Sitsilauluvihko
Sitsien säännöt
1. Sitseille tulee pukeutua teeman mukaisella tavalla. Osallistujien tulee noudattaa teemaa
pukeutumisessaan parhaansa mukaan.
2. Sitseiltä ei myö hästytä. Myöhästyjiä rangaistaan kohdan 8 mukaisesti.
3. Sitseillä toastmasterin sana on laki. Toastmasterin vaatiessa huomiota, kaikki hiljenevät
kuuntelemaan hänen antamiaan ohjeita, joita juhlijoiden tulee noudattaa tinkimättömästi.
Toastmaster määrää pö ydän ääreen käymisestä, ruokailun aloittamisesta ja pö ydästä
nousemista. Toastmastereiden vallassa ovat myö s tauot ja niiden kesto. Sitsiväen on oltava
ajoissa takaisin omalla paikallaan tauon päättyessä. Tauoilla voi käydä vessassa tai
harrastaa vapaata seurustelua. Toastmastereille voi myö s esittää pyyntö jä laulujen tai illan
kulun suhteen
4. Skoolaus sujuu perinteisen järjestyksen mukaan. Miehet skoolaavat ensin oikealle, sitten
vasemmalle ja viimeiseksi eteen. Naiset skoolaavat vastaavasti ensin vasemmalle, sitten
oikealle ja viimeiseksi eteen. Laseja ei kilistetä. Ensimmäinen snapsi juodaan kerralla
loppuun.
5. Sitseillä on vain herrasmiehiä. Sitseillä miehet käyttäytyvät herrasmiesmäisesti ennen
kaikkea pö ytäaveciaan kohtaan. Mies lö ytää pö ytäavecinsa oikealta puoleltaan.
6. Haastettaessa noustaan ja vastataan laululla. Jos sitseillä kajahtaa haaste, joka koskee
sinua (esim. kaikkia stimppalaisia koskee kutsu ” Stimppa på bordet, vi vill ha Stimppa på
bordet..”), oikea tapa vastata on nousta seisomaan ja esittää laulu.
7. Sitseillä suosionosoituksia ei anneta käsiä yhteen taputtamalla. Suosionosoituksia voi
antaa hakkaamalla kämmeniä pö ytään kohtuullisella voimakkuudella.
8. Sääntö jen rikkomisesta seuraa ankaria rangaistuksia. Toastmastereiden langettamat
rangaistukset voivat olla todella ankaria. Siispä näiden sääntö jen
noudattaminen on ehdottoman tärkeää! Punishment!

HUOM! Sitsilaulun perässä suluissa oleva numero tarkoittaa SPOL-laulukirjan sivunumeroa.
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1. Helan går (8)
En liten fågel satt en gång
och sjöng i furuskog.
Han hade sjungit dagen lång
men dock ej sjungit nog.
Vad sjöng den lilla fågeln då?
JO!
Helan går!,
Sjung hoppfaderallanlallanlej!
Helan går!
Sjung hoppfaderallanlallanlej!
Och den som inte helan tar,
Han ej heller Halvan får.
Helan går!
Sjung hoppfaderallanlallanlej!
HEJ!!

2. Hitleröintilaulu (73)
(Tonttujen jouluyö)
Vieraat sammuu, täytyy hitleröidä,
hitleröidä.
Viikset tulee huuleen töheröidä, töheröidä.
Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip, tip,
tap.
Sitten otsaan kirkkovene piirrä,
otsaan piirrä.
Jos ei herää, sama leukaan siirrä,
leukaan siirrä.
Tip tap, tip, tap, tipe tipe tip tap, tip, tip,
tap.
Viimeiseksi hakaristit poskiin,
ristit poskiin,
Sitten lentää uskottavuus roskiin,
suoraan roskiin.
Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip, tip,
tap.

3. Tänään otetaan (30)
(Joulu on taas)
:,: Tänään otetaan, tänään otetaan, helvetin
paljon viinaa. :,:
:,: Huomenna on, huomenna on helvetin
kova krapula. :,:
:,: I dag ska vi ta, i dag ska vi ta
helvete mycket brännvin. :,:
:,:I morgon ska vi ha, I morgon ska vi ha
helvete kova krapula. :,:
:,: Tänä võtame, tänä võtame kuradima
palju viina:,:
:,: Homme meil on, homme meil on
kuradima kova pohmakas :,:

4. Koskenkorva (33)
:,:Ko-ko-ko-kosken ko-ko-ko-korvaa
siitä aina kunnon räkä-kä-kännit saa.:,:
:,:Ko-ko-ko-konekiväärikomppania,
siellä aina kunnon rä-tä-tä-tä-tä-tä saa!:,:
:,:A-a-a-Aurajoen rantaan
siellä aina kunnon pussikaljat saa!:,:
:,:We-we-we-Westendin rantaan
siellä aina isin Bemarissa saa!:,:

5. Ken ompi fuksi (12)
:,:Ken ompi fuksi ’16, ylös nouskohon.:,:
Hän lasin käteen ottakoon
ja huulilleen sen nostakoon
juo pois, juo pois, juo pois,
juo herran tähden pois.
Ken ompi fuksi ’15…
Ken ompi fuksi ’14…
Ken ompi fuksi ylipäänsä…
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6. Silja Line Special (10)

8. Täällä Jallutähden alla (56)

Tahtoisin ginitonicin, ginitonicin,
tai sitten minttufernetin, minttufernetin.
Kelpaa se kossuvissykin, kossuvissykin.
Siis ryyppäämään,
siis ryyppäämään.

Täällä jallutähden alla
korkeimmalla kukkulalla.
Katson läpi lasin tyhjän,
sen täytän uudestaan.

Jos saisin ison tuopposen, ison tuopposen
tai sitten pullo-olusen, pullo-olusen.
Kelpaisi tölkkiölppäkin, tölkkiölppäkin.
Nyt juhlitaan, nyt juhlitaan.
Kun taas on naama valkoinen,
naama valkoinen,
niin maistuu olut huurteinen,
olut huurteinen.
Juon sitä kolpakollisen,
kolpakollisen
ja oksennan – yli laidan.
Tahtoisin söpön konnarin, söpön konnarin,
tai sitten ihan kenet vaan, ihan kenet vaan,
Kelpaa se psykologikin, psykologikin,
nyt irstaillaan, nyt irstaillaan.

7. Eurovision (12)
Ranskassa juodaan viiniä,
Saksassa olutta ja
Venäjällä vodkaa.
Suomessa juodaan kaikkea,
siis malja sille nostakaa!
Norjassa syödään lunta,
Ruotsissa loskaa,
Venäjällä paskaa.
Suomessa syödään kaikkea,
siis malja sille nostakaa!

Täällä jallutähden alla,
lasi täyttyy leikatulla.
Siitä suojakseni peiton,
minä itselleni saan.
Ja alla jallutähden,
minä otan,
yhden tähden,
ja vain jallutähden nähden,
itken ilon kyyneleen.
Täällä jallutähden alla,
kova jano laulajalla.
Huolet viinaa naukkaamalla,
siirtyy päivään huomiseen
Täällä jallutähden alla,
hiipii sieluun asti halla,
mutta korkin avaamalla,
sulaa sydän uudelleen.
Ja alla jallutähden…

9. K.O.S.S.U. (31)
R.A.K.A.S. kossu, kossusein,
mä turhan reissun kotiin tein,
vain täällä täyttyy meidän suu
ja viinan maku parantuu,
sä olet maukastunut niin,
en tiedä kuinka sanoisin
sen paremmin.
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10. Pumppulaulu (28)

12. Yogi bear (70)

Meidän laivassa, meidän laivassa
on suuri reikä pohjassa
ja se uppoaa, ja se uppoaa
siis kaikki pumppaamaan.

I know someone you don’t know,
Yogi, Yogi
I know someone you don’t know,
Yogi, Yogi Bear

Ykköspumppu!... Kakkospumppu!...

Yogi, Yogi bear,
Yogi, Yogi Bear
I know someone you don’t know,
Yogi, Yogi Bear

Meidän fukseilla,
meidän fukseilla,
on täysi lasi kourassa.
Ja se uppoaa,
ja se uppoaa,
siis kaikki ryyppäämään!
Ykköshuikka! … Kakkoshuikka! …
Meidän vaihtareilla…
Meidän tapsoilla…
Meillä kaikilla…

Yogi lives in Yellowstone...
Yogi’s got a girlfriend, Betsy...
Betsy likes it up the ass...
Betsy has a girlfriend, Cindy...
Cindy likes to gang-bang...
Yogi’s got an enemy, Ranger... Smith
Ranger Smith fucks animals...
Yogi has a Swedish friend, Puppe...
Puppe likes it from behind...
Yogi’s into whips and chains, kinky...
Yogi does it in the fridge, polar…

11. International (9)
Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mer kalas på våran jord.
Mera jordar med måne,
mera månar till Mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne, bevars, bevars, bevars!
Lisää viinaa mun lasiin,
lisää laseja pöydälle,
lisää pöytiä näihin juhliin,
lisää juhlia kansalle.
Lisää kansaa Suomeen,
lisää Suomea päälle maan,
lisää maata Suomeen,
marssitaan, marssitaan, Karjalaan,
KARJALAAN!

