
 

 

Príloha 1: Texty piesní Haloo Helsinki! 

 

Kiitos Ei Ole Kirosana [2014] 

Köpis 2012 

Sä, tulit ihan puskista 

Mun elämään, vaik' en ollut valmis pysähtymään 

Mut pysähdyin, ja rakastuin 

Sä teit saman, mut sit mä luhistuin 

Ekaks mä en luottanut ollenkaan 

Ja just kun opin luottamaan 

Sä et uskonut ja tahdoit lopettaa 

Ja sit ku mä lähinki menemään 

Tajusit, ei tän näin pitäny mennäkkään. 

Iskin, join, iskin kovemmin 

Puukko mun rintaani lentää vaan 

Tahdon irrottaa, koska se helpottaa 

Mutta ne muistot mua tänään halaa 

Ja me rakasteltais rähjäsessä hotellissa 

Ja me raivottais Köpiksen kaikissa karaokeissa 

Ja mä haluun sut ja sä haluut mut 

Se on rajuu, et' kaiken tajuu liian myöhään 

Kun rakkaus hullu on 

Siihen ei auta lobotomia 

Vaan se pitää tappaa ennen kuin 

Se alkaa meidät omia 

Tästä erosta on jo kohta kolme kuukautta 

Mutta soitan sulle silti 

Joka ikinen viikko viideltä aamulla 

Eikä saada olla yhessä, ei kestä olla erossa 

En haluu ketään muuta 

Ja mul' on jo uus tyyppi kierrossa 

Refrén: Iske vihdoinkin, iske viimeinen 

Puukko mun rintaani lentää vaan 

Tahdon nähdä sut toisen kanssa 

Ja sä et oo se joka mua enään halaa. 

Kun mä hain sut aamuyöllä pois sieltä paskasesta putkasta 

Ja me suunniteltais kuinka hankittais sata lasta. 

 

Beibi 

Kuka sä oot ja mitä teet mun edessäni kello viis, 

on aamuyö ja uppoon taas sun silmiis ja mietin mikä tunne tää on – oi ei. 

Kello lyö kuus, muutetaan maailmaa ja naapuri huus "olkaa jo hiljempaa", 

mut meidän avaruus on tässä vaikka hiffaa muut ei. 

Mitä sä teet kun katsot mua se ohi ei mee, 

toisinkuin muut katseet joita niin pelkään. 

R: BEIBI räjäytä mut tässä, BEIBI aamuhämärässä, 

BEIBI sä et tarvii mitään 

muuta jos saat suudella mun punaista suuta. 

BEIBI räjäytä mut tässä, BEIBI puolielämässä, 

BEIBI mä en tarvii mitään 

muuta jos sä saat mut kiinni ei oo takas paluuta. 



 

 

Suhteet ei muutu paremmaks oli niitä takana tuhat tai kaks, 

mä kävin yhä uhkarohkeemmaks ja rakastuin yli rautamuurin. 

Ja kun tuli kohtaa vihdoin ilman siitä tulee kuumaa, 

tää on meille kiellettyä huumaa, tää on voima kaikkein suurin. 

Pyyhi pelko pois ja näytä kuinka käsi tatuois silmät mun selkään, 

että aina sut nään. 

BEIBI tartu muhun kiinni, BEIBI oon sun heroiini, 

BEIBI sä et tarvii mitään 

muuta jos sä saat mut kiinni ei oo takas paluuta. 

Jos mä tähän lähden mitä en tehnyt muiden tähden, 

niin ole mulle sen arvoinen. 

Jos mä tähän lähden sua piiloon kätke en, 

vaan aion olla silminnähden onnellinen. 

Mä tiesin sä oot tehty mulle, sä tiesit mä oon tehty sulle. 

Mä oon sun, sä oot mun. 

JEEEEEEEEE-E-E-EEEEE. 

 

Nainen jonka ympärille tuolit tuodaan 

Sä oot nainen, 

jonka ympärille 

tuolit aina tuodaan 

Sä oot nainen, 

jonka nimelle 

rakkaushaikuja luodaan 

Nainen jolle päivittäin juodaan 

Nainen jolle kaikki virheetkin suodaan, 

muttet nää 

enää kipinää 

Mä istun viereissessä pöydässä, katse kiinni sun elämässä 

Ja sen kerran se mulle tapahtui 

Sä sanoit vaan moi, 

ja mä tunsin kuinka mun ympärillä vaan salamoi 

R: Sä sanoit vaan moi, 

ja mä kaadoin kaikki salmiakit pöydälle vaan noin 

Ja mä käänsin pään pois päin, kun näin että sun pöytä muo tuijottaa 

Ja susta tuli nainen jonka kuvajainen päivittäin mun mielenrauhan hajottaa 

Sut kaikki haluaa 

Sä saat kaiken, 

vaikket pyydä mitään, 

ja niin se vaan toimii 

Kaikki suo palvoo, 

mut sä et palvo ketää, 

mut voisit kenet vaan poimii 

Sun takia naiset jättää niidet suhteet 

koska ne miehet tahtoo nähdä vaan sun uhkeet 

Muttet nää enää säpinää 

Mä istun viereisessä pöydässä 

Silmät kiinni sun säteillessä, 

kunnes kuulen saman äänen 

Mä sanoin vaan moi, 

koska tiesin ettei tässä koskaan hyvin käydä voi 

Mä sanoin vaan moi, 

koska tiesin miten paljon hymy taakseen naamioi 



 

 

Niinpä mä kiskoin viskin ja silmää iskin 

ja lähdin siitä liukenemaan 

Ja susta tuli nainen jonka kuvajainen silloin tällöin mielenrauhan hajottaa 

Koska tiedän että tuolit ympäriltäs vaihtuu, 

jengi aina haihtuu, 

mut sä jäät istumaan, 

ja haalistumaan 

 

Kiitos Ei Ole Kirosana 

Mies meni itkevää lasta auttamaan, 

äiti ei uskonu et se tahtois pelastaa 

Ja heti syytettiin pedoksi, 

kysy vielä miks vesi vaihtuu viiniksi 

Nainen kaatuu kadulla maahan, 

täällä ei auteta jos sä oot sekaisin 

Haloo se oli sydänkohtaus, 

eikä paluuta elämään takaisin 

Miks on niin helvetin vaikeeta katsoo silmiin, 

tai sanoa moi 

Aina vaan törmätään pyöreisiin kulmiin 

ja sanotaan etten vaan voi 

Ja pitäskö ajan tappamisesta joutua vankilaan 

Ja vaik tää aika tappaa meitä, 

ei sitä kiinni saa kukaan 

R: Et suuta auki saa, 

jäät sivuun katsomaan, 

kun maailma huutaa hulluuttaan 

Mut jos huudat lujempaa, 

saat äänes kuulumaan 

ja voimaa päivään seuraavaan 

Oo-oo-oo, oo-oo-oo, kiitos ei oo kirosana 

Oo-oo-oo, oo-oo-oo, nouset ylös voittajana 

Ja joskus kun hommat rullaa kunnolla 

sitä saa mitä tilaa 

Eli jos sä pyydät anteeks sä saat anteeks 

ja elämä on taas kivaa 

Ei kasvatus löydy Googlesta, 

mut ei koteja voi aina tuomita 

Koska meit on täällä niin moneen, 

joku saa pataan ja joku tietokoneen 

Ja varo ettet hymyile kellekkään, 

koska se voi tarttua 

Eikä saada koskaan tietää 

rakastiko Hannu piparia vai Kerttua 

Ja yksinäisyys on vaarallisempaa kuin ylipaino, 

ja luottamus on parempi ku vaino 

Kiitos ei oo, kiitos ei oo, kiitos ei oo kirosana... 

