
ettei tämä hulluus lakkaa
sydämein niin sulle hakkaa
sulle hakkaa

Tee sun taikas vain
kaipuuni mut luokses ohjaa
Kätes kultamaljan nostaa
taivaisiin

Sinä vaivutat mut hypnoosiin
hitaasti viet transsiin
sieltä löytyy avain mysteeriin
Tulet uniin

Yössä ihot toistaan koskettaa
vieden vanhaan leikkiin
saa maailma tuleen leimahtaa

Tee sun taikas niin
ettei tämä hulluus lakkaa
sydämein niin sulle hakkaa
sulle hakkaa

Tee sun taikas vain
kaipuuni mut luokses ohjaa
Kätes kultamaljan nostaa
taivaisiin

Kätes kultamaljan nostaa
taivaisiin

Siis jo tee sun taikas
Kulta tee sun taikas
Sillä vangikses mut teet

Tee sun taikas niin
ettei tämä hulluus lakkaa
sydämein niin sulle hakkaa
sulle hakkaa

Tee sun taikas vain
kaipuuni mut luokses ohjaa
Kätes kultamaljan nostaa
taivaisiin

11. 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)

12. Tuska
(On top of the world) 
San. UFOPOLI

Luotin sokeaan tunteeseen
Uskoin ikuisuuteen
Silti loppumme nähdessäin
En kuollut, henkiin jäin

Vuodet panostin suhteeseen
Leikkiin valheelliseen
Tuhkan jäähtyvän keskeltä
Nyt nousen uudelleen

En käperry yksin vuoteeseen
En ajaudu uuteen suhteeseen
En matele juureen lahkeiden
Saat odottaa turhaan

En vajoa itkuun vuolaaseen
En pakene tyhjään huoneeseen
Hiljalleen tää tuska helpottaa

Turha on kieltääkään
Kauan sait kärsimään
Tämä viimeinen tunnustus
Sua kenties viihdyttää

En käperry yksin vuoteeseen
En ajaudu uuteen suhteeseen
En matele juureen lahkeiden
Saat odottaa turhaan

En vajoa itkuun vuolaaseen
En pakene tyhjään huoneeseen
Hiljalleen tää tuska helpottaa

Jos mulle aiot toivottaa
Kiusausta vielä suurempaa
Muistuttaisin kuitenkin
Yksin voit jäädä itsekin
Silloin voimat punnitaan
Ylpeys unohdetaan

(En käperry yksin vuoteeseen) Ei!
(En ajaudu uuteen suhteeseen)
En matele juureen lahkeiden
Saat odottaa turhaan

En vajoa itkuun vuolaaseen
En pakene tyhjään huoneeseen
Hiljalleen tää tuska helpottaa
Niin... hiljalleen tää tuska helpottaa

13. Voit painua Kiinaan
(I love you mi vida) 
San. Timoteus

(Ta shì shéi?)
(Ta shì shéi?)

Katseesi loit niin merkitsevän
Katseesi loit, vaan kuka on hän?
Se katse ei ollut vain ystävän
Voit valheitasi säästää

Yöt yksinäiset sai selityksen
Työmatkoistas saanko todistuksen?
Lyö hotellikuitit esiin tai en
voi nyt kuin irti päästää

Saat läksiäislahjaksi lennon
Se yksisuuntainen on

Voit painua Kiinaan (Gāi zǒu le!)
Se ei mua piinaa, vaan vapauden saan
Kai jossakin viiraa, jos toisia tiiraat
Kun edessäs on mies uskomaton

Voit painua Kiinaan (Gāi zǒu le!)
En uppoa viinaan, en vuoksesi sun
Mä pakkasin valmiiks sun tavaras jo
Sut katoamaan niin pikemmin saan

Oletit kai, mut takaisin saat
Leikkisit vain, ja palaisit taas
Vaan oppia sait, en alistukaan
Sun suunnitelma B:ksi

Saat läksiäislahjaksi lennon
Se yksisuuntainen on

Voit painua Kiinaan (Gāi zǒu le!)
Se ei mua piinaa, vaan vapauden saan
Kai jossakin viiraa, jos toisia tiiraat
Kun edessäs on mies uskomaton

