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Keikarin kuudet vaatteet
säv. & san. Pekka Tonttila

Mulla on suu.
Kai sullakin on suu.
Kuinkahan päin ne suuntautuu?
Niinpä, ahaa!
Jotain paljastaa saattaa
kuinka suun asettaa.
Alassuin näin,
vaiko kuin hangonkeksi ylöspäin.

Onnellista miestä tuota katsokaa.
Joka sunnuntai hän steppailee ja rallattaa.
Näyteikkunasta kuva peilautuu.
Ihailkaapa kuinka aistikkaasti
palttoon helma laskeutuu.

Suu, suu,
Suu on pantu monta tehtävää täyttämään
Suu, suu
Suutaan viisaasti jos oppii käyttämään
jee - elämäkin hymyilee.
Rohkeesti vaan
suuni mä avaan,
jos ilmaantuu jotain kerrottavaa.
Myös voi kannattaa
joskus sanojaan säästää,
eikä päästää suusta sammakkoja.
Vetää suun hiljaiseksi
tai hymyyn kuin hangonkeksi.

Taas miekkosemme kävi vaatekaapilla.
On maanantaisin hauska hiukan keimailla.
Limonaadipuvussa promenaadilla
maistuu Esplanadin kappelissa tuulihattu
marmelaadilla.
Ja keikarin kuudet vaatteet,
keikarin kuudet vaatteet,
keikarin kuudet vaatteet häikäisevät.
Tiistaina hän tepastelee tummissaan.
Eräs pieni tyttö katsoo miestä kummissaan.
”Tuo muistuttaa sitä Helsingin Heppua
ainakin yhtä vitsikkäästi keikuttaa
teryleenipeppua.”
Ja keikarin kuudet vaatteet … häikäisevät.

Suu, suu, suu … elämäkin hymyilee.
Lierihattu keikkuu keskiviikkoisin.
Otsatukka kammattu ja siistit pulisongitkin.
Kun torstaisin laulukuoro kokoontuu,
smokkitakkiin koko musisoiva sakki
sonnustautuu.

Suuparka saa
kyllikseen jauhaa
päivällä sanaa ja murkinaa.
Vaan ilta kun saa
se parhaintaan antaa,
kun äiti hyvää yötä suukottaa.
Menee suu näin kuin hangonkeksi ylöspäin.

Ja keikarin kuudet vaatteet … häikäisevät.
Perjantaina sankarimme ratsastaa.
Kiiltonahkasaappaat täydentävät asua upeaa.
Lyö laudalta tuo univormu kaikki muut.
Sen säihkyvimmät smaragdit avaa
ällistykseen toisten suut.

Suu, suu … elämäkin hymyilee.
Kuinkas nyt suu pannaan?

Näin keikarin kuudet vaatteet … häikäisevät.
Myös rentoutua joskus pitää keikarin.
On lauantaina sauna lämmin tietenkin.
Hän humpan tahtiin salaa tanssii alasti.
Näin onnellinen mies viihtyy riemuiten
aamuun asti.
Taas keikarin kuudet vaatteet,
keikarin kuudet vaatteet
keikarin kuudet vaatteet häikäisevät.
Keikarin kuudet vaatteet,
keikarin kuudet vaatteet,
Nää keikarin vaatteet suorastaan
hämmentävät.
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Mix mix nari nari säv. & san. Pekka Tonttila

Intiaanimaassa säv. & san. Pekka Tonttila

Me lähdettiin kävelylle koko perhe.
Vaan taisipa ollakin se erhe,
koska koko ajan kuului että:

Intiaani yössä vaani
vartiossa tiellä, jossa
valkoinen mies ohi ratsain hurjasti laukkasi.
Leilistä suoraan sitruunasoodaa naukkasi.

Mix mix nari nari
Mix mix nari nari

Intiaanimaassa tämä tapahtui.

Jari kiskalta tahtoi ostaa purkkaa,
mutta Matti vain kukkarosta kurkkaa.
Ja taas kuului tuttu ääni:

Sitten lähti kuin pyrstötähti.
Päätäpahkaa nyt vietiin punanahkaa
nuotion luo josta tuprusi sankkaa savua.
Merkkejä lähetti ainakin tuhat megatavua.

Mix mix nari nari
Mix mix nari nari

Intiaanimaassa tämä tapahtui.

