1. Sut pelastan
(DJ, take me away)


Lauantai sut nostaa kattoon
Ota kii, sut pelastan
Kun sunnuntai sut liimaa mattoon
Ota kii, sut pelastan

Lauantai sut nostaa kattoon
Ota kii, sut pelastan
Kun sunnuntai sut liimaa mattoon
Ota kii, sut pelastan

Tuu pelastamaan
Sut pelastan
Tuu pelastamaan
Sut pelastan

Lauantai sut nostaa kattoon
Ota kii, sut pelastan
Kun sunnuntai sut liimaa mattoon
Ota kii, sut pelastan

Lauantai sut nostaa kattoon
Ota kii, sut pelastan
Kun sunnuntai sut liimaa mattoon
Ota kii, sut pelastan

Tuu pelastamaan
Sut pelastan
Tuu pelastamaan
Sut pelastan
Sut pelastan

 
 
San. 


Halkoo ilmaa
Mieli herkistyy
Into virittyy

Luo iskut poljennon
Tuo liike nautinnon
Kiertele, kaartele

Voi kaiken sallia
Tai katso mallia
Kuuntele, muuntele
(Astu askelees)

Liioittele
Kiusoittele
Keikuttele
Ees taas

Lanne keinahtaa
Ranne heilahtaa
Armeniaan
On askel vain
(Hei)
Askel vain
Askel ees ja taas

Luo iskut poljennon
Tuo liike nautinnon
Kiertele, kaartele

Voi kaiken sallia
Tai katso mallia
Kuuntele, muuntele
(Astu askelees)

Liioittele
Kiusoittele
Keikuttele
Ees taas

Lanne keinahtaa
Ranne heilahtaa
Armeniaan
On askel vain

(Ooo...)
Naiset...
Miehet...

Kiertele, kaartele

Ees taas
Ees taas
Ees taas

Liioittele
Kiusoittele
Keikuttele
Ees taas

Lanne keinahtaa
Ranne heilahtaa
Armeniaan
On askel vain

(Astu askelees)


 
San. 

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Jo tarpeeksi Suomea näin
Tätä stressaavaa lomatunnelmaa
Jaksa ei selvinpäin

Loppui jo työ, vaan miestä se syö
Kun ei ryypätä saa
Mennään matkailemaan
Ja kun autoillaan
Takapenkiltä vittuillaan

Ei ehdi nyt kaljatelttailemaan
Lapsetkin vietävä on mummolaan

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Se ei musta juoppoa tee
Kun on lomamatkalla perheineen
Paukkua mies tarvitsee

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Jo tarpeeksi Suomea näin
Tätä stressaavaa lomatunnelmaa
Jaksa ei selvinpäin

Särkänniemeen tai Linnanmäkeen
Enää jaksaisi en
Nehän nähty jo on, ja kossupullon
Siksi lohduksi tarvitsen

Mä sun kossupullosi piilottaa voin
Ja luo anopin sut reissulla toin

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Se ei musta juoppoa tee
Kun on lomamatkalla perheineen
Paukkua mies tarvitsee

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Jo tarpeeksi Suomea näin
Tätä stressaavaa lomatunnelmaa
Jaksa ei selvinpäin

Mä maalaismaiseman
Ja rauhan tarvitsen
Ja yhden suuren viinatynnyrin
Nyt ansaitsen

(Yleistä nalkutusta ja urputusta)

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Jo tarpeeksi Suomea näin
Tätä stressaavaa lomatunnelmaa
Jaksa ei selvinpäin

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Se ei musta juoppoa tee
Kun on lomamatkalla perheineen
Paukkua mies tarvitsee

Sä voit nalkuttaa sekä urputtaa
Jo tarpeeksi Suomea näin
Tätä stressaavaa lomatunnelmaa
Kestä ei selvinpäin
Kestä ei selvinpäin

  
 
San.  


Ja ulkonakin tarkenee
Siks mieleen iskikin kaaos
On kohta kesäkuu rantakeleineen

Pian kuteitaan
On pakko vähentää
Vaan muskeleita
Alta läskin ei nää

Pois vararengas, jumalauta!
Kesäkuntoon, mua auta

Vatsalihasliikkeitä aamuin
Kunnes pakko on oksentaa
Vatsalihasliikkeitä illoin
Kunnes kipu mut lamauttaa
Niin...