Voit painua Kiinaan (Gāi zǒu le!)
En uppoa viinaan, en vuoksesi sun
Mä pakkasin valmiiks sun tavaras jo
Sut katoamaan niin pikemmin saan

(Gāi zǒu le!)
Voit painua Kiinaan
(Gāi zǒu le!)
Se kiinnosta ei

Voit painua Kiinaan (Gāi zǒu le!)
Se ei mua piinaa, vaan vapauden saan
Kai jossakin viiraa, jos toisia tiiraat
Kun edessäs on mies uskomaton

Voit painua Kiinaan (Gāi zǒu le!)
En uppoa viinaan, en vuoksesi sun
Mä pakkasin valmiiks sun tavaras jo
Sut katoamaan niin pikemmin saan

(Zǒu!)

14. Elämä on diili
(Get a life – get alive)
San. sziget

Elämästä voi tehdä elämyksen
Kun lupaa itselleen: luovuta en
Mmm...
Firmaan papereita vein, sanoin: tää on mun CV
Vankka karismakin on, hoituu TV
Joo, sain työsuhdeauton, pääsin lehtiinkin
Kohta muita päälliköitä koulutin

Elämän täytyy olla elämää
Hoidellaan diilinä elämä tää
Näin saaliimme karttuu, koukkuun tarttuu
Elämää - no elämää

Kun päivittää tiedot joista maksetaan
Tiedostaa myös sen kuinka rahastetaan
Joskus voin olla kiero tai muuten vain liero
Hoidellaan diilinä elämää

Työ palkkansa saa, väitän filosofisesti
Työllä vaurastutaan, lauon valistuneesti
Turhaa nöyristellä ois, heikot nöyryyttä hokee
Röyhkeimmät vain riemun autuaan kokee
Oon luotu visioimaan, mua maanitellaan
Taas luennoimaan hintaan korkeampaan

Elämän täytyy olla elämää
Hoidellaan diilinä elämä tää
Näin saaliimme karttuu, koukkuun tarttuu
Elämää - no elämää

Kun päivittää tiedot joista maksetaan
Tiedostaa myös sen kuinka rahastetaan
Joskus voin olla kiero tai suorastaan liero
(Liero, liero)

Näin saaliimme karttuu, koukkuun tarttuu...
Elämän täytyy olla elämää

Elämän täytyy olla elämää
Hoidellaan diilinä elämä tää
Näin saaliimme karttuu, koukkuun tarttuu
Elämää - no elämää

Kun päivittää tiedot joista maksetaan
Tiedostaa myös sen kuinka rahastetaan
Joskus voin olla kiero tai muuten vain liero

Elämä tää, se hoidellaan
(Elämä tää) se hoidellaan
(Elämä tää)
Elämän täytyy olla elämää

15. Harhaa 
(Fight) 
San. Metsis

Harhaa, harhaa, harhaa, harhaa

Sä huomaat, mä sua epäilen
Etsin syitä mun syytöksiin
Mä pelkään, kun selkäni käännän, sä meet

Uusi aamu valkenee
Perustuen valheeseen
En kiinni sua mä saa

On kuin jäätä pettävää
Tai tuulta häilyvää
Tää rakkaus, jonka tahdon säilyttää
Niin kuin vettä virtaavaa
Sua koitan saavuttaa
Mut tiedän, on kaikki harhaa

Jos luotan mun tunteisiin
Mielenrauhan itsellein saan
Vain varjo tai heijastus öinen sä oot

Uusi aamu valkenee
Perustuen valheeseen
En kiinni sua mä saa

On kuin jäätä pettävää
Tai tuulta häilyvää
Tää rakkaus, jonka tahdon säilyttää
Niin kuin vettä virtaavaa
Sua koitan saavuttaa
Mut tiedän, on kaikki harhaa

Uu...