Kiitos ei oo, kiitos ei oo, kiitos ei oo kirosana... 

 

Vihaan kyllästynyt 

Pelkään että 

ihmiset on laitettu liikkumaan, 

Kiirehdi kiirehdi 



 

 

ettei aivot ehtis liikaa ahdistumaan 

Pelkään että kaikki tähtää 

sokeesti vaan tulevaan, 

Mun nuolet ei lennä sinne asti 

Mä heitän leivän kerrallaan 

R: Mitä elämä tuo, 

se tulkoon minun luo, 

Virheen mahdollisuus ihmisyydelle sisällön suo 

Me ollaan samaa tuhkaa, 

samaa kevyttä ilmaa, 

Joten rauha nyt, 

tää maailma on vihaan kyllästynyt 

Uskot kohtaloon tai et, 

se on ihan sama kunhan ajattelet, 

Tää sekunti itsensä kantakoon, 

se on kaiken aa ja oo 

Mut jos tuijotat vaan yhtä puuta 

koko metsä voi kadota, 

Mut jos sä näet vaan metsän 

et ehkä huomaa puuta hienointa 

 

Kuussa tuulee 

Jos lähden rakkautta etsimään, 

olen varma se ei vastaan tuu. 

Mut jos lähden vaan elämään 

niin saatan joskus rakastuu, 

ja uskon et asiat tapahtuu. 

Ja sen huomaa kun jokin suuri eteen astuu. 

R: Tartu kädestä käteen, 

laula sielusta sieluun. 

Kasta varpaat kylmään veteen, 

Hyppää täysillä joutsenlauluun. 

Sillä sinä ja minä, 

niin elävinä. 

Pystymme kuulemaan, 

jos kuussa alkaa tuulemaan. 

Ei pitäis liikaa yrittää, 

et saisin jonkun itsestäni pitämään. 

Tiedän mitä oon ja mitä teen, 

Ja jos sä sen näät et pysty ohi menemään 

ja kaikki voi joskus rikkoutuu. 

Mutta ainakin olin hetken ehjempi kuin moni muu. 

Mä heitin turhan pelon kauas pois, 

et sydän vihdoin jotain tuntea vois. 

Nyt seison reunalla, 

mä olen valmiina. 

 

Pulp Fiction 

Mä astun baariin sisään, 

ei missään juuri ketään 

ja kävelen suoraan jukeboksin luo 

Laitoin biisin soimaan, 

sä ilmestyit sanoen ''Hymy mulle suo'' 



 

 

Chuck Berry alkoi tunnelmoimaan, 

mä sanoin sulle ''Moi vaan'' 

ja hain vesilasin 

Kun mä tulin takaisin 

sä olit jo tosi sekaisin 

Mut sit mä hiffasin sen, 

oot ollu samanlainen syntymästä asti 

Nielaisit sävelen, 

otit mun kämmenen 

ja veit mua niin taitavasti 

R: Tanssi mun kanssa, 

tanssi tiukemmin 

Niin kuin Pulp Fictionissa, 

mutta hurjemmin 

Mä oon Uma sä oot John, 

tää liike on levoton, mutta olkoon 

Tanssin sun kanssa, 

vielä seuraavan 

Niin kuin Greasessa 

mut sitten katoan 

Mä oon Olivia sä oot John, 

tää elämä on levoton, mutta olkoon 

Siihen alkoi jengii kerääntyy, 

mä mietin pitäsköhän perääntyy 

mut ympyrä sulkeutui 

Keskellä vaan me kaks 

ja meidän jalat geeteessä ui 

Sit teit jotain radikaalii, 

otit taskusta uuvee maalii 

ja rupesit ilmaa fistaamaan 

Mä nostin oikeen käden 

ja sitten vasemman 

ja lanne alkoi twistaamaan 

 

Ihmisen kuvat 

Tuntuu että jotkut rakkaus parit on ihmisen kuvia vaan, 

Samanlaiset sukunimet ja teennäiset hymyt päälle liimataan. 

Tiiviisti aina yhdessä niin muut näkee että me rakastetaan, 

vaikka sattuu niin jäätävästi että haureeksi muututaan, 

silti toinen päättänyt on tämä rakkaus on korvaamaton. 

Vaikka toinen pelkällä yhdellä lauseella voisi vetää alta maton. 

R: Annan sulle anteeksi, kaikki virheesi 

Annan sulle anteeksi, kaikki ruhjeeni 

Ja jos mä vielä vihaisin se ois turhaa, 

Tää rakkaus huusi niin itsemurhaa, 

Mutta unohtaa ei tarvitse rakkaani-i-i-i-i-i-i 

Ja ne perhanan ihmisen kuvat 

ilman tunteita sängyn jakaa. 

Toinen katse kiinni kännykässä 

toinen jossain muualla makaa 

Ja kahden vuoden jälkeen rakkaus on enää päätös pysyä kii 

Ja niin valot sammutettiin ja tunteet alas ammuttiin. 

Vihdoin silmät aukaisin, 



 

 

ja mietin kelle nyt huutaisin? 

Anna mulle anteeksi, kaikki virheeni 

Anna mulle anteeksi, turhat kahleeni 

Ja jos sä vielä vihaat ni se on turhaa, 

tää rakkaus huusi niin itsemurhaa 

Mutta unohtaa ei tarvitse rakkaani-i-i-i-i-i-i-i 

Anna anteeksi, anna anteeksii... 

 

Kevyempi kantaa 

Oot hyvin pieni, 

oot hyvin hauras 

On ekat sanat joita kuulet päivittäin, 

muttet kuuntele muita, 

kuin sitä yhtä, 

joka käskee painu alemmas ystäväin, 

ja se kaiken sulta syö 

ja heti perään vielä lyö 

ja sanoo sä pystyt parempaan 

Ja kun putoaa hyöhenvyö, 

alkaa ikuinen yö 

Sä pääset aikaan suurempaan 

Sä haluat pois, 

sä haluat pakoon 

Mä tajuun mutten tahdo ymmärtää 

Sä haluat pois, 

kun et pystykään, 

kaikkeen mitä pitää yrittää 

Te tartutte toisiin nyt niin kuin kieli kylmään rautaan 

Nyt mä ajattelen mut ääneen sano en, 

että sut on kevyempi kantaa hautaan 

Tää turruttaa tunteen, 

ja tää vie tehon 

Ne samat sanat kuulit aina päivittäin 

Koin hennon otteen, 

näin väsyneen kehon 

Pelkäsit liian liian paljon ystäväin 

Olit kaunis kuin tiikeri, 

jonka raajoja koristi, 

viivat viivojen perään 

Ja mä tahdon uskoa, 

että ois vielä toivoa, 

joka aamu kun herään 

Ja mä muistan, kuinka tahdoit lähtee tähteä afrikasta etsimään 

Ja mä muistan kuinka paljon, kuinka paljon jaksoit joskus niin yrittää 

Ja yöllä kun mä katsoin taivasta niin säihkyvää 

Niin tiedän pääsit perille elämään 

R: Sä halusit pois, 

sä halusit pakoon 

Mä tajuun ja mä koitan ymmärtää 

Sä halusit pois, 

kun et pystynytkään 

kaikkeen mitä piti yrittää 

Te tartuitte toisiin nyt niin kuin kieli kylmään rautaan 



 

 

Nyt mä ajattelen ja ääneen sanon sen, 

että sut on kevyempi kantaa hautaan 

Sut on kevyempi kantaa hautaan 

 

