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1. Kesäpäivä Kangasalla 
 
Mä oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen; 
niin kauas kuin silmä siintää, näen järviä lahtineen. 
Kas, Längelmävesi tuolla vöin hopeisin hohtelee, 
ja Roineen armaiset aallot sen rantoja hyväelee, 
ja Roineen armaiset aallot sen rantoja hyväelee. 
 
Mä vain olen lintu pieni, ja siipeni heikot on; 
vaan oisinko uljas kotka, niin nousisin lentohon 
ja nousisin taivoon asti luo Jumalan istuimen 
ja nöyrin, hartahin mielin, näin laulaisin rukoellen, 
ja nöyrin, hartahin mielin, näin laulaisin rukoellen: 
 
Oi taivahan pyhä Herra, sä isäimme armias! 
Ah, kuink' on sun maasi kaunis, kuink' ihana taivahas! 
Sä järveimme säikkyellä suo lempemme tulta vaan! 
Oi Herra, intoa anna ain' maatamme rakastamaan! 
Oi Herra, intoa anna ain' maatamme rakastamaan! 
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2. Rempallaan 
 
Poika kävi polkua pientä ja kaitaa, 
ja ilta oli ihanasti rempallaan. 
Aurinko torkkui jo untansa saitaa, 
ja silmäänsä iski, että terve vaan. 
Poika oli nuori ja vahvanlainen, 
mökissä tyttö, tyttö niin sinisilmä, 
lehmä ja kukko ja porsaskin vielä, 
vaan kaikki niin ihanasti rempallaan. 
 
Poika kävi peltoa, sarkojen laitaa 
ja kaikki oli ihanasti rempallaan. 
Portti piti pystyssä harmaata aitaa 
ja silmäänsä iski, että terve vaan. 
Räystähällä nukkui jo tuuliviiri, 
ikkuna katsoi niin vaiti ja vakavana, 
kaste oli aitan sen porraspuulla 
ja ovi oli ihanasti rempallaan. 
 
Sydän sykki rinnassa polttaen paitaa 
ja yö oli ihanasti rempallaan. 
Kuka sitä kaikkea kertoa taitaa 
ja aitta sanoi hiljaa, että terve vaan. 
Mökki oli pieni ja köyhänlainen, 
vaarilla tyttö, tyttö niin sinisilmä. 
Poika oli nuori kuin markkinavarsa 
ja pojan sydän ihanasti rempallaan 
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3. Käyn ahon laitaa 
 
Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. 
Luulen, että aika alkaa olla kypsä nyt. 
Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesäsätä, 
Mut' minä nautin kesästä. 
Käyn ahon laitaa 
Minä ilman paitaa. 
Ei estä kukaan kun matkaa teen. 
Vain suvituulen 
Minä kutsun kuulen. 
Se ottaa mukaan mun uudelleen. 
 
Viranomaiset saa mua turhaan etsiä. 
Vielä riittää sentään jonkin verran metsiä. 
Enkä välitä mä kuulla yhtään uutista 
Sen raatikaisen tuutista. 
Käyn ahon laitaa… 
 
Elämä tää on vain sattumalta saatua, 
Mutta stressin uhrina ois synti kaatua. 
Hetkeäkään heiluisi en täällä hengissä 
Mä kiiltonahkakengissä. 
Käyn ahon laitaa… 
 
Siellä missä käki vielä kehtaa kukkua, 
Siellä sammalvuoteella on hyvä nukkua. 
Kahila ei laula, eikä höyry selosta. 
Mä nautin hiljaiselosta. 
Käyn… 
 
Hiljaa vaeltaen tahdon sinne ehtiä 
Missä ilmesty ei joutavia lehtiä. 
Hoitakaa te uskolliset hyvin sorvia. 
Jo näkyy hiirenkorvia. 
Käyn ahon laitaa… 
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4. Taas on aika auringon 
 
Ihmisten mielet lannistaa 
talvella pakkassää. 
Reippaankin miehen astuntaa 
huopanen hiljentää. 
Tuntuu kuin vuotta kymmenen 
jatkunut talvi ois. 
Nähdessäs vihdoin peipposen 
heität taas turkin pois. 
 
Kun taas on aika auringon, 
niin uskon siinä taikaa on. 
Mä sulle taitan kukkasen, 
kun vastaan riennät nauraen. 
Ja tanssipaikan suuntaan näin 
lähdetään me käsikkäin. 
Sun naurus tarttuu ihmisiin 
ja uskon jälleen haaveisiin. 
 

Juhlat kun Jussin päivän on 
silloin taas tarkenee. 
Loisteessa öisen auringon 
yksin en taikaa tee. 
Kokkoihin liekit leimahtaa, 
samoin myös sydämiin. 
Monikin ken ties ehdottaa 
toiselle: ”Eikös niin?”. 
Kun taas on aika… 
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5. Keltaruusu 
 
Minä keltaruusun kerran, näin mailla Texasin. 
Vain mulle hymyn silloin, soi ruusu kaunehin. 
Kun luotaan minä lähdin, jäi kukka itkemään, 
vaan onnellinen silloin en kai ollut minäkään. 
Moni poika hänen laistaan ei kohtaa milloinkaan. 
Kuin kastehelmet kirkkaat on hällä katseessaan. 
Monta sievää kukkaa elämä myös minun tiellein 
toi, mutta keltaruusun vertaa, minä en vain löytää 
voi. 
Kerran Rio Granden rantaa kun hiljaa astelin, 
niin siellä keltaruusun mä jälleen kohtasin. 
Kun kuljin häntä kohden, hän katsoi kysyen: 
Kai vielä sentään muistaa voit sä keltaruususen? 
Moni poika hänen laistaan… 
Häntä etsimään nyt lähden ja löydän varmaankin. 
Suo mulle hymyn jälleen, tuo ruusu kaunehin. 
Ma silloin tartun banjoon ja ryhdyn laulamaan: 
Oi keltaruusu Texasin, oon luonas ainiaan. 
Moni poika hänen laistaan… 

 

6. Nuoruusmuistoja 
 
On arkea elomme tää Ja kaikki mi jäljelle jää 
Päivät sen nuoruuden Usein muistoissa kimaltelee 
Ei aina se ruusuja suo Ei aina se onnea tuo 
Kuitenkin tiedän sen Nuoruuden aika on rakkauden 
Taas muistelen aikaa nuoruuden Kauneinta aikaa rakkauden 
Kirkkainta päivää Yötöntä yötä Kansssi viettää sain 
 
Nuo kuvina silmissäni näin Häävalssit, hunnut ystäväin 
Ilot ja surut Ne kullan murut Kaikki on muistoja vain 
-instrumental- 
On elomme muistoja vain On elomme haaveita vain 
Päivät sen nuoruuden Kulkee ohitse kimaltaen 
Ei aina se ruusuja suo Ei aina se onnea tuo …. 

 