Polkupyörällä ohi ajoi Kalle,
muttei ottanut Maijaa tarakalle.
Jalka maata polki kuului taas se:

Päällikkö läski soturiaan käski:
Laske rahat ja puhvelinnahat.
Aamulla kalpeanaamoille kaiken kostamme,
limpparikauppansa typötyhjäksi ostamme.

Mix mix nari nari
Mix mix nari nari

Intiaanimaassa tämä tapahtui.

Äiti leipoa aikoi pitkopullaa,
mutta taikinakone ei nyt rullaa,
vaan se kolisi ja rämisi näin:

Siitäs saavat valkonaamat
miettimistä, että mistä
tällä kertaa mokkasiinia puristi,
miksi tervehtimättä röyhkeästi ohi huristi,
ja kuka kenenkin mailla on turisti.

Mix mix nari nari
Mix mix nari nari

Intiaanimaassa tämä tapahtui.
Intiaanimaassa tämä tapahtui.

Kaikki katsoivat isää huolissansa,
kun se kuorsasi lempituolissansa
päiväunillaan ja tuoli sanoi:
Mix mix nari nari
Mix mix nari nari
Mutta viimeisen sanan sanoi Musti.
Se vaati lenkille takas vimmatusti.
Ulko-ovella se räksytti
Mix mix nari nari
Mix mix nari nari
Mix mix nari nari
Mix mix nari nari
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Paprika säv. & san. Pekka Tonttila

Kahteen Pekkaan me seikkaillaan
Vaikka maailman ympäri asti
Rattoisasti –
kahteen Pekkaan me seikkaillaan

Virran yli kantaa silta, jolla tänään tanssitaan.
On sato korjattu ja myyty, nyt sitä juhlitaan.
On hikinen uurastus ohi
ja nyt kuuma rytmi soi
Alla viilentävä joki,
koko kylä karkeloi.

Selässä tuhti eväsreppu
matkaan rynnistää
kuin paita sekä peppu.
Parhaat kaverukset nää – viilettää.

Tyttö pippurinen tanssii tanssimisen ilosta.
Hän on vasta seitsemän, mutta voi veljet
miten taitava!
Työtä raskasta teki
myös tuo hento olento
Nyt kevyesti liitää
kuin sudenkorento.

Olalla keikkuu onkivapa
rehvakkaasti näin.
Se on nääs kalamiesten tapa
mennä apajille päin – viheltäin.
Kahteen Pekkaan me seikkaillaan
Vaikka maailman ympäri asti
Rattoisasti –
kahteen Pekkaan me seikkaillaan

Ja loistaa kuu…
Ja hänen suloiset liikkeensä
veden pinnassa väreilee
Loistaa kuu …..
Soitto tulinen yhtyy joen
tuttuun sykkeeseen
Ja kaikuu huuto pimeään.
Kaikki toistavat hänen nimeään.

Suojassa ikioman majan
kaikkea häärätään.
Voi mennä nurkat hujan hajan,
itse täällä määrätään – ja hyräillään.

Tytön nimi on,
tytön nimi on:
PAPRIKA!

Kahteen Pekkaan me seikkaillaan
Vaikka maailman ympäri asti
Rattoisasti –
kahteen Pekkaan me seikkaillaan
Kotiin juosta kipin kapin
yöksi nukkumaan
ehtii juuri nipin napin.
Ja aamulla matkan uudestaan – pinkaistaan.
Kahteen Pekkaan me seikkaillaan
Vaikka maailman ympäri asti
Rattoisasti –
kahteen Pekkaan me seikkaillaan

Kaikki muutkin lapset innostuvat
posket hehkuen.
Paprika näyttää mallin
ja tanssi jatkuu kiihtyen.
Nyt on lupa valvoa yöhön
niin myöhään kuin jaksetaan.
Huomenna mennä ei työhön
univelat maksetaan.
Loistaa kuu …
Ja heidän suloiset liikkeensä
joen pintaan heijastuu
Loistaa kuu …
Virran kiihkeään rytmiin
tanssiaskeleet sulautuu
Ja kaikuu huuto pimeään.
Kaikki toistavat hänen nimeään.
Tytön nimi on,
tytön nimi on:
PAPRIKA!
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Tikkerperi pumpernikkeli kommervenkki
säv. & san. Pekka Tonttila

Lapsen uni
säv. Pekka Tonttila san. Elmer Diktonius

Tuli enkeli taivaasta makkara kädessä
ja antoi sen minulle.
Voi, kuinka se maistui.
Ja enkeli sanoi: tule taivaaseen
ja me mentiin ja siellä istui Jumala
tikkukaramelli suussa ja antoi sen minulle.
Mmm, se vasta maistui.
Ja Jumala sanoi:
Lihaa aina vaan köyhille lapsille
ja leivoksia päälle.
Ja jäätelöä.
Ja kaikki söi ja kaikkien vatsat inisivät
tyytymyksestä
Ja Jumala sanoi:
Kukas siellä niin kauniisti laulaa?

