Pellekaija Pum
Outo lintu …

-

säv. & san. P Tonttila

Pelastuspartio

1

Kynttilää molemmista päistä
säv. & san. P Tonttila

Outo lintu täällä on tuo Pellekaija Pum!
Outo lintu täällä on tuo Pellekaija Pum!
Me ollaan Pelastuspartio Pellekaija Pum,
Pelastuspartio Pellekaija Pum!

Ensiapulaukkumies

säv. & san. P Tonttila

Oletko kuullut tarinaa oudoista tyypeistä näistä
Ne polttelee kuulemma kynttiläänsä molemmista
päistä.
Siinä ei tietenkään ole yhtään järjen häivääkään.
Mahtaako sellaiset nähdä koskaan tervettä
päivääkään?

Terve! Hei! Hauska tutustua
Olen ensiapulaukkumatkamies!
Ou-jes! Ensiapulaukkumies!

Ne ei varmaan nää edes kynttilää.
Ne ei varmaan nää edes kynttilää.

Aina valmiina laukku pakattuna
naulakossa roikkumassa.
Voi tulla kutsu matkaan milloin vaan
ja silloin ei aikaa ole jäädä pakkaamaan.

Siinähän kynttilän polton idea juuri onkin:
Sen ääreen kun hetken rauhoittuu jää kiire
mahdotonkin.
Hössöttäminen tarttua voi ihan jokaiseen.
Se tukkii korvat ihmisen ja silmät sokaisee.

Terve! Hei! ….
Kaikki mitä tarvitaan matkaan saattamaan
mies joka hommansa ties.
Vain laukku pantakoon tuo oiva kainaloon
ja saman tien lähtövalmis oon.
Terve! Hei! …
Jos sulle sattuukin joku pikku haaveri
kaukana poissa kotoa.
Ei auta puhallus eikä edes vihellys,
on silloin hyvä että ollaan jo tuttuja.

Eikä enää nää edes kynttilää
Eikä enää nää edes kynttilää
No, antaahan kynttilä myös pimeässä valoa.
Ja kun viimeinen sen sammuttaa ei tuu tulipaloa.
Mutt sitt ei nää edes kynttilää.
Kun on pimeää ei nää edes kynttilää.

Pikku palomies
säv. & san. P Tonttila

Terve! Hei …
Ou jes … Ensiapulaukkumies …
Ensiapumies … apumies

Tikapuut

säv. & san. P Tonttila

Sinä ylös kiipeä, jos sull on tikapuut (tikapuut).
Et tarvi siipeä jos sull on tikapuut (tikapuut).
Ne korkealle vie ja alas takaisin.
Tikapuita pitkin pääsee aina pilviin asti.
Viisas varoo toki jos on tikapuut (tikapuut.)
Voi silmiin mennä noki, katolle jos vie tikapuut.
Piippu tupruttaa mustaa savua.
Alas katolta kapua varovasti.
Tikapuut (tikapuut), tikapuut (tikapuut)
kapineet nuo oivat,
pienen ihmisenkin korkealle nostaa voivat.
Tikapuut helpotuksen työhön toivat.
Olkoon vaikka jyrkät taikka loivat.
Kissan alas puusta auttaa tikapuut (tikapuut.)
Kuuluu mirrin suusta kiitos: miau ja tikapuut.
Niin monet kerrat on apu verraton
vetänyt suun hymyyn aina korviin asti.

Pikku palomies, sammuttimen kokoinen,
jo vettä osaa komeasti ruiskuttaa.
Ja Pikku palomies sen kyllä hyvin ties,
ettei tulipaloa tarvi vielä osata sammuttaa.
Mutta voi jo treenata ja kasvattaa taitoja
ja hankkia huisisti ruista ranteisiin.
Kun karttuu pituutta ja lisää voimia,
hän tarttuu kenties vielä suuren ruiskun kampeenkin.
Pikku palomies kanssa vesipistoolin
yllättää isän riippukeinusta.
Kesäpäivän huvitus, sammutusharjoitus,
eikä vastustaa voi kiusausta.
Näin pikku palomies
hilpeyttä herättää
äidissä ja päiväunilta isukin.
Pikku palomies, sammuttimen kokoinen,
ruiskutushommissa nähdään yhtenään.
Hän kukat kastelee ja housut yksin tein
ja aina iloisesti viheltelee mennessään.
Pikku palomies kanssa vesipistoolin …

Tikapuut (tikapuut), tikapuut …
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Tikusta asiaa