13. Lisää kossua
Mä haluun lisää kossua
Daa dirlan dirlan daa
Se on mulle namia
Daa dirlan dirlan daa
Se kossu mua lämmittää
Daa dirlan dirlan daa
Kohta huomaan, täynnä pää
Daa dirlan dirlan daa
Kossu alkaa vaikuttaa
Daa dirlan dirlan daa
Alkaa juoppo konttaamaan
Daa dirlan dirlan daa
Silloin laatta lentää vaan
Daa dirlan dirlan daa
Käy juoppo nukkumaan
Daa dirlan dirlan daa
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14. Testamentti (13)
(Jos sul lysti on)
:,:Kun mä kuolen snapsilasini sä saat.:,:
Sillä taivaan kapakoissa
snapsit juodaan kolpakoista.
Kun mä kuolen snapsilasini sä saat.
:,: Kun mä kuolen vanhat sikarini saat.:,:
Ne on siellä portaan alla,
kolmas lauta vasemmalla.
Kun mä kuolen vanhat sikarini saat.
:,: Kun mä kuolen vanha heilani sä saat.:,:
Sen voin jättää ihanuuden,
kun saan enkelistä uuden.
Kun mä kuolen vanhan heilani sä saat.
:,: Kun mä kuolen kortsupakettini saat.:,:
Sillä taivaassa ei panna,
koska enkelit ei anna.
Kun mä kuolen kortsupakettini saat.
:,: Vi blir alla kommunister när vi dör :,:
För i stora himmelsalen
sjunges internationalen.
Vi blir alla kommunister när vi dör.

15. Karhuviinaa (35)
(Mörri-Möykky)
Ottaisin minä Karhuviinaa,
jos vain pullon saisin.
:,: Koko pullon ryyppäisin ja sitten
oksentaisin :,:
Tiu-tau tiu-tau tili tali tittan,
juodaan rommia kolalla.
:,: Sitten kun ollaan kok pullo juotu, niin
ollaan perseet olalla. :,:
Vaan eipä taida meidän äiti
Karhuviinaa ottaa.

:,: Eihän se edes usko, että Karhuviina on
totta. :,:
Tiu-tau…
Syksyn tullen sieniä kasvaa
varpaanväleissämme.
Eikä me sukkia vaihdeta
ei ainakaan keskenämme.
Eikä me sukkia vaihdeta
kuin korkeintaan keskenämme.
Tiu-tau…

16. Viidestoista vuosi (57)
Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen
Taas reputin ja sehän vihloo rintaa
Käy proffat päälle lailla
pommikonelaivueen
Jos kysyn armolisäpisteen hintaa
Viidestoista vuosi alkaa peruskursseineen
On lukeminen kai jo aivan turhaa
Enää jaksa uskoa en valmistumiseen,
kun alan harkita jo itsemurhaa
Taas nukun tenttisalissa
ja samaa unta nään
Kuin hullu huudan huudan tutkintoni
perään
Pää konseptiin kun painuu
reputan myös tentin tän
Se pian ohi on, taas liian myöhään herään
Viidestoista vuosi saapuu peruskursseineen
Taas huomaan kaiken tiedon unohtuneen
Jää konseptini valkeaksi siniruutuineen
kun vaivun jälleen kesken tentin uneen
Taas nukun tenttisalissa…

17. Vitutuslaulu
Voi saatana, voi perkele, voi jumalauta,
vittu. x4
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18. Lasi täyttyy oluesta (53)

20. Lammaslaulu (67)

(Syksyn sävel)
Lasi täyttyy oluesta
Elämä on dokaamista
Ota lasi käteen, juodaan kaljaa
Pyydä minut aamuteelle
Oksennetaan parvekkeelle
Nyt on lokakuu
ja minä vasta treenaan.
En kossua dokaa
en vinkkua dokaa
Kun dokaan niin dokaan kaljaa vaan
ja kännissä oon ennen kuin huomaatkaan
Ennen dokasin paljon
̈
̈
Tanaän dokaan ehkä enemmän
Tarjoilija, yksi tuoppi vielä tuokaa!