Vatsalihasliikkeitä päivin
Kunnes etsin vapahtajaa
Vatsalihasliikkeitä öisin
Kunnes janoan kuolemaa
Edelleen

Tän täytyy tulosta tuottaa
Käyn korteen viimeiseen
On siihen vaikea luottaa
Vaan silti rukoilen:
Tuu, six-pack, näkyviin

Ei villapaitamies
Pian kuulu maisemaan
Vaan vartaloa ei
Voi paljastaakaan

Pois vararengas, jumalauta!
Kesäkuntoon, mua auta

(Vatsalihasliikkeitä aamuin)
Kunnes pakko on oksentaa
Vatsalihasliikkeitä illoin
Kunnes kipu mut lamauttaa

Vatsalihasliikkeitä päivin
Kunnes etsin vapahtajaa, aamen
Vatsalihasliikkeitä öisin
Kunnes janoan kuolemaa
Edelleen

(Sisulla, sisulla)
(Vielä toistetaan) Edelleen
(Hei äijä, sisulla, sisulla)
(Näin rasvat poistetaan) Joo, joo...

(Sisulla, sisulla)
(Vielä toistetaan) Mistä sisun saan?
(Hei äijä, sisulla, sisulla)
(Näin rasvat poistetaan) Voi ei...

(Vatsalihasliikkeitä aamuin)
(Kunnes pakko on oksentaa) Kunnes pakko on oksentaa
(Vatsalihasliikkeitä illoin)
(Kunnes kipu mut lamauttaa) Kunnes kipu voittaa miehen

Vatsalihasliikkeitä päivin
(Kunnes etsin vapahtajaa) Kun en, kun en, kun en yksin jaksa
Vatsalihasliikkeitä öisin
Kunnes janoan kuolemaa 

5. Palan
(The fire in your eyes)
 San. AnnFredi

Uusi huomen jo nousee, mitä tuo se tullessaan?

Sekaisin, sekaisin mieli ja sydän joka toisen lyönnin lyödä unohtelee
Sulaa sun kättes lämpöön
Sekaisin, sekaisin mieli ja sydän joka toisen lyönnin lyödä unohtelee
Sulaa sun kättes lämpöön

Liekki kaiken ilman huoneestani rohmuaa
Kaikille nyt tahdon huutaa
Uskallan

Saan palaa taas
En piittaa
Vaikka tuulet hyiset yrittää
Mut sammuttaa

Palaisin, palaisin taas
Ja puhallukses loistoain kirkastaa, huomaan
Liian kauan kuivuneena lanka katkeaa
Kaikille nyt tahdon huutaa

Saan palaa taas
En piittaa
Vaikka tuulet hyiset yrittää
Mut sammuttaa

Uusi huomen jo nousee, mitä tuo se tullessaan?
Uusi huomen jo nousee, mitä tuo se tullessaan?

Saan palaa taas
Vaikka tuulet hyiset yrittää
Mut sammuttaa

6. Mi odio (suom. ”Vihaan itseäni”)
 
San. 

Ei tää harha itsekseen kai pääty, minkäs teet ?                  
Ja epätoivo meissä kasvaa kasvamistaan 

Me ”luotuja toisilleen”
On valhetta itselleen
On valhetta itselleen…

Nyt ennusteet saa erävoiton
En osaa latinaa tai taivu tangoon
Kun tartun lusikkaan, mä senkin väärin teen
En mitään aikaan saa ja taakaksi oon vaan

Oon kuin haaste kynnyksinen
Sua hidastutan ihan liikaa   
Kun usko hiipuu, murhe toiveen korvaa

Et taida aavistaakaan
Mä mielipahas huomaan 
Sä syvään taaskin nielit ( Mä näin sen !)

Nyt ennusteet saa erävoiton
En osaa latinaa tai taivu tangoon
Kun tartun lusikkaan, mä senkin väärin teen
En mitään aikaan saa ja taakaksi oon vaan

Nyt ennusteet saa erävoiton
En opi latinaa tai taivu tangoon
Kun tartun lusikkaan, mä senkin väärin teen
Mut tämän aikaan saan: mä taakakseks en jää...