Tanssi nro 112
säv. & san. P Tonttila

Yksi eteen, yksi eteen, kaksi sivulle näin.
Yksi taakse, yksi taakse kaksi sivulle päin
pyrstöä pyörittäin.
Yksi ylös, yksi ylös, kaksi ylemmäs.
Yksi ylös, yksi ylös kaksi ylemmäs.
Kurkota vaan, pyrstö heilumaan.
Pyörähdys oikeaan, pyörähdys vasempaan.
Nyt taitaa mennä jo hulinaksi
Vaikka jo pyörryttää,
jää muistiin numero tää 112.
Yksi hyppy eteen, yksi hyppy taakse,
kaksi oikealle päin.
Yksi hyppy eteen, yksi hyppy taakse,
kaksi vasemmalle näin. Ja taas pyrstöä pyörittäin.
Pyörähdys oikeaan, pyörähdys vasempaan …

säv. & san. P Tonttila

Kuulepas. Tikusta asiaa!
On tässä järkeä! Siis juttu tärkeä!
No niin! Asiaan.
Ensinnäkin, tulitikut kuuluu rasiaan,
Joka pannaan paikkaan jemma nimeltään.
Ja kun tulta tarvitaan se sieltä löydetään.
Tässä oli tikusta asiaa numero yks!
Ja se katsotaankin nyt käsitellyks.
Kuulepas. Tikusta asiaa! …
Jo, lapsetkin voi opetella
tulitikun sytytystaitoja.
Kanssa iskän tai äidin saa harjoitella,
muttei yksin tietenkään mennä niillä leikkimään.
Tässä oli tikusta asiaa numero kaks!
Ensi kerralla pannaan vielä paremmaks!

Pyörähdys oikeaan …
Kuulepas. Tikusta asiaa! …

Ryömipä nyt, hra Tirehtööri
säv. & san. P Tonttila

On ryömiminen taito hyödyllinen.
Vaan osaako sen jokainen ihminen.
Jo aikuinen ehkä unohti näin
pää kurkottaen ylös tähtiä päin.
Ryömipä nyt, herra johtaja,
niin yllätyt vaikutusta.
Se on hupaisan mukavaa
puuhaa rentouttavaa
Ryömi vaan, herra tirehtööri,
kannattaa kokeilla
ja kerrankin herrankin
nöyrtyä kumartamaan
Jo vauvana sä konttasit.
On siitä kauan ja hyvin osasit.
Nyt tohditko, kuinkahan on?
Vai unohditko jo jalon taidon?
Ryömipä nyt …
ja kerrankin herrankin
nöyrtyä kumartamaan
Saa kerrankin herrakin
nöyrtyen kumartaa.
Kerrankin herrakin saa kumartaa.

Me parempia tulitikkuja
vaadimme kaupan sediltä.
Niin ettei ne helposti katkea
ja polta lasten pikkuisia näppejä
Tässäpä olikin tikusta asiaa
enemmän kuin vähän
Jo kolmas numero ja laulu loppuu tähän.

Kiehiset
säv. & san. P Tonttila

Halkoja voi ostaa huoltsikalta, jos tuohta on.
Meillä pilkkoo puut iskä. Se on sääntö ehdoton.
Syttyy vaivatta takka, jos on hyvät sytykkeet.
Puukolla vuolemalla näppärästi itse teet:
Kiehiset, kiehiset.
Niihin tuli tarrautuu
Ja lausuu tyytyväinen suu
Jo syttyy takkapuu.
Kiehiset.
Kunnon puukko käteen, halko toiseen ja vuolemaan.
Lastut jää kiinni puuhun. Niitä tuli käy nuolemaan.
Helppoa ja hauskaa on vuoleskella kiehisiä.
Ei silloin savuta takka ja harmita ei isiä.
Kiehiset, kiehiset.
Niihin tuli tarrautuu …

© Vinona records 2006

www.pellekaijapum.net

Pellekaija Pum

-

Lettuja, lettuja

Pelastuspartio

3

Setä Sinisen sähköinen blues

säv. & san. P Tonttila

Onneksi oli valmiiksi pilkottuina puut.
Saatiin heti nuotio, on nälkäisiä suut.
Kitaraa saa rämpyttää.
Sen tunnelmaan voi luottaa.
Mutt letunheitto kuitenkin
suurimman suosion tuottaa.
Siis lettuja, lettuja
heittämällä käännetään.
Lettuja, ou! lettuja!
Vaikka eittämättä, heittämättä
enemmän vois jäädä syötävää
Nuotiolla aina on tosi mukavaa.
Mutta silti ei pidä koskaan unohtaa:
On tuli huono isäntä, mutta hyvä renki.
Kun siitä huolen pitää,
niin hyvin palvelee liekin henki.

säv. & san. P Tonttila

Ennen vanhaan loihti huuliharppu tunnelmaa.
Nyt soittaa Setä Sininenkin sähkökitaraa. (Oho!)
Mutta Setä Sinistä pikkuisen pelottaa.
Entäs jos sähkökitara syttyy palamaan? (Auts!)
On tunnelma sähköinen ilmassa nyt.
Kuin salama olisi iskenyt.
Mutta se onkin uus
Setä Sinisen sähköinen blues.
Sähkö tuo mukanaan omat vaaransa.
Varsinkin jos käyttää viallisia laitteita. (Ou!)
Jos on ehjät töpselit ja härvelit OK,
oi, Setä Sininen ei mitään hätää oo. (Huh!)
On tunnelma sähköinen ilmassa nyt …
Soita sähköisesti vaan Sinisen Setä,
mutta tule jo ihmeessä pois soutuveneestä.