:,: Hei, naidaan lampaita,
lampailla ei ole hampaita :,:
:,: Laita lammas rinteeseen,
pistä sorkat saappaaseen
ja työnnä sormi lampaan perseeseen :,:
:,:Naidaan poroja, porot ovat metsän
horoja.:,:
:;:Tartu kiinni sarvista, ota haju arvesta,
vedä varvi koko tokasta.:,:
:,: Naidaan fukseja,
fukseilla ei ole tauteja :,:
:,: Laita fuksi kyljelleen,
siihen sitsipöydälleen
ja työnnä nyrkki fuksin perseeseen :,:

21. Mandariinimies (62)
19. Pieniä käärmeitä (66)
(Kuningaskobra)
On pieniä käärmeitä
Helvetin pieniä käärmeitä
Kun ne pannaan samaan pussiin,
niin ne alkaa heti ___::___.
On pieniä käärmeitä
On pieniä fukseja
Helevetin pieniä fukseja
Kun ne pannaan samaan pussiin,
niin ne alkaa heti ___::___.
Taas on pieniä fukseja.
On paljon tuoppeja
Helevetin suuria tuoppeja
Kun ne pannaan samaan kurkkuun
Menee muilta luu kurkkuun
On paljon tuoppeja.

Hei ystävä, pyyhi kyyneleet
aivan turhaan niitä teet
Minä mandariinin perseeseeni saan
mahtumaan
vaik se hiukan kirpaisee
:,: kun mandariinin tunkee anukseen :,:
On mandariinimiehen perse tää
niin täynnä hedelmää
että joskus unohtaa voi
kuinka pystyis paskantaan
Taikka edes istumaan
:,: kun mandariinin salakuljettaa :,:
Aijaijaijaijai… Mehut sulle jossain juon
Aijaijaijaijai… Jännäkakan sulle tuon
Minä mandariinin sinne laittaa voin,
tietenkin
Ehkä jopa melonin
:,: Ne sulle tuon kun saavun takaisin :,:
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22. Lady in red (71)

23. Gaudeamus igitur (27)

She’s a lady in red
She likes to do it in the bed
Singing naa-na-na-naa
Singing wo-o-oo

:,: Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus :,:
Post jucundum juventutem
Post molestam senectutem
:,: Nos habebit humus:,:

She’s a lady in blue
She likes to do it with two
Singing…
She’s a lady in brown
She likes to do it upside down
Singing…
She’s a lady in yellow
She likes to do it with your fellow
Singing…
She’s a lady in pink
She makes your finger stink
Singing…
She’s a lady in black
She likes to take it from the back
Singing…
She’s a lady in a jacket
She likes to do it with a faggot
Singing…
She’s a lady in green
She’s a hell of a sex machine
She’s a lady from Bahamas
She likes to do it with bananas
Singing…
She’s a lady from Turku
She likes to do it with a kurkku
Singing…
She’s a lady from Stimppa
She likes to do it in kolmen kimppa
Singing…

:,:Vivat academia
Vivant professores :,:
Vivat membrum quodlibet
Vivat membra quaelibet
:,: Semper sint in flore :,:

24. Livet är härligt
(We Will Rock You)
Livet är härligt!
Tavarits, vårt liv är härligt!
Vi alla våra små bekymmer glömmer,
när vi har fått en tår på tanden, skål!
Ta dig en vodka!
Tavarits, en liten vodka!
Glasen i botten vi tillsammans tömmer;
det kommer mera efterhand,en skål!
(asiakasääni, heikko, epävarma)
Mitt liv är besvärligt,
tavarits, så fans besvärligt.
Jag alla mina små bekymmer ältar,
när ja har fått en terapeut.
En SKÅL!
(terapeuttiääni: matala, päättäväinen)
Ligg på min soffa!
Tavarits, min djupa soffa.
Kläm fram mig alla fantasier,
drömmar,
det kommer mera efterhand.
En SKÅL!
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25. Eino Leinon juomalaulu (15)
Monta päivää juotuaan
pessimisti tuskissaan,
tuumi: Jo on jukoliste
saavutettu päätepiste.
Nuoranpätkä kourassaan
nurkkaan hiipi kuolemaan.
Mutta toiset nähtyään
yhden poissa pöydästään,
sydämissään suuri hätä
alkoi etsiskellä tätä.
Löytyi veikko nuorastaan,
vainajana suorastaan.
Mutta:
Saatuansa spriitä,
virkistyi hän siitä.
Kohottaen lasiaan,
virkkoi: ”Veljet – asiaan.”