Teräslinnut 

Ei yksi tyyppi koko maailmaa ehkä pelasta 

Mut jonkun mielestä tää on hyvä näin 

Ja miksi hipit saa eniten haukkuja kun joku ajaa bemarilla niitä päin 

Ja tuskin vauvat on valmiiksi vihaisia ja tuskin on vihaa ilman eilistä 

Ja kuka tunnistaa enää itsensä ilman et täytyy kurkkaa peilistä 

Luomua vai ilman ne tappelee siitä 

Joku ohittaa pitkän jonon ja miettii tää ei kuitenkaan kaikille riitä 

R: Tällainen on maailma johon synnyttiin 

Teräslinnut lentää ja sulaa jäät 

Ja kauniit katseet vaihtuu silmiin jääkylmiin 

Ja muutos on siinä mitä teet ei siinä mitä näät 

Uskon et kohtuus kaikessa 

Oot sit lihallinen tai lihaton 

Röökit tulee maasta, päätyy takas maahan, mut välissä se tuhos kehon 

Moni ei uskalla katsoo asioita kohti, helposti kääntyy pää 

Moni turhautuu ja pelkää vaik ne pohtii et pitäis tehdä hyvää 

Jengi tappaa jonkun hahmon vuoksi et pääsis taivaaseen 

Muttei taivas oo siitä kii pidätsä kaapuu tai ristii vai uskotko 

sielunkierrokseen 

Kyllä tää muuttuu voi 

Kyllä tää muuttuu voi 

Kyllä tää muuttuu voi 

Ja uskon et myrskyn jälkeen on poutasää 

Ja toivon että rakkaus vihdoin ahneuden pois työntää 

Ja tällainen on se maailma johon synnyttiin 

Ja teräslinnut lentää vaikket nousis mukaan 

Ja surkeet katseet vaihtuu silmiin onnellisiin 

Älä enää mieti ettei täällä tee mitään kukaan 

Kyllä tää muuttuu voi 

Mitkä seuraavista kuvaavat sanoituksen tunnelmaa? 

Piristävä 

Murheellinen 

Rauhallinen 

Surullinen 

Masentava 

Iloinen 

Romanttinen 

Vihainen 

 

Go Saimaa 

Mä makaan nurmikolla kyljellään 

ja mietin miksi vihaa viljellään 

oijoi 

nyt puhelin soi 

meil on aikaa vaan tää elämä 

joten nyt on lähdettävä 

roadtrip 

nyt siis priorisoi 



 

 

tällä viikolla ois taas duunipäivä 

mut sitä etukäteen ei vielä tiedä 

mut hirtettävän paradoksin mukaan 

ei tällä viikolla mee töihin kukaan 

R: Huudat "go Saimaa!" 

mä hyppään sun tarakkaan 

niin on kaunis maa 

meen vauhdista hiprakkaan 

sun tuoksu jää kiinni 

mun kasarifarkkutakkiin 

mee lujempaa niin 

mä nojaan sun selkämerkkiin 

oon onnellinen just niin 

Mä huudan "lovea ja laittia" 

kun 

 jengi riehuu pitkin raittia 

ou jee 

pyörät pyörii vaan 

tänään ei pelätäkään elämää 

vaan eletään nii ku ne pelkää 

hell jee 

nyt sekoillaan 

hevijäbän paidassa lukee 

"pukeudun mustaan kunnes löydän mustempaa" 

kukin pukekoot päälle mitä pukee 

sä sait soittaa katujäbän kitaraa 

Tuli kuuma yö tän kesäkuun 

ja kesän kuuma täysikuu 

sä riisuit tähdet ja löysit solisluun 

ja annoit avaruuden meihin tutustuu 

 

Maailma on tehty meitä varten [2013] 

Avautumusraita 

Bussin etupenkissä jalat ojossa, 

Satakymmenen kilsaa kirjoitettavaa 

Läpi hyönteisten hautausmaan, 

Funtsin maailmasta kiinni otettavaa. 

Joku sanoo ei nää laulut synny alkon janoissa, 

Joku sanoo koitat seistä liian suurissa monoissa 

Ja vitut mähän kirjoitan just sen mitä nään. 

Tajusin, että elämä mun ainut herra on, 

Jos sillä ei oo sanottavaa, mä olen sanaton. 

R: Anna mun ajatella, sekoilla ja olla vähän pihalla 

(Oh oh oh oh) 

Anna mun ajatella, sekoilla ja olla vähän pihalla 

(Oh oh oh oh) 

Nään edessäni sanoja, mä seison niiden takana 

Joten anna mun ajatella, sekoilla ja olla vähän pihalla 

Mä mietin miksi tyhmät ovat varmoja 

Ja miksi fiksujen varpailla on painoa. 

Mä mietin niitä mimmejä minimekoissa, 

Tyrkkyjä kiinni rahamiesten hihoissa. 



 

 

Mä mietin laitanko mä yhteen biisiin 

Sen kaiken mitä päässäni vilisee 

Vai puranko yhden miehen viiteen levylliseen 

Mä mietin niitä, joilla on tarve tulla, suuremmaksi kuin kukaan muu 

Ja mä mietin niitä joilla kaikki aina epäonnistu 

Mun läppäri näyttää vielä kahdeksan prossaa, 

Navigaattori huutelee perillä ollaan. 

Mul on satakymmenen kilsaa enemmän takana. 

Ja mä mietin miks monelle eko on pelkkää ego, 

Jään venaamaan aitoo ekoteko. 

En aio pelätä viimeistä hengenveto, 

Mä tiedän et se venaaminen vaan etoo! 

Joten anna mä katon kun tää maailma sekoo, 

Hörpin viinii ja nautin vähän manchegoo 

Ja rakennan mun päähän sitä omaa keko 

Ja kun sä koputat sisään muistaa huutaa. 

Halooooo! 

 

Carpe Diem 

Sälekaihtimen väleistä hehkuu, 

Säde seepran selkääsi piirtää. 

Tähän yksiöön ilta taas päättyi. 

Nyt tahdon ajan ensivuoteen jo siirtää. 

Sua suutelen ja huokaisen, 

Miksi herään tähän samaan aina uudelleen. 

Uskottelen, sua mä tahdo en 

Ja pois vierestäs mä meen. 

R: Kuule rakkaani, Carpe Diem ei tänään kelpaa 

Kuule rakkaani, Carpe Diem, järki lyö tunnetta turpaan 

Tää sattuu, tähän tottuu, 

Ja entä jos yksin kuolenkin. 

Tiedä rakkaani, että oon vielä täysin kesken. 

Nämä yhteiset vuodet sai irti, 

Sen kuoren josta pidin tiukasti kiinni. 

Ja kaikki yhteiset muistot on voitto, 

Jota lunastaa en vielä tahdo. 

Sama kilppari meitä katseli, 

Se tietää kaiken parhaan. 

Sun voimasi mua testasi, 

Se koittaa viedä mut taas harhaan. 

Kuule rakkaani, Carpe Diem ei tänään kelpaa 

Kuule rakkaani, Carpe Diem, järki lyö tunnetta turpaan 

Tää sattuu, ehkä tottuu, 

Ja vielä sua aamut aattelen. 

Tiedä rakkaani, ehkä oon joskus niinkuin ennen. 

Joskus niinkuin ennen. 

 

Taivaanlaiva 

Kun on yksin sitä miettii omaa ihmisyyttään, 

Ollako paha ihan hyvää hyvyyttään. 

Voit dokaa joka tilin, ketä siitä voi syyttää 

Tai hyppää suoraan katolta ja tutkii syvyyttään. 