Niin kuin vettä virtaavaa
Sua koitan saavuttaa
Mut tiedän, on kaikki harhaa

16. 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

17. Humppaa kansalaisten 
(Dancing lasha tumbai) 
San. JukkaV

Terve kansalaiset, tänään on humppa voimissaan
Me humpat nyt soitamme
Humppaa nyt!

Humppaa humppaa aamuisin
Humppaa humppaa illoin
Humppaa humppaa aamuisin
Illoinkin

Humppaa humppaa aamuisin
Humppaa humppaa illoin
Humppaa humppaa aamuisin
Illoinkin
Humppaa!

Tanssaa, tanssaa
Ja humppaa

Humppaa humppaa aamuisin
Humppaa humppaa illoin
Humppaa humppaa aamuisin
Illoinkin

Humppaa humppaa aamuisin
Humppaa humppaa illoin
Humppaa humppaa aamuisin
Illoinkin
Humppaa!

Kuka humppaa? Kuka humppaa?

(Nyt humppa soi - pauhaa) Tänään tai ei koskaan
(Nyt humppa soi - pauhaa) Nyt käy jo humppaan
(Nyt humppa soi - pauhaa) Voisit alkaa
(Nyt humppa soi - pauhaa) Humppaamaan
Saat voimaa

(Nyt humppa soi - kansalaisten)
(Nyt humppa soi - kansalaisten)
(Nyt humppa soi - kansalaisten)
(Nyt humppa soi)
Humppaa!

(Lala lalala... la lalala lalala...) Parketit narisee
(Lala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...) Mukaan humppaan!
(Lala lalala...)

(Nyt humppa soi - pauhaa) Tänään tai ei koskaan
(Nyt humppa soi - pauhaa) Nyt käy jo humppaan
(Nyt humppa soi - pauhaa) Voisit alkaa
(Nyt humppa soi - pauhaa) Humppaamaan
Saat voimaa

(Nyt humppa soi - kansalaisten)
(Nyt humppa soi - kansalaisten)
(Nyt humppa soi - kansalaisten)
(Nyt humppa soi)
Humppaa!

Humppaavat
Kansalaiset nyt nauttii (Nauttii!)
Ja kansalaiset juokaa (Juokaa!)
Täyttäkää tuopit!

(Lala lalala... la lalala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...) Mukaan humppaan!
(Lala lalala... la lalala lalala...)
(Lala lalala... la lalala lalala...) Humppaa!

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

Nyt vain humpataan!

18. Tuuliajolla
(Malá dáma) 
San. The_Sipi

Jumalauta mä rakastan
Ikävä naisen puhetta
Sä uni olet, enkeli
On pieni haava sielussa
Suvussas nyt oon vihattu
Ja ruskeaa meren mutaa

Paljon on voimaa kädessäni
Ja tosi kova unilaulu soi
Aina veri valui maahan sun
Lähdit menemään, voi Luoja

Jos sanon muuttunut ihminen oon
Jo juoksu käykö tänne päin?
Kotonain aamu valkenee
Yksin sängyssä minä olen vain

Taas minut pullon henki vie
On se suru niin valtava
Minulle nauraa harakat
Pubiin mä jäin, vakiot tein
Itsellein liian paljon soin
Hulluutta ja humalaa

Tuomittu olen mä juopumaan
Helvetinpyörä käskee niin
Itkussa itseäin rankaisen
Lähdit menemään, voi Luoja

Jos sanon muuttunut ihminen oon
Jo juoksu käykö tänne päin?
Kotonain aamu valkenee
Yksin sängyssä (minä olen vain)

Näen sut silmissäni ikuisesti
Hallitse ei sun syli elämääni
Alussa oli mulla vaikeaa
Luulin että tulee iäisyyskutsu

Jos sanon muuttunut ihminen oon
Jo juoksu käykö tänne päin?
Kotonain aamu valkenee
Yksin sängyssä minä olen vain

Jos sanon muuttunut ihminen oon
Jo juoksu käykö tänne päin?
Kotonain aamu valkenee
Yksin sängyssä minä olen vain