Kerran metsäpolkua kävelin
vihellellen hilpein sävelin.
Tuli vastaan ukko pikkuinen
leuassansa sänki tikkuinen.
Minä tietä rannalle utelin.
Hän otti esiin taikaputelin.
Ja yks Tikkerperi Pumpernikkeli
Kommervenkki se oli vain,
kun Hawaijin pehmoista hiekkaa
minä varpaillani kaivella sain.
Autoni aikalailla kolisi.
Ajon keskeytti poliisi.
Siis pysähtymispakkoa
mä noudatin ja odotin sakkoa.
Otti poliisi työkalut pakistaan
ja hihat kääri takistaan.
Ja yks Tikkerperi Pumpernikkeli
Kommervenkki se oli vain,
kun kärrylläni pääsin taas
iloisesti matkaa jatkamaan.
Piti taskurahat ynnätä,
ulos juoksujalkaa rynnätä.
Tahdoin päästä paikalle hyvälle
ja Tatun taikatempuista jyvälle.
Lippujonossa otsaani hieraisin
ja vahingossa pieraisin.
Ja yks Tikkerperi Pumpernikkeli
Kommervenkki se olikin,
kun näyttämöllä häärin
avustajana itse Tatu-taikurin.
Laulan lai-la-lai-lai la-di-daa,
koetan taikasanaa tavoittaa.
Tam tamppa-damppa-di-ba-duu.
Miten kummassa näin pian unohtuu?
Voisko joku mulle sen opettaa
tai en laulua voi lopettaa.
Ai, Tikkari, pikkari, lenkkari, ääh ……
Vai tikkeri, pikkeri, kekkeri …
Mikä Tikkerperi Pumpernikkeli
Kommervenkki se olikaan, joo
Siis Tikkerperi Pumpernikkeli Kommervenkki
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Sirkuskoira Jekku säv. & san. Pekka Tonttila

säv. & san. Pekka Tonttila

Eräs Kuningas on hallitsemistyöstä väsynyt.
Mutta onneksi on alkamassa viikonloppu nyt.
Niinpä mukavasti sohvallensa asettautuu hän
Ottaa sarjakuvalehden vitsikkään ja keveän.
Kunkku arvelee näin ansainneensa
lepotuokion
Sentään ahkerasti koko viikon
kunkkuillut hän on
Mutta kuinkas sitten pannaan suu
kun ovi avataan
Sisään astuu kuningatar siis rouva kuninkaan
Hän ilmaa nuuhkaisee
Ja hetken miettii: mikä täällä haisee?
Sitten hän topakasti näin tokaisee:
Senkin majesteettinne
nostakaapas ahterinne
Viekää roskapussi eteisestä roskalaatikkoon
Senkin majesteettinne
vaihtakaa myös kalsarinne
Piirongista löytänette sukkahousut
yhden Koon (= king size)
Nyt ette saata enää lorvia
kun puhkeaa jo hiirenkorvia
On kevätsiivouksen aika tullut
kotilinnaamme
Kaikki viisi linnan tornia on imuroitava,
itäsiiven kammareiden seinät tapetoitava.
Kunkku-parka säntää sinne tänne
selkä kenossa,
vaikk on telkkarissa potkupallomatsi menossa
Kun huilaamaan hän istahtaa,
hetkiseksi vaan,
taas tuttu komento holveissa kajahtaa:

Hei, oletkos sinä nähnytkään tällaista ikinä.
Aivan erityisen hauska on seuraava näytös.
Kas, tuolta jo kuuluukin innokas vikinä.
Taiteilijallamme on oiva käytös.
Se on Sirkuskoira Jekku
vuh, vuh, vuh, vuh ……,
tervehtii Sirkuskoira Jekku.
Ennen esitystä Jekku
hienot kenkänsä lankkasi,
potalla istui ja söi rusinoita.
Sopivasti massuunsa muonaa näin tankkasi,
ettei lapset vain säikähdä vatsan murinoita.
Se on Sirkuskoira Jekku
vuh, vuh, vuh, vuh …,
tuumii Sirkuskoira Jekku
Se turkkinsa loistolla yleisön häikäisee
Sitä tietenkään voinut ei jättää komeroon
Nyt jännitys tihenee, katsomo hiljenee
Kaikki on valmiina huikeaan numeroon.
Näin koiramme steppailee tahdissa soittajain.
Se villisti hyppää noin viuhahtaa häntä.
Loppuun syvä kumarrus tyylillä voittajain.
Suosion suuren saa Jekku vähänläntä.
Se on Sirkuskoira Jekku
vuh, vuh, vuh, vuh …, näin kiittää
Sirkuskoira Jekku.

Senkin majesteettinne
nostakaapas ahterinne,
viikatkaa kärpännahkaviitta vaatekomeroon.
Senkin majesteettinne
korjatkaa pois vaatteenne.
Ne sikin sokin lattialla lojuu, sus siunakkoon.
Nyt ette saata enää lorvia,
kun puhkeaa jo hiirenkorvia.
On kevätsiivouksen aika tullut kotilinnaamme
Nyt ette saata …
Ja kevätsiivouksen aika on koko
valtakunnassa.
Joskus tahdon namia mä parasta
Jotain joka kielen miltei mukaan varastaa
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Hapankaalia säv. & san. Pekka Tonttila

Tahvon hiukset säv. & san. Pekka Tonttila

Herkkua en makeata janoa.
En karkkipäivää vietä.
Sen vain tahdon sanoa,

Oli Tahvolla hiuksia kuusi.
Ne riidan aikaan sai tukevan.
Yksi kestänyt ei vaan se huusi:
Minä tuomariksi rupean!
Ja meni kouluun lakioppiin.
Ensin hienosti pärjäsikin.
Sitten vaikeudet siellä alkoivat,
toiset hiuksia halkoivat

Että syön hapankaalia.
Aion talveksi ainakin kapan haalia.
Syökää hapankaalia.
Siitä saa vitamiinia.
Hampurilaiset klosetista vetäisen.
Ja myös makkaroihin suhteen pidän etäisen.
Pitsapala nipistelee mua vatsasta,
mutta iloisesti koivet panee cha-cha-cha.

Jäi Tahvolle haiventa viisi.
Kävi tappelu hurjemmaksi.
Yksi noitui: Vieköön hiisi
Pyrin filmitähdeksi.
Hollywoodista tuli kortti
ja teksti tällainen:
Pääroolia mulle jo luvattiin,
sitten peruukkia kuvattiin.

Kun syön hapankaalia …
Jos saat hattaran tai jätskitötterön,
ei sinun silti tarvitse olla itse töttöröö.
Voit joskus huikan limpparia naukata,
pullaa sekä keksiä silloin tällöin haukata.

Vielä hiuksia neljä on päässä.
Ja tora jatkuu sietämätön.
Tässä myllerryksien säässä
jo toinen lensi yli lätäkön.
Kiekkojengiin se liittyi
ja pakkina pelasikin
Koska karvaus ei siltä onnistunut,
se vaihtopenkillä on istunut.

Mutt syö myös hapankaalia
Aion itsekin sitä kapan haalia
Syökää hapankaalia.
Siitä saa vitamiinia.
Kun sitä herkkua nautinnolla maiskuttaa,
se suupielet maireaan hymyyn heti nostattaa.
Kummasteletko miksi tässä mainostan?
No, minä olen hamsteri ja sen vuoksi
rakastan
Vain rouskuttaa hapankaalia
Aion talveksi ainakin kapan haalia.
Syökää hapankaalia.
Siitä saa vitamiinia.
Siitä saa lisää voimia

Enää jäljellä on kolme karvaa
ja nyt taistelu yltyy vain.
Yöjunalla, senhän jo arvaa
yksi lähteä Ouluun sai.
Vaikk oli kiero kuin korkkiruuvi,
konduktööri kun ilmestyi,
ei löytynyt matkalippua,
piti kyydistä tippua.
Vain suortuvaa Tahvolla kaksi
eikä kiistassa loppua näy.
Niinpä katsoivat parhaimmaksi,
eri suuntiin kumpikin käy.
Sulka maassa ulos marssii
kaksi taistelijaa.
Ei syntynyt niistä lettiä,
toinen pari pitää ettiä.
Nyt kalju on Tahvon kallo,
vaan tyyni ja rauhallinen.
Vaikka pää on kuin potkupallo,
sisältää se viisauden:
Miksi harvatkin hapset
keskenään nahistelevat.
Harmia pelkkää se tuottaa,
jos vain vetää tukkanuottaa.
Harmia pelkkää se tuottaa,
jos vain vetää tukkanuottaa.
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Kissanristiäiset säv. & san. Pekka Tonttila

säv. & san. Pekka Tonttila

Naurattaa lapsia on klovnin työ.
Naurakaa siis sillä pian saapuu yö.
Ja sulkeutuu Tivolin portit.
Seisovaan karuselliin hän istuutuu.