Kun on yksin sitä miettii tämän pallon suuruutta, 



 

 

Ja sen jutun pienuutta, kun jäit ilman kuutta uutta 

Kenkäparia tai suurta bittiavaruutta 

Varo ettet joudu aivojas buuttaa 

Varo ettet joudu aivojas buuttaa 

Oh oh oh oh oh... 

R: Ja vielä joskus taivaanlaivaan mä vaivatta daivaan, 

Mutta tänään kaiken paskan tieltä pois raivaan 

Ja nautin mun elämästä, 

Tästä jäätävän lyhyestä. 

Kun on yksin sitä miettii mitä saanut on aikaan, 

Voi hukuttautua työhön tai apparition taikaan. 

Välil tuntuu että samaistuu etanaan tai Laikaan 

Ja mitä saanut koskaan en niin sitä aina haikaan. 

Kun on yksin sitä astuu joskus väärään paattiin 

Tai rakastuu aina siihen samaan naattiin 

Maalaa kullalla muistot, kun puistossa maattiin 

Melkein valat vaatii rakkaus taattiin, mentiin maistraattiin. 

 

Vapaus käteen jää 

On nainen ratissa kyyneleitä keräillen 

Työpäivän lopussa mies soittaa humalasta heräillen 

Nainen ajaa kotiin itseään etsien 

Mies eli ennen yksi päivä kerrallaan 

Nyt yksi minuutti voi kaiken ihan täysin kadottaa 

Kohta on taas kaikki irrallaan 

R: Kun elämässä kaiken menettää 

silloin vapaus on ainut mitä käteen jää 

on ylämäki raskas askeltaa 

mutta alamäkeen liian usein katoaa 

jos se ei tapa niin se todellakin hajottaa 

ei muistojen päälle kultakerrosta saa 

hymyile tai itket kuinka vaan 

ole hetki niinkuin huomista ei olisikaan 

On paljon tasoja vielä meidän edessä 

Vanhat kivet ja puut, energiakenttien välissä 

tää kaikki ei oo meidän käsissä 

Tuhon kynsissä oon, aikamme sieluton 

mutta lupaan että huominen 

on joskus monen vuoden takainen 

On nainen ratissa kyyneleitä keräillen 

Ei kukaan kotona oota 

hän tekee u-käännöksen 

ja nousee autosta huutaen 

on sade lakannut, tie loistaa hohtoa 

aurinko laskee ja nainen laittaa vikan röökin palamaan 

on vapaa tekemään mitä vaan 

 

Huuda! 

Mä herään aamuviideltä, otan vihreän teekupin liedeltä 

Järjestän vinyylit uusiin pinoihin 

Mä joraan niitä biisejä joista saan kiksejä 

Ja ripustan taas uudet merkit rotsin hihoihin 

Mä tahdon muuttaa 



 

 

Youngilla maailmaa 

Ja laulaa kun vapaa maailma bailaa 

Mä nautin siitä tunteesta kun sanon hyvää huomenta 

Ja näen jotain riemua ohikulkijan ilmeestä 

Mä tanssin yksin kadulla 

Ja pidän ovet avoinna 

Ja nautin joka hetken jälkeen lisää elämästä 

Mä tahdon muuttaa 

Youngilla maailmaa 

Ja kun se soi rokkenroll ei kuolla voi 

R: Huuda, huuda ilosta 

Huuda, huuda vapaudesta ja 

Huuda, huuda onnesta 

Ja sä voit poistuu hymyillen 

Huuda, huuda ilosta 

Huuda, huuda vapaudesta ja 

Huuda, huuda onnesta 

Ja sä voit jatkaa valehdellen 

Tai sä voit tietää totuuden 

Huuda etestä takaa ja kropasta 

Huuda rauhasta mummosta ja papasta 

Huuda elämän ilosta ja siihen panosta 

Huuda rakkauden varjoista ja himosta 

 

Maailma on tehty meitä varten 

Meil ei oo sormuksii, ei taulutelkkarii 

Jotka kuuluu siihen kulissiin 

Jota peloissaan kodiksi kutsutaan 

Ja jonne haaveet haudataan 

Miksei ikinä riitä että toinen on siinä 

Ja jakaa tämän hetken sinun kanssasi 

Ja päivät valoa loistaa ikkunoiden raoista 

Pöytään jossa on aina kukkia 

R: Tässä mä seison kaipausta rinnassa 

Vaikka tää loppuisi yhdessä illassa 

Maailma on minun, maailma on sinun 

Maailma on tehty meitä varten 

Jokainen tänne jonkun jäljen jättää 

Ennen ajattelin miten mä eläisin 

Vielä sadan vuoden päästäkin 

Miten mun askeleet poluille painuneet 

Ois täällä vielä silloinkin 

Eilen lakkasin vasta siitä murehtimasta 

Kun nojasin sun kanssa sillan kaiteeseen 

Päivä silmänsä sulki, autot ohitse kulki 

Kai ne vielä etsii omaa onneaan 

Tänäänkin jossain uudet kanavat aukeaa 

Tänäänkin jossain 

Jossain joku uuden elämän saa 

Ja siinä sä seisot kaipausta rinnassa 

Vaikka tää loppuisi yhdessä illassa 

Maailma on minun, maailma on sinun 

Maailma on tehty meitä varten 



 

 

Jokainen tänne jonkun jäljen jättää 

 

Lähtövalmiina 

Miten voit jaksaa 

Miten voi nauraa vieläkin 

Miten noin tyynenä, voi hyväksyä, sen totuuden 

Olet niin kaunis 

Olet niin rauhallinen 

Olet niin lähellä, hetkeä 

Jolloin viimeinen biisi pannaan pyörimään 

Vielä on aikaa puhua 

R: Niin, kuiskasit sanoja 

Aikasi loppuu ennen talvea 

Niin, uskon sinua 

Aina ei kannata odottaa aamua 

Olet tehnyt lähtöä 

Olet saanut nähtyä 

Päässet sateelta suojaan 

Näin, muistan sinua 

Lähtövalmiina 

Jokainen tunti 

Jokainen hetki kadulla 

Voi olla ainoa, ainoa 

Johon kannattaa tarttua 

Mutta tiedän sä nautit 

Tiedän sä olet elossa 

Tiedän että elämää ei voi hallita 

Se kulkee minne tahtoo, vapaana 

Alan tänään sen tajuta 

Hei, sä laitat hymyn vielä kiertoon 

Uppoudut viimeiseen tangoon 

Mä tänään ehkä kosketan sua viimeistä kertaa, 

Viimeistä kertaa 

 

Rakkaus 

Rakkaus on tahditon 

Se ei ilmoita "nyt mä saavun" 

Mut sen sydän joskus tahdissa on 

Se hiljaa säikäyttää ja kuiskaa "sä oot mun" 

Tähänkö taas tultiin 

Vaikka en tahtonutkaan vielä irroittaa 

Jalkoja pinnasta maan 

R: Ooo, rakasta, rakasta, rakasta mua 

Eilen vielä päätin elää ilman sua 

Hei anna jo mennä, anna jo mennä, anna jo mennä 

Tartu mun vapauteen 

Rakastan, rakastan, rakastan sua 

En todellakaan tiennyt tää voi tältä tuntua 

Hei anna jo mennä, anna jo mennä, anna jo mennä 

Tartun sun otteeseen 

Rakkaus on uskoton 

Se siirtyy laulusta ja kirjasta toiseen 

Se usein kuolee mutta elossa on 



 

 

Se iskee yhtälailla mieheen ja naiseen 

Et rakkautta voi hämätä se saapuu hiljaa huutaen 

Ja varmistaa että valmistautunut en 

Rakkaus ei oo sokea 

Se ei aina vaan osaa katsoa 

Kenen luokse kannattaa saapua 

 



 