26. Oodi Lea Pulkkiselle (44)
(Maamme-laulu)
Oi grand old psykomammamme
Lea Pulkkinen
Saat pikkuhousummekin kastumaan
kun luennoit lasten aggressiosta
Vaan kerran teesis kaadetaan
ö-mappiin kuolemaan
Sun orjiesi puolesta
kerrankin lauletaan
Ei ihmistä saa kai erottaa
vaikkei painais töitä viikonloppuna
Vaan kerran sinut saatetaan
Haagiin teoistasi vastaamaan

27. Porsastellen (37)
(Porsaita äidin)
Äidin pienet sienet ryyppää viinaa,
pöytäviinaa, jaloviinaa
̈Aidin pienet sienet puhuu kiinaa,
riisiviinaa, hiivaa.
Sinä ja minä
Varsinkin minä.
Äidin pienet sienet tulee känniin,
nojaa nänniin
kun tulee känniin
Joitakuita rupee kohta pänniin
kun nojaa niin, niin, ränniin.
Sinä ja minä
Ainakin minä.
Äidin pienet sienet tekee mutkaa, ilman
tutkaa
kun tulee mutkaan
Äidin pienet sienet joutuu putkaan,
kun iskee kynnet votkaan.
Sinä ja minä
Muutkin kuin sinä.
Äidin pienet tuikut kohta sammuu,
sali tummuu, kuka ammuu
Mittään ei jäänyt kaljakannuun,
tuikut sammuu, juu juu.
Sinä ja minä
Varsinkin minä.

28. Vi ska dricka (34)
(Jos sul lysti on)
Vi ska dricka hela natten alkohol
Vi ska dricka hela natten alkohol
Vi ska dricka hela natten
Vi ska dricka inte vatten
Vi ska dricka hela natten alkohol!
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29. Laulu psykologisista ilmiöistä (42)
(Täti Monika)
On mulla hauska tauti,
trikotillotomia
Kun käteen saan mä pinsetin
on olo mahtava
;,; Kas näin lähtee karvat,
ja karvat lähtee näin ;,;
Jag har en rolig sjukdom
den kallas schitsofreni,
När röster mig befallar,
så maste jad lyda.
:,:Så här befallar röster
och röster befallar:,:
On mulla hauska tauti,
agorafobia.
Kun meitsi pääsee torille
en kestä kaikkea.
;,; Kas ahdistaa olla
julkisella paikalla ;,;
On mulla hauska tauti,
Touretten syndrooma
Kun minä lähden torille
niin alkaa kuulua
;,; Kas näin kaikuu PERSE,
ja HELVETTI SOIKOON ;,;

30. Birth control (52)
Birth control, all my troubles
seem so far away
When I’m going up my girlfriend’s hole.
Oh, I believe in birth control
Suddenly, there’s a shotgun
hanging over me
It was unexpected pregnancy
Oh, I believe in birth control

Why, I had to come
I don’t know, she wouldn’t blow
I stayed in too long
now I long for birth control
Syphillis, it just started with a little kiss
Now it even hurts to take a piss
Oh, how did I get syphillis
Leprocy, there are pieces falling off of me
I’m not half the man I used to be
Oh, I believe in leprocy
Why her ox was sick,
I don’t know, she wouldn't blow
Now my dripping dick
won’t get hard like yesterday

31. NYT
(No onkos tullut kesä)
No onkos tullut kesä
NYT talven keskelle
:,: ja laitetaankos pesä
NYT pikkulinnuille:,:
NYT kuusi kynttilöitä
on käynyt kukkimaan
:,: Pimeitä talven öitä
NYT ehkä valaistaan :,:
NYT vanhakin NYT nuortuu
kuin lapsi leikkimään
:,: NYT koukkuselkää suortuu
NYT kaik on mielissään :,:
Lumi on jo peittäNYT
kukat laaksosessa.
Järven aalto jäätyNYT
talvipakkasessa.
Varpunen pienoinen
syöNYT kesäeinehen.
Järven aalto jäätyNYT
talvipakkasessa.
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32. Pikku kakkonen (14)
Pikku kakkosen posti
postilokero 347, 33101 Tampere 10
Pikku kakkosen posti.
Pikku kakkosen Ransu,
TV-historian kovin jätkä ikinä,
Kakskytä vuotta
nyrkki perseessä!
Pikku kakkosen Ransu.
Pikku kakkosen URL
http://www.yle.fi
/~ ransu
Ammattikorkeakoulu
postilokero; mitä sen on väliä,
joku vtun tradenomi: tutkinto kuitenkin..
Ammattisurkeakoulu

33. Pienet konjakit (18)
(Pienet sammakot)
:,: Pienet konjakit, pienet konjakit, ne
lystikkäitä on. :,:
:,: Ei korvia, ei korvia,
ei häntää laisinkaan.:,:
Pienet drinksut nuo,
pienet drinksut nuo,
niin kauheest’ niitä on
Pienet drinksut nuo, pienet drinksut nuo ja
olo verraton!