Kun naapurin kollikissa
ja meidän Manta pojan sai,
me päätettiin pitää kunnon
ristiäispirskeet, totta kai.

Temppuiluun klovni ryhtyi riemuiten.
Vaan sitten hän sai viestin murheellisen.
Se raskaasti askelta painoi.
Ei muille hän voinut suruaan paljastaa.

Kastui kerralla pentu
ja kummi sekä perheen pää
Ja hurrasi kaikki sata
kutsuttua ystävää.
Niin, pentu sai muuten nimekseen Pentti.
Kummi oli itse Tasavallan Presidentti.

On nukkunut pois Isä-Pelle.
Sanat viimeiset on: Show must go on!
On nukkunut pois Isä-Pelle.
Hänen kunniakseen näytös jatkukoon

Voihan peijooni!
Kylläpäs on mukavaa
Näin lystikkäissä kekkereissä
mukana kun olla saa
Voi peijooni!
Onpas täällä mukavaa.
Näin hillitöntä menoa
en milloinkaan voi unohtaa!

Alla naamion kyyneleet niellä hän saa.
Sitä piinaa ei lapset nyt voi aavistaa.
Miten onnistuu kepposet hauskat,
kun sydän on murhetta tulvillaan?
On nukkunut pois Isä-Pelle.
Sanat viimeiset on: Show must go on!
On nukkunut pois Isä-Pelle.
Hänen kunniakseen näytös jatkukoon

Siellä tanssittiin, laulettiin
ja kirkonrottaa pelattiin.
Parhaat vitsit kuultiin,
kerrankin siis relattiin.

Naurattaa lapsia on klovnin työ.
Naurakaa siis sillä pian saapuu yö.
Ja sulkeutuu Tivolin portit.
Seisovaan karuselliin hän istuutuu.

Kun viimeinkin pressa aloitteli juhlapuhettaan,
niin hiljeni lehdistökin höristellen korviaan.
Kröhöm, arvoisat kansalaiset,
asia on nyt niin
Että täst´ edes osallistun
kaikkiin kissanristiäisiin
Voihan peijooni!
Kylläpäs on mukavaa
Näin lystikkäissä kekkereissä
mukana kun olla saa
Voi peijooni!
Onpas täällä mukavaa.
Näin hillitöntä menoa
en milloinkaan voi unohtaa!
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Olipa lyhyt säv. & san. Pekka Tonttila

säv. & san. Pekka Tonttila

Eräs tumma poika ulkolainen
nimeltään on Yopa Yoe.
Ei ole omaisuutta,
muttei köyhäksikään itseänsä koe.

Olipa, olipa, olipa, olipa,
olipa kerran se,
olipa kerran se.
Olipa kerran se ja sen setä,
sen pituinen se.

Tyynenmeren saarella
on hauska asustella.
Päivät pitkät auringossa
surffailla vain aalloilla.

Olipas, olipas, olipas, olipas,
olipas se lyhyt,
olipas se lyhyt.
Olipas se lyhyt ja sen setä
pikkuriikkinen

On pelkkää myötätuulta
ollut Yopa Yoen reipas elämä.
Saa huoletonna leikkiä
ja paljasjaloin aina temmeltää.

Mamman soittorasia säv. & san. Pekka Tonttila
Hei, äiti onks sull aikaa,
mull ois asiaa:
Muistaks vielä sitä
mamman soittorasiaa.
Se soitti melodiaa vanhanaikasta.
Mä olen etsinyt sitä joka paikasta.

Tyynenmeren saarella
on hauska asustella.
Päivät pitkät auringossa
surffailla vain aalloilla.
On suomalainen Eino
Yoen rakas kirjeenvaihtoystävä.
Hän kirjoitti: Hei, Eino tule tänne
pakkasien keskeltä.