 

Príloha 2: Texty piesní Cheeka 

 

Sokka Irti [2012] 

Liiga Music 

Taas teille tehdä saan sen, soundträkin kesää varten 

Valtakunnas kaikki hyvin, odotuksen aistii kylilt 

Kuningas on takas taas, tuo hiittiä jos pakastaa 

Ja kansa rakastaa 

Oon kuullu et jonnet on uhonnu netissä, et Cheek on pudonnu pelistä 

Koko tän buumin alkuvoima ei edes suomessa unohdu hevillä 

Jos vuos ei o mun heitän hanskat naulaan, meen teeveeseen myöntää et oon paska laulaa 

Mut veikkaan et gaalassa saa taas nauraa, kun mitalit pannaan kaulaan 

Ei tääl tsägällä räpätä, ei läpälläkään, swägä täl jäbällä räjähtävää 

Pätäkkää stäkätään täällä tänään, et sais uusia autoja mällättäväks 

Lisää jännättävää, nähtäväks jää, syntyykö mitään vihaajii närästävää 

Liiga Music, mikäs sen näppärämpää, kun oma kama omaan päätäntään jää 

R: Ey liiga, ey liiga 

Liiga music 

Liiga music 

Ei täällä kukaan yksin selvii, tarvii jakajii hyvii hetkiin 

Ja syviin vesiin- Liiga 

Tän jengii kaa viettäny aikaa, kiertäny maailmaa 

Entourage henkeen tällä tiellä nyt raidaan 

Laitoin firma uusiks , oma lafka Liiga Music 

Tää on musta jännää, kuinka pärjää ilman tuplaärrää 

Vieläkin hyväs henges, hommii yhdes yhä tehdes 

Lavan takan, samal taval, halataan kun tavataan 

Tehny rimmaamalla rahaa, jonka sin vaan annan sataa 

Satsaan kieseihin, kuteisiin ja kenkiin ja ostan sikana vaan kamaa 

Hippi kuules nyt, Guccit, Yy-äs-ällät ja burberryt 

Monte Napoleonelt, Champs Elyseeltä ja Sloan Streetiltä mulle nyt 

Mennään tosta vaan isoilla valoilla, rokataan isoja lavoja 

Ollaan sikoja starjoja ja pokataan kivoja panoja 

Dokataan litroja hanoista, jos välil mogataan, niin ollaan pahoillaan 

Mut jos haluut testaa kisakuntoo sano koska vaan, niin voidaan aloittaa 

 

Sokka irti 

Hei! 

Sokka irti, jee! Sokka irti, jee! 

Jee-ee-e-ee-e! 

Sokka irti, mä vedin päivin öin. Läträsin vaan kesän, duunit laiminlöin. 

Buum buum pau! Mä vedän sokan irti. Rohkeut ku Rokan silmis, paukkuu ku sotafilmis. 

Boom shakalaka, tulta saatana! 

Ruuti on kuivaa, mukis on märkää. 

Tuo kisu vapaa ja yksin ei Cupido härnää. 

Oon kai syntyny rellestään. Miks hidastaa, ei oo hyydytty ennenkään. 

Mee kirkkoon meditoimaan jos haluut pysyy hiljaa, mut jos oot messissä, ryypyt ilmaan. 

Viisasten juomaa, mut ei tee pahaa tyhmällekään. Ja sit ku lähtee hyväl ryhmäl vetään. 

Sellanen pikkuvika mus on kai, ku maistuu ni sit tilataan pulloittain. 

Lasken estot alas ku oisin ulkomail. Vedän shotin päähän, Kurt Cobain. 

R: Sokka irti, mä vedin päivin öin. Läträsin vaan kesän, duunit laiminlöin. 



 

 

Sokka irti, mä vedin päivin öin. Läträsin vaan kesän, duunit laiminlöin. 

Oo-oo-oo-o-oo-o! Sokka irti, jee! Sokka irti, jee! 

Jos sä et tullu tinaan vaan tissutteleen, ni oisit voinu jäädä himaas vaan hissutteleen. 

Kansa laulaa ja taputtaa ku Liiga räppää, naulaa ja nakuttaa. 

Luvataan tinttaa, kurlataan kirkkaal. Täs jengis ei yksikään humalaa pilkkaa. 

Jos tekee tänään mieli vetää pari, ni siin on sit turha sievistellä, Jani. 

Jos veri vetää, veri vetää. Ei muutaku läträämään eli vetään. 

Älä anna hyvän nousun hyytyy. Ei ryyppy miestä kaada jos ei mies kaada ryyppyy. 

Vaikka selitykset alkaa ontumaan, mä en ota morkulaa. 

Tän kesän läträän, mä vedän häppää. Tallaan omaa polkua. 

 

Kyyneleet (Feat. Sami Saari) 

Huomaan kun onnenkyyneleet takinkaulukseen putoaa. 

Mä haistan nahan mun käsintehdyssä Bentley GTs,  

kun syötän soittimeen meitsin lempi cdn. 

Kuus litraa, V12 murahtaa käyntiin.  

Haaveet voi toteutuu, kun kakkuun puhaltaa täysii. 

15 liekkii sammuu, toivoo menestyst ja pitkää ikää.  

Sain elämän, johon just nyt en kaipaa mitään lisää. 

Päällä Geetä, tuijotan ratin Beetä hämilläni.  

Joskus elin niin, et itsel itseäänkin sääliks kävi. 

Mietin vuosii Hämeenkadun yksiös pers auki,  

kun seison saunan jälkeen terassilla mun penthouses. 

Ammun korkin Töölön taivaalle ja funtsin kuinka pääsin tänne; 

laitoin vaan fiilikset vihkoon, päätin että äänitän ne. 

Oon kiitollinen, Jaresta tein ison nimen.  

Jos kartellit on kiellettyjä, niin oon rikollinen. 

Meidän jengi hallitsee koko helvetin skenee,  

ja mä valvon sit yläpuolelt niinkun enkelit tekee. 

R: Huomaan kun onnenkyyneleet takin kaulukseen putoaa. 

Onnenkyyneleet takinkaulukseen, kuin tähti taivaalle, putoaa. 

Onnenkyyneleet takinkaulukseen, kuin tähti taivaalle, putoaa. 

Mietin Blockfestin backstagella t-paita hiessä,  

ens vuonnakaan headlinerin paikalt en vaihtais miestä. 

Vuodesta toiseen oon tän paskan kuningas,  

mut täst valtaistuimest oon maksanu hinnan. 

Musiikin alttarille uhrannu ihmissuhteet.  

Sit yksin Duxin sängyssä miettiny miksi puskee. 

Taas aamul katson Cartierin pilottien läpi.  

18 karattii pokis luo shifonkisen värin. 

Oon kiitollinen jäbis, mietin hitto miten kävi, 

pikkurikollinen räkis ohi isompien räki. 

Saatan istuu ykkösluokas mietiskellen menestystä, 

eessä sit mustaa mätii, josta mä en edes tykkää. 

Pinta on pintaa, hinta on hintaa - mut mitä sisäl tuntee kun illal on hiljaa? 

Aah, kiitos et saan tehdä tätä, 

sain tarkoituksen elämältä, tää on mun tehtävä tääl.  

Kiitollinen, siunattu, onnellinen.  

Matkannu tänne ohi ongelmien. 

Mietin miten mä ansaitsen tän kaiken, 

mitä ikinä uskalsin toivoa, mä sain sen. 

Kiitollinen, siunattu, onnellinen.  

Matkannut tänne ohi ongelmien. 



 

 

Mietin miten mä ansaitsen tän kaiken, 

mitä ikinä uskalsin toivoa, mä sain sen. 