Siis lettuja, lettuja …
Nuotio pitää tietenkin huolella sammuttaa.
Niin ettei myöhemmin omia aikojaan
tuuli lennätä kipunaa metsää sytyttäen.
Voi nukkua yönsä tyynesti eikä sydän tykyttäen.

Älä sählää keittiössä
säv. & san. P Tonttila

Siis lettuja, lettuja…

Keittiössä kotona on monenmoista touhua.
Ja kotikokilta tohinassa voi liesi päälle unohtua.

Siis lettuja, lettuja …
Harjoitus tekee mestarin
niin kuin tulen kanssa muutenkin.
Harjoitus tekee mestarin.
Se pätee tulen kanssa varsinkin.

Kuka vaan voi ennustaa: Jos kuuma levy hehkuttaa
Sen päälle hellakintaat putoaa,
ne pian syttyy palamaan

Hanslankarin saunalaulu
säv. & san. P Tonttila

Lämmin henkäys keskellä syksysäätä
askeleeni ohjaa saunaan oikopäätä.
Hanslankari on tänään meitä hemmotellut,
löylyt makoisimmat meille loihtinut.
Jos työn tohinassa paloikin jo proppu,
tyystin kaikonnut on nyt kaikki hoppu.
Huoletonna näin pannaan laukut naulaan.
Kunnon miehet ja naiset menee saunaan.
Paljas peppu lauteilla hikoaa.
Puhdas heppu nyt juhlan vastaanottaa saa.
Kiuas sihisee, kun löylynhenki pihisee.

Siis älä sählää, hoi! Älä toheloi!
Älä sählää, hoi! Älä toheloi!
Älä sählää, hoi! Älä toheloi!
Nämä hommat harkiten
ja varoen myös hoitaa voi!
Vesi juoksee johdossa.
Myös sähkö muttei samassa.
Ne ei saa toisiansa koskettaa
tai sähkölaitteet voi pamahtaa.
Jos sähköisku yllättää, niin pyrstöllensä pyllähtää
Pellekaija Pum ja välähtää ja itselleen älähtää:
Älä sählää, hoi! …
Ei keittiö kotona, oo mikään sirkusareena.
Mutt jos pakko ylös kivuta, tuoli tukeva allesi ota.

Onpa saunan lauteilla niin suloista lekotella.
Älä sählää, hoi! …
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Pellekaija Pum

säv. & san. P Tonttila

Se syrjään vetäytyy
ja viihtyy kotona,
mutta huutaa jos on syy
kovaa ja korkealta.
Mikäs se on?
Voiskos se olla pikkusisko?
Eipä ole!
Ei se laula oopperaa,
ei hevimetalliakaan,
vaan se tarpeen tullen
talon asukkaita varoittaa.
Mikäs se on?
Vahtikoira? Ei ole!

säv. & san. P Tonttila

Afrikasta Suomeen saapui
kumma imitaattori.
Se matki mitä vaan,
mutta huonommin kuin alligaattori.
Se tuli tänne taksilla
viidakon laidasta
Ja kuvan sekä nimen nähdä
voit sen T-paidasta.
Siinä lukee:
Outo lintu täällä on tuo
Pellekaija Pum!
Outo lintu täällä on tuo
Pellekaija Pum!

Ei ole naurun asia,
ei mikään turha hekotin,
vaan aika pikkuinen,
mutta viisas vekotin.
Mikäs se on?
Tämä taitaa olla puhelin?
Ei, ei se ole! Kuuntele!
Se on kuulkaas,
tietenkin palovaroitin.
Sen piippaus voi pelastaa,
mutta ei sen kummempaa
ääntä pidä itsestään.
Mitä luotettavin,
ystävä vaatimaton.
Mutta avun antaa varmasti
voimalla pariston.
Siinä on se jokin!
Aika viisas vekotin!
Se on kuulkaas,
tietenkin palovaroitin …

Se haitarimehupillillä matki
jotain Juicen juttua.
Mutta sävelistä löytynyt ei
yhtään mitään tuttua.
Piikkilankakitaralla
se soitti rajua rokkia.
Jo kohta veripaltun tekoon
haettiinkin kokkia.
Sekin sanoi:
Outo lintu täällä on tuo
Pellekaija Pum
Outo lintu täällä on tuo
Pellekaija Pum
Saksofonin pärinä
sen vasta oikein innostaa.
Ja huilun kuullessaan
äänensä falsettiin nostaa.
On tosi huvittava
amatööri-imitaattori.
Huonommin vain toimii
Muumipapan kultivaattori.
Ja sekin sanoo:
Outo lintu täällä on tuo
Pellekaija Pum
Outo lintu täällä on tuo
Pellekaija Pum

Laulut levyltä:
Pellekaija Pum Pelastuspartio
PUMCD-006
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