Mä muistan tarkkaan hetken,
kun mammalta sen sain.
Vasta kolme vuotta
silloin olin vain.
Mä jaksoin väsymättä kuulla sitä sävelmää
ja seurata sen päällä pyörivää elämää.

Tyynenmeren saarella
on hauska asustella.
Päivät pitkät auringossa
surffailla vain aalloilla.

Niin mamman muistot palaa
joka mielen sopukkaan.
Se varmaan jossain jatkaa soittoaan
eikä koskaan lopukaan.

Hetken mietti Eino,
sitten kaverilleen viestin meilasi:
”Kuule Yopa, ei se taida käydä nyt”
ja kutsun teilasi.

Kun illalla mä painan pääni
äidin kainaloon,
silmänräpäyksessä jo
nukahtanut oon
Perhoset ja leppäkertut unissani vilisee
ja soittolipas tuttu säveliään kilisee.

Vaikka Tyynenmeren saarella
on hauska asustella.
Päivät pitkät auringossa
surffailla vain aalloilla.

Niin mamman muistot palaa
joka mielen sopukkaan.
Se varmaan jossain jatkaa soittoaan
eikä koskaan lopukaan.

Jatkuu kirjeystävyys,
on Eino flunssainen ja petissä.
Poikarukka tietsikoineen
surffailee vain internetissä.
Ja Tyynenmeren saarella
on hauska asustella.
Päivät pitkät auringossa
surffailla vain aalloilla.
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Ipanaorkesteri säv. & san. Pekka Tonttila

Lomalla ei munita säv. & san. Pekka Tonttila

Jos et tohdi tanssia etkä pomppia,
voit soittaa meidän bändissä tiukkaa komppia
Soittimet värkätty on mikä mistäkin.
Ääntä lähtee leikkimökin kattopellistäkin.
Nyt äidin kattilat ja kannet kyytiä saa,
kun kaikki pikkupatteristit paukuttaa.

Uidaan nyt kun kesä on.
Otetaan talteen valo auringon.
Ensin ranta tutkitaan.
Sitten vasta saa sukeltaa.

Se on Ipanaorkesteri,
Ipanaorkesteri
Hei, kuulkaa kuinka kihvelit soi
Ipanaorkesteri,
Ipanaorkesteri
Väkisinkin peppu heiluu,
ei sille mitään voi.
Tule lähemmäksi vaan, rohkeasti kurkista.
Rautalankabanjokin on tehty kurkkupurkista.
On pumppupilliä ja pimpparautaakin,
mummin pesusoikkoa ja pyykkilautaakin.
Ja äidin kattilat ja kannet kyytiä saa
Kun kaikki pikkupatteristit paukuttaa
Tää on Ipanaorkesteri
… ei sille mitään voi.

Haukea vähän maistetaan
ja plättyjä tietysti paistetaan.
Ennen kuin petiin astellaan,
nuotio huolella kastellaan
Tehdään kaikkea jännää,
kunhan mielessä pidetään:

Monia vaaran kohtia
on hyvä ennalta pohtia.
Myös tietoa voi onkia,
ei lipsu hommat päin honkia.
Tehdään kaikkea jännää,
kunhan mielessä pidetään:

Ipanaorkesteri
Ipanaorkesteri
…ei sille mitään voi
I-pa-na
Ipanaorkesteri on ihana orkesteri
Väkisinkin peppu heiluu
Ei sille mitään voi

Vinona Records

Lomalla ei munita!
Ei tyhmiä riskejä oteta.
Ei kannata sinunkaan tyriä, hei!
Kesälomalla munita ei!

Lomalla ei munita!
Ei tyhmiä riskejä oteta.
Ei kannata sinunkaan tyriä, hei!
Kesälomalla munita ei!

Nyt meillä jamit on nää vallan huikeat.
Siitä todistaa yleisön ilmeet muikeat.
Voit sinäkin tahtia käsillä taputtaa.
Ja jos et tahdo, tarvi ei sun alkaa laputtaa.
Taas äidin kattilat ja kannet kyytiä saa
Kun kaikki pikkupatteristit paukuttaa

©

Taskuun sain oman linkkarin.
Tiipiin teen lailla inkkarin.
Ongelle kun soudetaan,
liivit yllemme noudetaan.
Tehdään kaikkea jännää,
kunhan mielessä pidetään:

Lomalla ei munita!
Ei tyhmiä riskejä oteta.
Ei kannata sinunkaan tyriä, hei!
Kesälomalla munita ei!
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