 

Syypää sun hymyyn 

Kun puljaa näiden neitosten kanssa syntyy luottamuspula.  

Suhteiks suotta kutsua, se vaan tuottaa surua.  

Nopee elämä naisist mun päähän muokannu kuvan,  

josta sä poikkeet täysin, siks oon kuolannu sua. 

Mä digaan sun swägää, ditchaa mun jäbät. 

Edes mä en saa pilattuu tätä.  

Jos jotain luvataan se pitää ja jos ei pystytä, niin sit ei luvata ees mitään. 

Se ei oo koskaan, et mä koitan, mä koitan, vaan jos sä tarviit jotain, niin mä hoidan, mä hoidan. 

Sun täytyy pikemminkin vaan pyytää, ku kysyy. 

Anna mun olla syypää sun hymyyn.  

R: Voisinks mä olla se sulle, se tunne? 

Anna mun olla syypää sun hymyyn. 

Mul on kaikki mitä sä tarttet, mä näytän hyvält sua varten.  

Anna mun olla syypää sun hymyyn.  

Voisinks mä olla se sulle, se tunne? 

Voisinks mä olla se sulle, se tunne? 

Mun ajatusmaailmaa voi olla vaikeeta tajuu. 

Näil bimboil ei oo hajuu mitä naiselta haluu. 

Ysäril Nate Dogg neuvo, älä tee horosta vaimoo. 

Haluun jotain mageet, en voi tarpeeks korostaa aitoo. 

Tarviin sua rauhottaa mun menoo, en pyrkyrii nuolee persettä, palvomaa mun egoo. 

Aah, sus riittää fiilattavaa, leikkaamatonta sataprossast priimaa kamaa. 

Oon kai ollu vähän liian vapaa, Ruudolf tietää, kuinka mammat riivaa staraa. 

Häädät pois ton puluparven, sus on kaikki mitä tartten, sä näytät hyvältä mua varten. 

Jalat maassa, järki päässä ja sitä on myös täski, näätsä? 

Ollaan parempia yhdessä, kuin erikseen. 

Niinkun Sami Saari sanoi, se on helvetin jees! 

Sä voit olla se mulle, mä voin olla se sulle.  

Aah, pollas se tunne.  

Jos mä flippaan, kuiskaan korvaas, et korvaan sen sulle.  

Mä korvaan sen sulle. 

Sä voit olla se mulle, mä voin olla se sulle.  

Aah, pollas se tunne.  

 

Ei oikotietä 

Tää on tähtiinkirjotettuu, ne ties sen jo ennestään kun pieni keskonen taisteli hengestään. 

Ja mä vannon joka samanlaisen lapsen nimeen vaikka kaadun, niin mä voitan kuin Lasse Viren. 

Oon maannu maassa vaipunu hulluuteen, tuntenut kuin yltäkylläisyys vaihtunut kurjuuteen. 

Ja kun elämästä ei saanut otetta, olin mielenhäiriössa jopa meinannut lopettaa. 

Julkisuus on raskast ja juovuttavaa, mut musta ei vaan oo luovuttamaan. 

Kertoimia vastaan mut on luotu skabaa, kaikille ei o luotu samaa. 

Vedän niin et riittää ämmille juoruttavaa, must ei puhumalla kuollutta saa. 

Niinkuin diileri vuodest toiseen tuonu kamaa, häviäjii tuohduttamaa. 

R: Ei oo olemassakaan oikotietä onneen. Täytyy pumppaa, painaa, hustlaa, graindaa. 

Ei oo olemassakaan oikotietä onneen. Täytyy kestää kipuu jos haluu saavuttaa aaa-aaa-aaa. 

Täytyy pumppaa, painaa, hustlaa, graindaa aaa-aaa-aaa. 

Mieti ite minkä hinnan oot valmis maksaa, menestyminen on kallist paskaa. 

Monesti on meinannu otsaan sarvi kasvaa, ja kesken jättäminen ollut harkinnassa. 

aaah, mut se voittaa joka kestää kipuu, ja viimesenä radalta vetää sivuu. 



 

 

Kun toiset makaa kuola poskel tyyny käden pääl,mä teen merkittävää gillaa en tyydy vähempään. 

Yhteiskunnan elättien on turha taas tulla itkemään, tääl jokainen on vastuussa itsestään. 

Ja ihan sama mitä tehään, joka päivä kun on elossa, niin pitää elää. 

Kysyt miten mä voin ottaa sen noin?Jos chillaa liikaa, nää voi ottaa sen pois. 

Sen piikkipaikan jonne kesti kauan kivuta,mä vedän sisulla en ikuna piiruakaan tiputa. 

Jos kuvitellaan elämää pelinä, motto: tee älä selitä. 

Älä missaa tuhannen taalan paikkaa,kun on paikka pitää laittaa. 

Kansa kannustaa hei hei!, vastustajat on neitei, 

ne haparoi hädässä mayday, häkki heiluu J.J. 

 

Pyrkiny vähentää 

Punamuushii, lasiin lisää viinii kaada. Se on 2012 sisäpiirigaala. 

Löydät meidät sieltä minne jono vie, 

ja b-boyt bugaa lailla robottien. 

Tyhmäkin tietää mitä kyseessä, ku sä asetut siihen kytemään. 

Sanot ettet tee tätä yleensä, yeah right, typerää. 

Va-va-va-vaik, vaikka kuinka siinä vatkaat ja veivaat, se mua sun drinkkiä maksamaan ei saa. 

En sun viereen hyväl flaksillakaan istu, nähny enemmän pyllyä ku taksin takaistuin. 

Hei, suotta tiuskit siin, ainoot jatkot mitä sul on, on sun hiuksis kii. 

Aah, himaan yksin nyt lähen täält, sori vaan mut oon pyrkiny vähentää. 

R: Mimmit on et, Vau!. Äijät on et, Whoa!. 

Mut mitä ikinä sä meinaatkaan, ni meitsi on et, Nou!. 

Nou, nou, nou, nou. Ei, ei, ei, ei, ei, eii. 

Himaan yksin nyt lähen täält, sori vaan mut oon pyrkiny vähentää. 

Sori, sori, py-py-py-py-pyrkiny vähentää. 

Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo. 

Joo, no moi sullekin. Oothan sä nätti, mut voi helvetti. 

Mul hajoo kasetti. Toi sun setti on raskast, ku pykivä netti. 

Joo, joo, joo, ohan sul hyvät tissit ja hymyilet ku missi. Hymyilet ku missi! 

Tän ei ollu tarkotus olla edes dissi, mut et pääsis tälle tasolle edes hissil. Hissil! 

Vaik en pannu pillei pussiin, oot hullu jos luulet et lähen sun messiin. 

Oot hullu! Hullu, hullu, hullu! Just ku Jussi, jonka vaimoa Lothar nussi. 

Tulin dokaa ja bailaa, mutten painaa, et saa mailaa! 

Aah, himaan yksin nyt lähen täält, sori vaan mut oon pyrkiny vähentää. 

Anteeks mami, vaik sul ois body niiku Maserati. 

Talvellakin, voisit leikkaa jäätä katseellasi. 

Mun on aikaa turha uhraa, tulee lunta tupaan. Mä suksin, enkä ota sua mukaan. 

Artistin maailma sohvabuffet, täs ei oo mitään uutta. Homma kusee. 

Ootko koskaan itsees yytsiny lähempää? Eri suuntiin tyystin kyl kävellään. 

Mä himaan yksin nyt lähen täält, sori vaan mut oon pyrkiny vähentää. 

 

Ne tekee 

Okei. 