19. 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

20. 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

21. 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

22. Pakkomielteeni
(L'amour à la française)
San. UFOPOLI

Muistatko sen syksyisen illan
Kun ylitit tuon vanhan sillan?
Muistatko mut, nuhjuisen tyypin?
Sut menemään ohitsein päästin

Tuskin huomasitkaan
Mua moni ei nää, ei nää, ei nää, ei nää
Mut silti jäljilläs oon
Pakkomielteeni oot

Suhde todellinen liikaa ois
Sua ottaa omaksein en kokonaan vois
Parempi on siis katsoa vain
Näin harrastuksen uuden myös sain

Pakkomielteeni oot
Mua taaskaan et nää, et nää, et nää, et nää
Mut silti jäljilläs oon

Missä oot, sä oot, sä oot?
Miks sua en saa, en saa, en saa
Pois mielestäin?
Oot ainut pakkomielteeni
Ja täytät kaikki haaveeni
Sua seuraan halki kaupungin
Et pääse piiloon puistoihin
Sut kerran kiinni ottaa voin
Ja muistuttaa

Jos saavuttaa sut saan, tuon ruusun kauneimman
Sen poimin luota siltamme
Tuon paikan aina muistathan
Sen yön, sen yön kun kohdattiin
Et tunne mua mut siitä viis
Tää rakkaus yksipuolinen
Ja suhde mielipuolinen
Saa riittää mulle kanssas sun

Muistatko sen syksyisen illan
Kun ylitit tuon vanhan sillan?
Muistatko mut, nuhjuisen tyypin?
Sut menemään ohitsein päästin

Pakkomielteeni oot
Mitään et nää, et nää, et nää, et nää
Mut silti jäljilläs oon

Missä oot, sä oot, sä oot?
Miks sua en saa, en saa, en saa
Pois mielestäin?
Oot ainut pakkomielteeni
Ja täytät kaikki haaveeni
Sua seuraan halki kaupungin
Et pääse piiloon puistoihin
Sut kerran kiinni ottaa voin
Ja muistuttaa

Jos saavuttaa sut saan, tuon ruusun kauneimman
Sen poimin luota siltamme
Tuon paikan aina muistathan
Sen yön, sen yön kun kohdattiin
Et tunne mua mut siitä viis
Tää rakkaus yksipuolinen
Ja suhde mielipuolinen
Saa riittää mulle kanssas sun

23. Seittisen Sakari 
(Shake it up, shekerim) 
San. Horvath

(Shit, shit)
(Shit, shit)
 
Hän huomaa naiset, ehdottelee rivoja
Hän tietää kuinka voidaan poistaa estoja
Tietää ne lauseet, kauniit ja lipevimmät
Minua se sapettaa
 
Seittisen Sakari vie mun kaikki naiset
Seittisen Sakari: hiukanko sä haiset!
Seittisen Sakari on mies onnellinen
Seittisen Sakari – olen kateellinen!
 
Hän täyttää jo seksiaddiktien tuntomerkitkin
Perustaa haaremin, ei koskaan jää yksin
Tarjoaa kaljan ja nostaa mulle maljan
Minut se taas raivoon saa
 
Seittisen Sakari vie mun kaikki naiset
Seittisen Sakari: hiukanko sä haiset!
Seittisen Sakari on mies onnellinen
Seittisen Sakari – olen kateellinen!
 
Ihan vähän ihan vähän ärsyttää
Mulle Seittiseltä vain jämät jää
Ihan vähän ihan vähän ärsyttää
Mulle Seittiseltä paskaa
 
Ihan vähän ihan vähän ärsyttää
Mulle Seittiseltä vain jämät jää
Ihan vähän ihan vähän ärsyttää
Mulle Seittiseltä paskaa
 
Seittisen Sakari vie mun kaikki naiset
Seittisen Sakari: hiukanko sä haiset!
Seittisen Sakari on mies onnellinen
Seittisen Sakari – olen kateellinen!
 
Seittisen Sakari (Seittisen Sakari)
Seittisen Sakari – olen kateellinen
Seittisen Sakari on mies onnellinen
Seittisen Sakari – olen kateellinen!
 
Seittisen Sakari