 
 
San. 


Sua rakastamaan vaadin, vaikka tahdo en
Miksi et välitä vaikka en vierees jää?
Mä päässäni niin usein yritän selventää
Mitä mietinkään, vihdoin nään

Sä olet liian hiljainen
Sun mieltäs tunne en
Jos mun on pakko johdattaa
Niin silloin tahdon olla vaan

Sä olet liian kultainen
Ja sua tahdo rikkoo en
Siks mun on pakko luovuttaa
Ja jatkaa

Joskus mä mietin, et miten sua lähestyisin
Haaveesi sun, ne mistä tietäisin?
Joskus toivoin et saan sut suuttumaan
Nyt tahdon vain ettet jää kaipaamaan
Et milloinkaan, ollenkaan

Sä olet liian hiljainen
Sun mieltäs tunne en
Jos mun on pakko johdattaa
Niin silloin tahdon olla vaan

Sä olet liian kultainen
Ja sua tahdo rikkoo en
Siks mun on pakko luovuttaa
Ja jatkaa

Sä luulet että kaipaan palvontaa
Mua käsilläs tahdot kantaa
Jokaisen kai täytyisi olla onnessaan
Mut mä vaan tahtoisin huutaa
Ja niin, jos toiset sen kuulee
Hulluksi luulee, ooh...

Sä olet liian hiljainen
Sun mieltäs tunne en
Jos mun on pakko johdattaa
Niin silloin tahdon olla vaan

Sä olet liian kultainen
Ja sua tahdo rikkoo en
Siks mun on pakko luovuttaa
Ja jatkaa

Sä olet liian hiljainen

8. Vieraalla rannalla
(Pe-o margine de lume)
San. Metsis

Rantaan kun aamuruskon aikaan
Mä paleltunein varpain kuljen
Mietin, me tiesimmekö lainkaan
Vain harva viikko kestää vuoden

Koskaan ei maailmassa liikaa
Valtateitä toisen luo oo

En kanssas oo huomennakaan
Mut toisaalla en kuitenkaan
Vaik vieraalla rannalla oon
On yhtä pitkä matka aurinkoon

Tunnit (tunnit) vain sekunteja kestää
Mut jos ei elä mistään, elämistään ei tee (ei tee)
On aikaa (aikaa) vain niillä jotka pelkää (jotka pelkää)
Ja niillä jotka hylkää tunteet

Koskaan ei maailmassa liikaa
- ei maailmassa liikaa
Valtateitä toisen luo oo

En kanssas oo huomennakaan
- vielä jaksan hetken odottaa
Mut toisaalla en kuitenkaan
- haaveillessa voin sua koskettaa
Vaik vieraalla rannalla oon
- ja vieraita on tunteet
On yhtä pitkä matka aurinkoon

Niin pieni mä oon maailmaan
En taivaalla lentää mä saa
- vielä jaksan hetken odottaa
Mut vieraatkin mua muistuttaa
- ja vieraita on tunteet
En liian kauas pääse milloinkaan
En liian kauas pääse milloinkaan
Milloinkaan

Mä tahdon että tiedät: vain sun oon


 
San.  


Mä lähtemään jo hetken täältä valmistauduin

Se tauti, joka kaivertaa
On pettymys pohjaltaan
Ja mahdoton karkottaa

Sä siinä oot, ja hukun silmiin
Oon tänään toipilas, jään silti henkiin
En pysty nousemaan, taas maailma loittonee
Sun vuokses hengitän, sua sydän hapuilee

Saa, kun sairaus runtelee
Sen kirota ja vaikka huutaa
Ja katkeruus on karvas, peilit särkee

Ja herään kosketukseen
Et antanut luovuttaa
Kun ainoaani turvaan, en pelkää

Sä siinä oot, ja hukun silmiin
Oon tänään toipilas, jään silti henkiin
En pysty nousemaan, taas maailma loittonee
Sun vuokses hengitän, sua sydän hapuilee

