Salolampi Laulut
Käki se kukkuu
G

C

G

C

Peruna

D

C

||: Käki se kukkuu kuusikossa ja koivikossa on pesä :||
Em

C

G

D

G

||: Taaskin on tulleet ne Salolampilaiset ja kaunis, lämmin on kesä :||

Peruna on pyöreä
G

Peruna on soikea
C

F

C GC

Peruna on ruoka ihan oikea
C

||: Illalla mennään nuotiolle ja yhdessä lauletaan :||

Perunan kun suuhun vie

||: Täällä on niin mukavaa että en tahdo nukkumaan :||

Sille alkaa pitkä tie

G
C

F

C G C

Vatsassa sen paras paikka eikös lie
Salolampilaulu- Sami ja Raimo Vuorinen
C

Am

F

G

C

G

C

Hei, hei, peruna

Joka kesä mieli palaa Salolammen rantaan
Missä kerran piirsin Suomen kartan santaan

Pöllö-Rock –Yrjö Mattila, Matti Kontio

Sinivalkolippu liehuu yllä pihakoivun

Pöllö istui puussa, ei oo pöllöllä

Meno on niin kova että tuskin siitä toivun

hampaita suussa.

Saunan jälkeen laulamme iltanuotiolla

Suuret on silmät ja suuri on pää,

Salolampi meille nyt on paras paikka olla

eikä se sano, että mää-mää-mää,

D

D7

G7

C

F

A

||:Paras alla taivaan kannen :||
Am

C

D

vaan uu, u-huu,

G

G

D

u-huu, u-huu, u-huu

G

(A)

||:Kielileiri Salolammen:||
Lammas oli maassa
Tiedätkö miksi leirilainen oon
C

Am

F

oli ruohoa syömässä haassa.

G

Tiedätkö miksi leiriläinen oon
Am

C

Pienet on silmät ja pieni on suu,

G

F

Telttani nostan nuoreen hongikkoon

eikä se sano että huu-huu-huu
vaan mää, mä-ää, mä-ää, mä-ää, mä-ää

kerto
C

Am

F

G

C

Am

F

G

Niin ihana elää on alla taivaan sinisimmän

Tuutulaulu

Bumdidiaidi bumdidiaidi bumdidiaidi bum bum bum

Kirkas taivas loistaa, missä ikinä seisot

Bum bumdidiaidi bumdidiaidi bumdidiaidi bum bum

Sama aurinko nousee ja sen säteet kultaa

Bum bum

maan
Sydän sykkii kaikilla me kuljemme samoi

Retkeilyn leikin työn ja laulelun kanssani jakaa

polkuja

Kumppanini mun

Kaikki kielet tuntee sen, tuutulaulun lapsien

(kerto)
Tunnen mä lämmön rantahietikon lintujen kuoron

Tähdet tuikkii taivaalla, näkyy kuu kaikkialla

Nousun auringon

Pimeys unen lahjoittaa, ja sen rauha täyttää

(kerto)

maan
Suru pois jo karkoita, ei rakkaudella oo rajoja
Kaikki kielet tuntee sen, tuutulaulun lapsien

Salolampi Laulut
Salolampi (Villiruusu)
Dm

A7

Dm

Todella Kaunis – Zen Cafe

A7

On metsän siimeksessä pien Salolampi tuo
Gm

Dm

Dm

A7

Dm

Sen salon sydämessä on olla rauhainen
F

C

se ettei kukaan häiritse tai pääse käskemään.
Me antaisimme toisillemme hiljaisuuteen syyn.

Dm

||: Ei yllä sinne myrskysää sen korpikuuset
A7

Dm

Gm

Dm

Me kohtaisimme aina silloin kun on tärkeää

A7

Dm

Niin sinä ostat aikaa siis ja minä sitä myyn.

piirittää. Sä olet Salolampi leireistä mieluisin:||
kerto
Hei loi loi lanko

Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran

kerto

Olet todella viisas, elät vain hetken verran

Hei loi loi lanko
Hei loi loi lanko

Me kestäisimme toisiltamme mitä tahansa.