35. Pitkä tamperelainen juomalaulu
(36)
No ny!

36. Suhteellisen rivakka turkulainen
juomalaulu (36)
Ai nyvvai?

37. Snapsin kaveri
Ystävä sä snapsien
kaada lasiin pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
voin siellä olla humalassa.
Seuran taso vaihtelee
känni silloin suojelee.

38. Lapin Kulta (32)
Lapin Kulta, Lapin Kulta,
Karjala, Karjala.
Sininen ja Olvi, Sininen ja Olvi,
Koff, koff, koff,
Koff, koff, koff.
Kopparberg, Kopparberg,
Golden Cap, Gplden Cap,
Upcider ja Strongbow, Upcider ja
Strongbow,
Fizz, Fizz, Fizz
Fizz, Fizz, Fizz

On brandya, on viskiä ja koskenkorvaakin
On rommia, aivan pommia, aijai kun
oksettaa.

Kokaiini, kokaiini, LSD, LSD,
heroiini, hasis, heroiini, hasis,
crack, crack, crack,
crack, crack, crack.

34. Tamperelainen juomalaulu (36)

Coca-cola, coca-cola,
jaa-affa, jaa-affa,
spraitti ja pepsi, spraitti ja pepsi,
hämähäkkimies,
hämähäkkimies.

Ny!
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39. Jos (e)ukkosi kieltää
sua juomasta (20)
Jos eukkosi kieltää sua juomasta,
niin juo, niin juo.
Jos kieltää sua viinoja tuomasta,
niin tuo, niin tuo.
Mutt’ juomasta älä sinä milloinkaan
lakkaa, vaan hanki sinä itselles’ parempi
akka. Ja juo ja laula, ja juo ja laula,
ja juo ja laula, ja juo ja laula…
Upseerit sotia taistelee,
ja juo, ja juo,
ja teltassa viinoja maistelee,
ja juo, ja juo.
Kun taistelun melskeessä pyssyt ne
paukkaa,
niin upseerit välillä pullosta naukkaa, ja
juo ja laulaa…
Maisterit koulussa opettaa,
ja juo, ja juo,
ja illalla tuntinsa lopettaa,
ja juo, ja juo.
Kun päivällä saksaa ja matikkaa jauhaa,
niin illalla raitilla RÄYHÄÄ JA
PAUHAA. Ja juo ja laulaa ja…
Kun olutta paljon he juoneet on, he on, he
on,
on rakossa paino ja mahdoton, niin on, niin
on.
Niin nestettä ulos tuli laskettavaksi,
ja uutta voi naukata pullon tai kaksi,
ja juo ja laula…
Yhä seurassa veikot nuo maistelee, ja juo,
ja juo,
ja viime pullosta taistelee, ja juo, ja juo.
Kun baarissa viimein on tarjoilu loppu, on
päässäkin sammunut viimeinen proppu ja
juo ja laula…

40. Siperian Sonja (22)
Sörnai gusha nietu molotova,
sörnai gusha herba Moskova.
:;: Njet, njet bonimal votvoi risubuska,
dara zeva votvot harasoo. :;:
Isä Stalin ja äiti Crutzheva,
isgi silmää gini hibrakas.
:;: Oi-oi oisiba vodgaa ollut heillä,
oishi isgu käynyd alemmas. :;:
Tuoksuu tuomet syrenit ja liljat,
tuoksuu tuolla volgan randamill.
;: Ai ai kaunis kulda Katjushka,
tuoksuu tundeet rindas rindamill. :;:
Siellä missä versoaapi vilja,
siellä kasvoi kaunis Katjushka.
:;: Katjushkalla komiat on keuhkot,
basga haisee Nevan rannalla.:;:
Oon vain köyhä kolhoosinainen,
ei oo mulla yhtään ystävää.
:;: Ei ole lehmää eikä ole lammasta,
eikä suussa yhtään hammasta.” :;:
Jag är gammal kolhoskvinna,
jag har inga vänner inga barn,
:,:Varken kor ellerfår jag heller äger
i min mun jag inga tänder har:,:
Siperian lakeus on suuri,
Siellä Sonja lunta lapioi.
:;: Sonjalla kävi hiton huono tuuri,
länsituuli uutta lunta toi. :;:
Oon vain köyhä poika Petroskoista,
ei oo mulla yhtään ystävää.
:;: Sirppi ja vasara ne taivahalla loistaa,
basga haisee, balalaikka soi. :;:
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41. Oodi sitoutumattomuudelle (16)