Sä siinä oot, ja hukun silmiin
Oon tänään toipilas, jään silti henkiin
En pysty nousemaan, taas maailma loittonee
Sun vuokses hengitän, sua sydän ei pelkää

 
 
San. AnnFredi


(Poika ajaa häntä takaa)
(Rusinoita rasiassa)
(Pistepirkko pivossansa)

(Tyttö hyppää hevoshakaan)
(Pojan ääni kuuluu takaa)
(Tyttö hyppää hevoshakaan)
(Kompastuu ja maassa makaa)

No minä aikonut en kaataa
Halusin vaan jotain antaa
Rusinan panen päälle etuhampaan
Se saa sut nauramaan
Nauramaan, nauramaan
Sut nauramaan

Katso, on tehnyt luonto ihmeen
Lentävän, punamustan pisteen
Saa pisamani samanlainen
Sut nauramaan
Nauramaan, nauramaan
Sut nauramaan

Uskallatko tämän leppäkertun kädellesi nostaa?
Uskallatko tämän leppäkertun kädellesi nostaa?
Uskallatko jos sen sulle annan, omaksesi ottaa?

(Tyttö hyppää hevoshakaan)
(Poika ajaa häntä takaa)
(Rusinoita rasiassa)
(Pistepirkko pivossansa)

(Tyttö hyppää hevoshakaan)
(Pojan ääni kuuluu takaa)
(Tyttö hyppää hevoshakaan)
(Kompastuu ja maassa makaa)

Uskallatko tämän leppäkertun kädellesi nostaa?
Uskallatko tämän leppäkertun kädellesi nostaa?
Uskallatko jos sen sulle annan, omaksesi ottaa?

Uskallatko tämän leppäkertun kädellesi nostaa?
(Tyttö hyppää hevoshakaan)
(Poika ajaa häntä takaa)
Uskallatko tämän leppäkertun kädellesi nostaa?
(Rusinoita rasiassa)
(Pistepirkko pivossansa)
Uskallatko jos sen sulle annan, omaksesi ottaa?

  
 
San. 


Lausuttiin näkemiin ja vieraannuttiin
En voi, en saa maahan tuijottaa
Avaruus on suuri, se pyörryttää niin

Yksin jäätyään kun taistelee
Aukon mustuuteen
Näkee yllä liekit miljardit
Lapsen silmin uudelleen

Taivas kuuntelee, mun ikäväni ymmärtää
Kosmos kaikkineen vanhaa pulmaa peilaa
Laajenee kertomatta lähdettään
Kutsuu siivelleen, galakseihin kaukaisiin

Tuo kutsu saa mut sinne kurkottamaan
Minne vain teleskooppi yltää voi

Jos pelkäsin: en selviä
Juutun liejuun maan
Nyt mun jo määrä on
Kvasaareihin kiitää

Taivas kuuntelee, mun ikäväni ymmärtää
Kosmos kaikkineen vanhaa pulmaa peilaa
Laajenee kertomatta lähdettään
Kutsuu siivelleen, galakseihin kaukaisiin

Galakseihin kaukaisiin, kaukaisiin
Galakseihin kaukaisiin


 
San. Halima


Lastentarhassa kun oltiin
Yhdessä leikittiin
Häitä silloin jo vietettiin
Veri vetää sun luoksesi
Kohtaloni sä oot
Elän unelmaa

Nyt on sen aika
Yhdessä ollaan, toteutuu taika
Kahdestaan astelemme
Huomisen alttarille
Elän unelmaa

Kohta kun kahdestaan
Alttarilla kanssas ollaan
Elämämme meillä yhdessä
Edessämme on vaan
Elän unelmaa

Nyt on sen aika
Yhdessä ollaan, toteutuu taika
(Tänään) Kahdestaan astelemme
Huomisen alttarille
Elän unelmaa

Elän unelmaa

Huokaan: Oi kun on ihanaa
Kohta sun olla vaan
Elän unelmaa
Elän unelmaa

 
 
San.  


Eteeni polvistukaa!
Valoni loistaa ja kuoleman poistaa
Tähti syttyy ylle maan

Riemuitkaa, portot ja varkaat!
Enää syntejä lasketa ei
Sanani kantaa, kaiken anteeksi antaa
Hetki koittaa viimeinen

Oo... kavahtakaa! Valo sankarin hohtaa
Kansoille maan
Oo... ylistäkää kun hän kuolonsa kohtaa
Taistellessaan!