Lähdetään siitä: kaikki sitä tarvitsee. Mä lomia Phantomii varten valmiiks teen. 

Toiset holveihin lukkojen taa kahlitsee. Toiset tiirikoimista harkitsee. 

Toiset painaa hihnaa tehtaal. Toiset säätää, lainaa mist vaan kehtaa. 

Jengi siitä puhumista tabuna pitää. Se on vihollinen niille, jotka ei saavuta mitään. 

Se on kiertäny maailmaa. Paskasissa käsissä viettäny aikaa. 

Silti meinaan tehdä sitä lisää niin kauan, et kuus nollaa en enää pidä minään. 

Digaan sitä katutyyliin rullana taskus tai Jack Sparrow -meiningillä kultana arkus. 

Se ei tuo onnee, mut helpottaa arkee. Jos sataa, suosittelen ottaa talteen. 

R: Ne tekee töitä sen eteen. Ne tekee töitä sen eteen. Töitä sen eteen. 

Ne tekee töitä sen eteen. Sitä kaikki haluaa, hal-hal-halu-a-a-a-a-a. 



 

 

Ne tekee töitä sen eteen. Ne tekee töitä sen eteen. 

Ne tekee töitä sen eteen. Sitä kaikki haluaa, hal-hal-halu-a-a-a-a-a. 

Jee. 

Se ei voi rakkautta eikä onnea luvata. Biggie sano, et se tuo vaan ongelmat mukanaan. 

Silti sitä kaivataan. Sen edestä ihmisiä raivataan. 

Se aiheuttaa vihaa, ahneutta, ivaa. Pidä se piilossa jos et kateutta tilaa. 

Toisaalt ei väliä, ei pidä välittää, mut pinkan korkeut ei saa peilinä käsittää. 

Ne sanoo, että aika on sitä. Faija neuvo: "Älkää pojat lainatko sitä." 

Jos se loppuu niin painakoot lisää. Se bimbot Hefnerit kainalos pitää. 

Se on valtaa ja voimaa. Sen kanssa juhlimista kannattaa koittaa. 

Vaik helposti lähtee hanskasta noin vaan, mut jos maksat viulut, niin antakaa soittaa. 

Kun sitä tulee, sitä menee. Anna sen kiertää, miksi muuten sitä tekee? Tekee. 

Ne tekee töitä sen eteen, valvoo öitä sen eteen. Sitä ei oo liikaa milloinkaan. 

Kun sitä tulee, sitä menee. Anna sen kiertää, miksi muuten sitä tekee? Tekee. 

Pistä sitä sataan, pidä hauskaa, anna palaa. Älä pihtaa, se on hilloo vaan. 

 

2012 

Mä meinaan elää, vaikka henki menis 

R: Kaikki kuolee, mut kaikki ei muista elää 

kaikki kuolee, mut kaikki ei muista elää 

Mä oon vekarasta asti tajunnut, että tää elämä on elämistä varten 

kokemusten keräämistä, eikä sen vaikeempaa tehdä siitä tartte 

jos joku kysy ootko mukana, mä olin aina messis ku merikapteeni 

halusin vaan viilettää ja vaihdoin leikkii heti kun meni ankeeksi 

samalla kaavalla, samalla naamalla, pannaan menee edelleen 

vaikka jengit tietää mitä ne haluaa, liian harva menee tekee sen 

oon painunu menee vielki, nähnyt Manage A Troisit ja Staran maailman 

ja aina kun tekee mieli, tuntuu että mä voisin maistaa palan taivast 

joutuu todeta taas vaan, et oon ollut etuoikeutettu monella tapaa 

yksin tai kaksin kulkiessa aina onnistu elämässä olemaan vapaa 

Toiset täällä voi hyytyä, häviäjät täällä voi tyytyä 

luovuttajan mielentilaa sä et ikinä ikinä koskaan saa mulle myytyä 

jengi voi mun puolest tehdä mitä osaa, mä teen vaan sen mitä haluan 

maantie vaan vie poikaa niin kovaa, ettei taas ees ehditä katua 

about kolmesataa lasissa, Maseratissa Tiihonen ratissa 

syke- ja nopeusmittari tapissa, syöksytään kapakkaan kun lapissa 

ja sehän on selvä kun astuttiin sisään, taas juhlat alkoi 

vedetään niinkuin taatusti pitää - kaksituhatkaksitoist 

Meininki ja pinkat kasvaa täällä niinku Pinokkion nenä 

lähde meidän messiin joskus tsekkaamaan, kuinka isot kihot vetää 

huomenna voi olla takkuista kun herää 

tärkeintä on, että mä oon muistanu elää 

 

Jehu 

Jehu, ah, jotain mitä ei voi ostaa. En voi sille mitään, tää tulee luonnostaan. 

Täs on junnuille kesäduuni. Se joka rimmaa paremmin, tienaa tonnin. 

Jehu, pyörii starana laval, on vakaval naamal alansa paras. 

Jehu, vetää mallasta radal, lyö palamaan rahat niin, et parantaa laman. 

Jehu, pääs cäppi ja jalassa Pradat, fiilaa faijas ja mamas ja rakastajatar. 

Jehu, muokkaamas sanasta kamaa, joka iskee kovaa ku pajavasara. 

Jehu, näyttää suuntaa majakan taval, valmis jenginsä puolesta antamaan valan. 

Jehu, pudottaa sut lavalta alas. Siis pakkaa vaan kamas, suksi manalaan takas. 

Jehu, jättää jälkeensä akanakasan, jost jyvät on poimittu raa'alla taval. 



 

 

Jehu, äänittää platan Kalasatamas. Se joka ei digaa, saa rahansa takas. 

R: Jehu, ah, jotain mitä ei voi ostaa. En voi sille mitään, tää tulee luonnostaan. 

Teen tän vaikka sokkona ilman käsii. "Hei kato mutsi, ilman käsii." 

Teen tän vaikka sokkona ilman käsii. Ah, ilman käsii. 

Luuserit tsiigaa happamal naamal. Ei paskaakaan nappaa, ei jaksa taas hakkaa. 

Jehu, on tottunu kantamaan taakkaa. Jos sanansa antaa, se varmana kantaa. 

Jehu, ei koskaan Ladalla kaahaa, vaan maantiellä tallaa vaan parasta kaaraa. 

Jehu, ratissa Havannaa blaadaa, viispuolsataa hevosta ravaamaan saadaan. 

Jehu, sylkee palavaa laavaa. Läpät iskee ku sais stagasta naamaan. 

Jehu, nauraa hahaahahaahaa, kuinka helppoo on tarakkaa saada. 

Jehu, vetää kapakas naamat, kaljaa taas kaataa ja varastaa naaraat. 

Jehu, rakastaa maata darrassa vaan ja painaa suuhunpantavaa naamaa. 

 

Liian viilee 

Ah. 

Yht'aikaa viilee ja pimee, vähän ku Suomen syksy. Keula huolel pystys, tähän enää nuoret pysty. 

Voit koittaa hypätä mun kenkiini tai Benteyni, jos on varaa bensiiniin. 

Mä painan reikä päässä - delfiini. Teidän kultsimussukat - mun exiini. 

Ne kaikki sanonu mua narsistiks ja mielisairaaks, mut se hulluus on vaan tuonu mut mun mielipaikkaan. 

Pelin kovin, silti niska limas vielki graindaan. Etsin vastauksia, kallonkutistajal vietin aikaa. 

Kelasin: "Haittaakse jos on sekasin, ja se tekee sun maailmasta Las Vegasin." 

Kuohkeita mirkkui, nopeita kiesei. Sori mutsi, mä olen vaan mies, hei. 