on aika kai kaivaa taskuja ahaa, ahaa…

Heittäkäämme hitihatit hissikuiluihin,
heittäkäämme hitihatit hissikuiluihin,
heittäkäämme hitihatit hissikuiluihin,
nyt on aika muutoksen!

No löytyyhän sitä nappia ahaa, ahaa
Tanoxia ja Prozacia ahaa, ahaa
Näillä se elämä selkiytyy ja
mielenterveyskin virkistyy ahaa, ahaa

Täyttäkäämme uima-altaat kepun verellä...
Kommareitten paikka löytyy
Jyväsjärvestä..
Kokkareita kitkemme pois ruispelloista...
Vihreitä me pudotamme biokompostiin...
Demareitten touhu on kuin Linnanmäellä...
Kristilliset palaa kirkkojensa mukana...
Perussuomalaiset löytyy raastuvasta...
Svenska gruppen työnnetään me
ruotsinlaivalle…
Psykalaiset viedään pois pakkopaidassa...

43. Minnet (11)
(Memory)
Minnet!
Jag har tappat mitt minne!
Är jag svensk, eller finne?
Kommer inte ihåg.
Inne!
̈Ar jag ut, eller inne?
Jag har luckor i minne.
Sådär små alkohål.
Men besinn er, man tätar
med den brännvin man får,
fastän minnet,
och HELAN GÅR!

(Saku Sammakko)

Minne?
Muisti hävis mut minne?
Juhlista selvisimme,
muistikatkoja on.

Avohoidosta tänään karataan ahaa, ahaa
On muuten pirun helppoa ahaa, ahaa
Lääkitystä ei tarvita
mua stimuloi skitsofrenia ahaa, ahaa...

Minne!
Lähtisin vaikka minne,
kunhan selvittäisimme,
mitä tapahtunut on.

Säikytän pari mummoa ahaa, ahaa
Kiilaan puskasta ilman housuja ahaa, ahaa
Saavatpa elämään vauhtia
Unohtuu kaihi ja muut ongelmat
ahaa, ahaa…

Mutta tiedän mä keinon,
mikä auttaapi tuo:
Ota ryyppy ja muistis juo!

42. Avohoitopotilaan kevätretki (45)

Alkaa taas hieman ahdistaa ahaa, ahaa
Kun seinillä näkyy elefantteja ahaa, ahaa
Ne Tunturi-pyörällä ratsastaa
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44. Pohjolan pidot (68)

45. Aqua Vera (26)
(Terve teille lintuset)

Pohjolassa kansa on sen kaamoksensa
vanki
Pimeässä askarrellen paljoa ei hanki
Mutta läpi talven seisoo tanakasti kanki
Ja jumalauta kaikki siellä silloin nai
Olin kerran kutsuttuna juhlissa mä näissä
Sellaista ei nähty edes Onassiksen häissä
Kulli oli käsittelyn jälkeen viikon jäissä
Ja lääkärikin tuumi että sitä puri hai
:,: Siellä juotiin, siellä nussittiin
Keväällä tyhjät oli pussit niin :,:
Juhlat alkoi siten että isäntä löi pöytää
Mulkullansa tietysti se helppo oli löytää
Heti piikalikka siihen perseinensä töytää
Pöydän antimia ryhtyi nuolemaan
Emäntä taas vieraallensa pyllistää ja
vinkkaa
Kädelläänsä jalkoväliään kuin kone
hinkkaa
Reumastansa huolimatta renki lujaa
kinkkaa
Ei vieras ehdi ensimmäiseen varviin
ollenkaan
:,: Siellä juotiin, siellä nussittiin
Keväällä tyhjät oli pussit niin :,:

Lauletaanpas vedestä,
jota aina riittää.
Vaikka kuinka joisit sä,
ei se lopu siitä.
Pikku akun jano on,
niin myös Paulin, Anteron.
AH! Kun sentään hyvältä,
paljas vesi maistuu.
:,:och vatten och vatten och
vatten är så gott,
så rysligt, fasligt, billigt
sä hälsosamt och vått.:,:
Ett, två, tre, VATTEN!
Entäs sitten aamulla,
on olo mitä parhain.
Kannat vettä saavilla,
sängyn viereen varhain.
Aamuyöllä vessassa
tuumit sormet kurkussa.
AH! Kun sentään hyvältä,
paljas vesi maistuu.
:,:och vatten och vatten och
vatten är så gott,
så rysligt, fasligt, billigt
så hälsosamt och vått.:,:
Ett, två, tre, VATTEN!