Mitään ei pelkää, hän ketään ei hylkää
Uskoo kirjoituksiin
Oo... odottakaa! Hän on astuva paikalleen
Taivaaseen

Nöyrtykää, ylhäiset herrat!
Enää rahalla hallita ei
Oo... lihani turtuu ja profeetat sortuu
Valtakunta paljastuu

Oo... kavahtakaa! Valo sankarin hohtaa
Kansoille maan
Oo... ylistäkää kun hän kuolonsa kohtaa
Taistellessaan!

Mitään ei pelkää, hän ketään ei hylkää
Uskoo kirjoituksiin
Oo... odottakaa! Hän on astuva paikalleen
Taivaaseen (Paikalleen)
Taivaaseen (Paikalleen)

Valoa haalistumaan
Pimeyden voimat eivät saa

Kavahtakaa! Valo sankarin hohtaa
Kansoille maan
Oo... ylistäkää kun hän kuolonsa kohtaa
Taistellessaan!

(Mitään ei pelkää, hän ketään ei hylkää)
Taistellessaan
Oo... odottakaa! Hän on astuva paikalleen
Taivaaseen

14. Ravintolareissu
(Leto svet)


Lähdin vain ravintolaan
Tyttöjä siis iskemään
Siis iskemään

Tarjosin lasillisen
Juttelin mä kukista
Vain kukista

Nauroivat, tytöt nauroivat
Nauroivat, tytöt nauroivat
Nauroivat, tytöt nauroivat
Nauroivat, tytöt nauroivat

Innostui yksi musta
Tarrasi hän lahkeesta

Tippuivat, housut tippuivat
Tippuivat, housut tippuivat
Tippuivat, housut tippuivat
Tippuivat, housut tippuivat

Tangossa tyttö vasta
Huomautti yön vaaroista:
Miehestä ja potkusta

Seinää päin, kaaduin seinää päin
Seinää päin, kaaduin seinää päin
Seinää päin, kaaduin seinää päin
Seinää päin, kaaduin seinää päin

Nauroivat, tytöt nauroivat
Nauroivat, tytöt nauroivat
Nauroivat, tytöt nauroivat
Nauroivat, tytöt nauroivat


 
San. 


Tartuit työhön, ryhdyit näpyttelemään
Jäljennät vain toisten luomaa
Mä nainen oon, mikset huomaa?

Tartuin vyöhön
Tartuin vyöhön, liiat napit avattiin
Voisit hieroa mun niskaa
Sen oitis teet, hitaat diskataan

Sun kymmensormijärjestelmä pystyy ihmeisiin
Kun tiedät mistä painaa, milloin vaihtaa kursiiviin
Sun kymmensormijärjestelmä saa mut kehräämään
Voit näppäillä mua yhdeksästä viiteen mielellään

Sun kymmensormijärjestelmä pystyy ihmeisiin
Kun tiedät mistä painaa, milloin vaihtaa kursiiviin
Sun kymmensormijärjestelmä saa mut kehräämään
Voit näppäillä mua yhdeksästä viiteen mielellään

Sun sihteerin
Sun sihteerin rooliin totuttava on
Taas sormet hellii kuumaa kissaa
En sua viero, en sua dissaa

Sun kymmensormijärjestelmä pystyy ihmeisiin
Kun tiedät mistä painaa, milloin vaihtaa kursiiviin
Sun kymmensormijärjestelmä saa mut kehräämään
Voit näppäillä mua yhdeksästä viiteen mielellään

Sun kymmensormijärjestelmä pystyy ihmeisiin
Kun tiedät mistä painaa, milloin vaihtaa kursiiviin
Sun kymmensormijärjestelmä saa mut kehräämään
Voit näppäillä mua yhdeksästä viiteen mielellään

Sun kymmensormijärjestelmä pystyy ihmeisiin
Kun tiedät mistä painaa, milloin vaihtaa kursiiviin
Sun kymmensormijärjestelmä saa mut kehräämään
Voit näppäillä mua yhdeksästä viiteen mielellään
Voit näppäillä mua yhdeksästä viiteen mielellään


 
San. 