Meitsi laulaa, etsii mielenrauhaa, rukoilee, että Saatana jättäis miehen rauhaan. 

R: Ne ei ymmärrä mua, oon tänne liian viilee. Liian viilee. 

Eiks niin? Pimee ku Charlie Sheen, viilee ku James Dean. 

Ne ei ymmärrä mua, oon kai liian pimee. Liian pimee. 

Eiks niin? Pimee ku Charlie Sheen, viilee ku James Dean. 

Poika menestyksenharjalla surffaa. Kaapis on muutakin kun kalja vaan kultaa. 

Fight aamusta iltaan, kehdosta hautaan. Niin on vaikeeta elää, helppoa laulaa. 

Mut meilläpäin mitä puhutaan, se tehdään. Eikä paskaa myöskään puhuta kenestkään. 

Sp-kodin Stadin viileimmät kundit. Sun wannabe-jengi, himmeimmät juntit. 

Ei pahalla, mut karismaa ei rahalla saa. Muttei kyllä helvetissä Ladallakaan. 

Istun mun toises GT:s ministerin paikalla mietiskellen kuin tulis toimeen ministerin palkalla. 

En ois uskonut, että olis koskaan varaa ostaa kamaa, jota tosta vaan taas rokata saan. 

Musa sattus jengiin olan takaa. Nyt on vaikee mogatakaan menestystä, jota jahtaan. 

Ah, taas yks ilta kun ei nappaa. Sängynpääty hakkaa niinku myös jääty akka. 

Musa kovemmalle, päälle poreamme. Naapuri huutaa: "Ketä luulette olevanne?" 

Ah, monta kertaa se pitää teille todistaa, et oon se yks ja ainoo, en yks monista. 

Yhtä omistautuvaa en montaa tääl nää. Se sama mitä rakastaa, sekottaa tän pään. 

Monta kertaa se pitää teille todistaa, et oon se yks ja ainoo, en yks monista. 

Yhtä omistautuvaa en montaa tääl nää. Se sama mitä rakastaa, sekottaa tän pään. 

Liian viilee. Liian viilee. 

Liian pimee. Liian pimee. 

 

Anna mä meen (feat. Jonne Aaron) 

Okei! 

R: Ei, ei mikään mulle riitä, mulle ei! 

Ei mikään tunnu miltään enää, ei! 

Ei, anna mä meen, anna mä meen! 

Oon kruisannu pedaali pohjassa vasenta kaistaa, 

hetkeks koitettiin oikeelle kahdestaan vaihtaa. 

Jarruttaa normaaliin elämän virtaan,  

laitoin cruise controlin päälle, koitin kerätä virtaa. 



 

 

Mut mitä helvettii mä yritän? 

Oon koukus vauhtiin, on kohtaloo et tyrin tän. 

Bensaa suonissa, maantie kutsuu mun nimee 

ja nää hutsut täällä haluais muksun mun nimeen. 

Faijan tavoin valinnu nää reissumiehen saappaat. 

Voi tätä taakkaa, aah. 

Tän matkan voi vetää tääl monel taval. 

Välil tuntuu kun ois pulssiton, elämän kovettama. 

Silti tänään slovareita mun mankka veivaa, 

tuntuu että itsee poimittuu maasta ei saa.  

Sun jälkeen mikään ei mitään taaskaan meinaa 

ja nää seksipommit toimii vaan laastareina. 

Mä kerran löysin just sitä mitä etsin,  

kaikin keinoin halusin pitää sitä hengis. 

Oli seikkailut suurempii, kesät kuumempii,  

jotain muutkinku musaan liittyvii unelmii. 

Anna mä meen. 

Ja vaikka kovaa mennään, tääl aina vauhti tuntuu rauhallisemmalt sä mun pelkääjän paikal. 

Mut mä ajoin suhteen lunastukseen,  

viimeinen yhteinen kuva jäi juhannukseen. 

Jossitella voi, mut takas ei eilistä saada,  

ei korjaudu teipil nää haavat. 

Teinistä saakka oman reittinsä valkkaa,  

silti välil miettii kuka peilistä stalkkaa. 

Aah, herraa ei mikään nappaa,  

taas random neitiä leikillään pakkaa. 

Annan näiden mallimimmein käyttää mua hyväkseen,  

ne voi päästä mun sänkyyn, muttei sydämeen. 

En oo tunteeton, kyl mul tunteet on,  

mut sun jälkeen kaikki ihan sama mulle on. 

Mä teen sen, mitä mun tehtävä on.  

Mä meen, koska mun mentävä on. 

Kaikki on sanottu, kyyneleet padottu,  

silmistä säihke on kadonnut. 

 

Ohituskaistalla (feat. Mikael Gabriel) 

Ne löi mulle passin käteen, sano: "Anna palaa, boy."  

Muttei kertoneet, ettei tält tieltä palaa takas voi. 

Aah, tähän vauhtiin jää koukkuun,  

eikä sul oo muuta mahista ku nauttii täst touhust. 

Tää maine ja massi ei onnee takaa,  

mut ku polkee hanaa Pohjanmaalla kolmeesataa. Aah 

Tuntee elämän käsissään, se tunne on mulle veräjä häkissä. 

Aah, oon saanu tsäänssin mikä pitää käyttää.  

Tää on oikeesti viel siistimpää, ku miltä näyttää. 

Pojat on poikii, ei se muutu siit mihinkään,  

eikä tästä ikinä tuu puuttuun sit kipinää. 

Voin koska vaan rimmaa paremmin kuin kukaan,  

tai ottaa siskos ja sen kaverin mun mukaan. 

Hotellille rummuttaa, miks en veis?  

Ku Sex Drive on luokkaa Vincent Chase. 

Jare, bemarin takapenkil on lämmin.  

Koukus tähän elämään ja näihin ämmiin. 



 

 

Aina vetäny niin kovaa ku vaan lähtee, 

eiku minä päätän ite mitä minä täs teen. 

Vuodes sata kertaa luoja ties missä.  

Sillon ku mä tuun, ei oo suojatiet missää. 

Heitän lisää vaihdetta silmää.  

Täs tunnelis ei näy auringonpaistetta millää. 

Mä painan kaasuu.  

Oon se, joka maaliin eka aina saapuu. 

Laatu taattuu tavaraa vuosii jo.  

Tää tie ei vie kohti suosioo. 

Koukus vauhtiin, mutten valkoseen.  

Valoo eikä varjoo, se on ite sen arvonen. 

Minkä näytät muille, ootsä Fiat vai Ferrari?  

Ekaa kertaa elämässäni voin sanoo kerranki, et: 

Ohituskaista on mulle elämäntapa.  

Vaik oon koukus vauhtiin, en vetämäs kamaa. 

Mä voin upgreidaa ja muuttaa sut. 

Tyttö, jos et tiedä, ni googlaa mut. 

Ku tottuu tasoon, sit on vaikee madaltaa. 

Vauhti hidastuu hetkeks maantiekameran salamaan. 

Tai jos skoudet laittaa maijan vilkkumaan.  

Ne huutaa: "Seis!" Mä sanon: "Ei!" ku Maija Vilkkumaa. 

Mä painan pilkkuun taas maljaa Miklun kaa.  

Aah, en maindaa vittuukaan. 

Oon ku missikruunu, mimmit haluu päähän,  

ja vaik ei oo muut antaa, ne silti haluu jäädä. 

R: Mä kiidän ohituskaistalla, nyt kun tää väylä on auki. Väylä on auki 

En osaa pysyä paikallaan, mä oon kai koukussa vauhtiin. 

Ooo-ooh! 

Väylä on auki. 

Ooo-ooh! 

Paikallaa-aan. 

 

 

 