Minullekin munaa kylään tullut leski käski
Joku siltä liivit avas pirtin täytti läski
Pillu tuoksui tuoreelta kuin viikon käynyt
mäski
Siitä laatu enää tuskin paranee
Kaikki meni yleiseksi viikseen vetelyksi.
Sähköä ei lainkaan kynttilöitäkin vain yksi
Sekin tuli jonkun persereikään työnnetyksi
Ja eiköhän se pimeässä mulkun virkaa tee.
:,: Siellä juotiin, siellä nussittiin…:,:
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46. Macarena (72)
Annatko mulle pillua vai revaa,
annatko sitä mikä viidakossa venaa
Annatko mulle pillua vai revaa
Hei! - Anna revaa!
Annatko mulle kullia vai melaa,
annatko sitä mikä viidakossa venaa
Annatko mulle kullia vai melaa
Hei! - Anna melaa!

47. Minun juomani kossu on (39)

48. Kapteeni Cortex (49)
(kapteeni koukku)
Oli kapteeni Cortex julma mies
hurraa, hurraa
Hän aivojen paikat tarkoin ties
hurraa, hurraa
Hän uskalsi Freudia kivittää
ja uhmata Dr. Philiä
Oli mielten kauhu tuo kapteeni aikoinaan!

(Minun kultani kaunis on)
:,: Minun juomani kossu on,
vaikk on viljaviinaa. :,:
:,: Hei luulia illalla
vaikk on viljaviinaa. :,:
:,: Silmät siit' saan punaiset
sekä kieronlaiset. :,:
:,: Hei luulia illalla,
sekä kieronlaiset. :,:

Hän poisti depiksen kokonaan
hurraa, hurraa
Ja tilastoo tahkosi innoissan
hurraa, hurraa
Hän terveeksi halusi hullujen päät
ja musteläiskiksi pyyhkäisi räät
Oli mielten kauhu tuo kapteeni aikoinaan!

(kopojen laulu:)
:,:Minun työtäni KOPO on,
olen HALLOPEDi! :;:
:,:Hei luulia illalla,
olen HALLOPEDi!:,:
:,: Mul on kahvit paidalla,
Jallun kaadoin kurkkuun. :,:
:,: Hei luulia illalla,
Jallun kaadoin kurkkuu. :,:
:,: Kun minä menen kokoukseen,
niin dekaanitkin nauraa. :,:
:,: Hei luulia hah hah haa,
niin dekaanitkin nauraa. :,:
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49. Opiskelijaelämää (63)
(Taitelijaelämää)
Kolme päivää tentteihin on maksimi
panostuksein,
muutama kirja kasvattava kun luetaankin
yksintein.
Lähdenpä tästä huikkaamaan muutamaan
huureista,
tuoppi kun kun ahdistaa näin tentti-iltana.
Liikaa, vain vähän liikaa on vaaditut
ovaritkin,
liikaa, vain vähän liikaa on panostus
amanuenssin
tas kun, ei tullut täyteen määrä minimi
Tentit pannan keralla pulkkaan, oli sitä
luettu vai ei,
Ykkösillä läpi luovitaan, ei kelpaa hylätty
ei nej.
Kasvatustiede, käsityö, draamapeda, juu
yhtä helppo suoorittaa kun tilastotieteen
laskut.
Liikaa, vain vähän liikaa mä proffia
mielistelin
liikaa, vain vähän liikaa mä anteeksi sillä
sainkin
kas kun täältä joskus täytyy munkin
valmistuu.
OPISEKLIJAELÄMÄÄ - minä, kirjat ja
artikkelit
OPISKELIJAELÄMÄÄ - nimeni gradun
kansissa pian on
OPISKELIJAELÄMÄÄ - lisää lainaa
nostettava on
OPISKELIJAELÄMÄÄ - Laitoksen
käytävät pian koluttu jo on ja aika lähtee
pois
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