Lapsi elämän, tule tanssiin
Kesäkuisen yön poskivalssiin
Tartu varoen, hali hiljaa
Kerron sulle vain: olen viljaa
Kultaa, puuta hauraampaa
Työtä miehen, silti kauniimpaa

Terä hopeaa, varsi puinen
Pelkonani valo elokuinen
Tiedän totuuden, silti horjun:
Tullut on jo yö sadonkorjuun
Päänsä vilja kallistaa

Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Ja viimeinkin niin hiljalleen kypsä vilja korjataan

Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Ja viimeinkin niin hiljalleen kypsä vilja korjataan
Ja viimeinkin niin hiljalleen myös minut otat kokonaan


 
San. 


Ei valon häivää näy
Tuntuu kuin ois ilkosillaan
Niin viima luihin käy

Saavut kuin tyhjyydestä
Mun sydän kamppailee
Pelkään, se kauan ei kestä
Jo tyky-tyky pamppailee

Alasin tippuu päähän
Näkymän vääristää
Karaten mustaa vyötä
Amor kun hyödyntää

Alasin tippuu päähän
Järkeni himmentää
Pimeää pakkasyötä
Rakkaus lämmittää

Talvi on koleimmillaan
Vaan kevään mulle toit
Horros kun on pahimmillaan
Sä herättää mut voit

Luulen sua seireeniksi
Mut otat hallintaan
Kuiskaat, et tajua miksi
Saa ääni pääni sekoomaan

Alasin tippuu päähän
Näkymän vääristää
Karaten mustaa vyötä
Amor kun hyödyntää

Alasin tippuu päähän
Järkeni himmentää
Pimeää pakkasyötä
Rakkaus lämmittää

(Alasin tippuu päähän)
(Näkymän vääristää)
(Karaten korkeinta vyötä)
Amor kun hyödyntää

Alasin tippuu päähän
Järkeni himmentää
Pimeää pakkasyötä
Rakkaus lämmittää
Rakkaus lämmittää

 
 
San. 



Uus muoti! Uus muoti!

Pue Borat-tangat, vähän provosoi
Ja ikäloput pullaansa tukehtua voi
Rumat Borat-tangat, ne on jotain uutta
Tue Borat-tangoilla tasapuolisuutta

Voit käydä torilla, jos estoista päästät
Voit olla gorilla, jos karvasi säästät
Voit olla sä paras, jos siitä et tingi
Oot tangoillasi satavarma Seinäjoen kingi

Uus muoti! Uus muoti!

Pue Borat-tangat, se on sopivaa
Kukkahattukansa ihmetellä saa
Pue Borat-tangat, se on kehitystä
Tue Borat-tangoilla penninvenytystä

Kangasta näin riittää, Suomi pelastuu
Neuvosta voit kiittää, miten panna suu?
Tangajakeluun luodaan logistiikka
Makuukammarissa kuolee erotiikka

Vaan Borat-tangoista muista tää
Yksi: jää mukavuus
Kaksi: ne tyköistuu
Kolme: ja kun ne pesee
Neljä: ne kutistuu

Pue Borat-tangat, pue Borat-tangat
Ja hallussas säilytä kaikki langat
Ja nukkehallituksella nykymeno kaada
Niin eiköhän tangoissa olla saada

Pue Borat-tangat, pue Borat-tangat
Ja hallussas säilytä kaikki langat
Ja nukkehallituksella nykymeno kaada
Niin eiköhän tangoissa olla saada

Vein paketin jo postiin, se on sillä selvä
Saat pyytämättä sen ja yllätyksenä
Älä enää jaksa sanoo "ahistaa"
Kun puet Borat-tangat, on sulla karismaa

Kai näät? Kai näät? Kai näät?

Vaan Borat-tangoista muista tää
Yksi: jää mukavuus
Kaksi: ne tyköistuu
Kolme: ja kun ne pesee
Neljä: ne kutistuu

Uus muoti! Uus muoti!

Voit käydä torilla, jos estoista päästät
Ja olla gorilla, jos karvasi säästät
Voit olla sä paras, jos siitä et tingi
Oot tangoillasi satavarma Seinäjoen kingi

Vaan Borat-tangoista muista tää
Yksi: jää mukavuus
Kaksi: ne tyköistuu
Kolme: ja kun ne pesee
Neljä: ne kutistuu

Yksi: jää mukavuus
Kaksi: ne tyköistuu
Kolme: ja kun ne pesee
Neljä: ne kutistuu

Uus muoti! Uus muoti!

  
 
San. 


Kun kauhalla annetaan
Olen Nerous, Kuninkuus vailla kruunaustaan
Herää!

Korpille maksimit

Kahleita, kaipuuta ynnä täysikuu
Tuulessa taipuu metafora-lemmenpuu

Kliseeklimpit kun oksettaa
Jotakuta suosi tuoreempaa
Saat nokkavuutta, raakuntaa
Stadissa ja ympäri maakuntaa

Korpille maksimit
Korpille maksimit
Korpille maksimit
Yhdy raakuntaan
Herää!

N-K-O-R ja P-P-I, joo...

Rakas tuli, rakas meni, sydän kuolla saa
Lässynlää, kiviäkin kiinnostaa
Saa hurmioon liirumlaarum, siis hissutellaan
Täytesanoilla, kaljahanoilla
Me tissutellaan

Kliseeklimpit kun oksettaa
Jotakuta suosi tuoreempaa
Saat nokkavuutta, raakuntaa
Stadissa ja ympäri maakuntaa

Korpille maksimit
Korpille maksimit
Korpille maksimit
Kraa

Korpille maksimit
Korpille maksimit
Korpille maksimit
Yhdy raakuntaan
Herää!

Alapään juttuja ja virkeitä suttuja
Jos niistä kiikastaa
Hyvä on, ne jäädä saa
Hillut, lillut
Jatku riimi ei
Kun nokka saippuan kanssa pestiin
Sanat tuhmat se vittuun vei

Korpille täydet – Korpille täydet
Korpille täydet – Korpille täydet
Korpille täydet – Korpille täydet
Korpille täydet – yhdy raakuntaan
Herää!

Korpille maksimit, Korpille maksimit

Käännösväki, pisteet pliis
Täydet tai nollat siis
Oon Varjos, käyn Palatsiis
(Korpille maksimit)

Kuuleeko itikka? Sut voitan
Timoteus, Statler, UFOPOLI
+ Viisut +, AnnFredi ja The_Sipi ja
Metsis, sziget, wigwam, Nata, JukkaV
Sagapo, Horvath
TOMItu ja Halima ja Kollega
Ja Diggari ja luuserit kaikki muutkin
Mä olen Mestaruus - kraak!


 
San. 



Tiesitkös?
En haastanut riitaa
En salamaan, en edes huumeisiinkaan - kaatunut
Et mulle suo elinaikaa
Kaikki päättyy siis

Täällä Eiku Kaan,

Nimesit minut, hmmm, et muka tiennyt?
Ristiäisiin ei saavuttukaan
Syntymääni toivottiin
Mieli muuttui niin?

Moi, oon sun syys, oon syyllisyys
Sua vaivaan kenties aina ja taas (Mä oo en kukaan)
Piilottaa tornaadosi saat (Piilottaa tornaadosi saat)
Sydämeen suojattomaan
Mä oon Eiku Kaan

Laa la laa

En salamaan, en edes huumeisiinkaan - kaatunut
Et mulle suo elinaikaa
Kaikki päättyy siis...

Moi, oon sun syys, oon syyllisyys
Sua vaivaan kenties aina ja taas (Mä oo en kukaan)
Nistit kuin täin, yksin nyt jäit (Yksin nyt jäit)
Sä vääryytes joko näit? (Sä vääryytes joko näit?)
Et oo äitini (Et oo äitini)

Moi, oon sun syys, oon syyllisyys
Sua vaivaan kenties aina ja taas (Mä oo en kukaan)
Piilottaa tornaadosi saat (Piilottaa tornaadosi saat)
Sydämeen suojattomaan
Mä oon Ei-
Kukaan (Mä oon Eiku Kaan)