Hei loi loi lanko

Se mitä saisin sinulta, se voisi korvata

Hei loi luu

ne levottomat illat sekä unettomat yöt,
ajat, turhan hapuilun ja mitättömät työt

Salolammen laiturilla

(kerto)

(kerto)

||: Minä tarttuisin sinuun kysymättä

Auringossa loikoilemme

Minä pelkäisi sinussa en olla:|| x3

(kerto)

(kerto)

Saunapolkua kuljemme

Me pystyisimme toisillemme ihmeen

(kerto)

tekemään,

Kielikylän kankahilla

jos sinä pystyt niin kuin minä pystyn näkemään

(kerto)
Yhdessä me juhlimme
(kerto)

Väinö

Aamun asti tanssimme

||: Väinö, Väinö missä on se Väinö? :||

(kerto)
Jo näkyy silmät ja suu, ei voi
Numero sauna laulu

olla kukaan muu

kerto

Siellä, siellä se Väinö on

||: Sauna, sauna sauna on lämmin tulkaa saunaan :||
||: Siellä, seillä se Väinö on mm-mm-mmYksi, kaksi, kolme, nel

mm:||

(kerto)
Piikkisika on saunan alla

Alla omenapuun ei voi olla kukaan muu

(kerto)

Siellä, siellä se Väinö on.

Ai! En nähnyt tätä naulaa!
(kerto)

Salolampi Laulut
Taina – Semmarit

Finlandia-hymni – J. Sibelius, V.A. Koskenniemi

Taina olet kaunein

Oi Suomi, katso, sinun päiväs’ koittaa,

Jos sinut saisin näkisin taivaan

yön uhka karkoitettu on jo pois,

Ihana Taina

ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa

Taina olet kaunein

kuin itse taivahan kansi sois’.

Sua kaipaan astu laivaan
Ihana Taina

Yön vallat aamun valkeus jo voittaa,
sun päiväs’ koittaa, oi synnyinmaa.

Taina olet kaunein
Sinun vuokses öitä valvon

Oi nouse, Suomi, nosta korkealle

Ihana Taina

Pääs’ seppelöimä suurten muistojen,

Taina olet kaunein

oi nouse, Suomi, näytit maailmalle

Sinut tahdon mitä mahdan

sa että karkoitit orjuuden

Ihana Taina

ja ettet taipunut sa sorron alle,
on aamus’ alkanut, synnyinmaa.

Varsat lanteillasi laukkaa
Olkapäilläsi perhoset
Aamua askeleissasi aukee
Jalkasi valaisee

Taina olet kaunein
Jos sinut saisin näkisin taivaan
Ihana Taina
Taina olet kaunein
Ja mikä nenä en kestä enää
Ihana Taina

Aurinko paistaa
Aurinko paistaa ja vettä sataa
taitaa tulla kesä!
Kesä!
Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa
taitaa tulla kesäa!
Kesä!
Nyt ruuasta me kiitetään
||:Nyt ruuasta me kiitetään

Naurussasi auringon tuntu
Sitä hiustesi huntu kehystää
Kaulaasi ei kultaan kahlita
Kevättä ei voi kesyttää
Kunpa voisin sinut väsyttää
Veisin sinut katolle ja huutaisin
Jee jee jee jee jee jee jee
Yli koko kaupungin
Jee jee jee jee jee jee jee
Hei katsokaa tää on mun Taina
Huutaisin
Taina (X17)

ja rauha toivotaan:||
Aamulla herätys
Aamulla herätys, sängystä pois
kiire jo pukemaan, pestäkin vois.
Aamulla herätys, sängystä pois
aamusta päivä alkaa.

Salolampi Laulut
Viikonpäivät

Sinäminä

Maanantaina mamma meni mansikoita ostamaan.

Minä olen erilainen kuin sinä

||: Se päivä oli iloinen, vaan nyt se on jo eilinen :||

Sinä olet siellä minä täällä minä
Sinä olet ruskeasilmäinen sinä

Tiistaina toi talitintti teetä teidän naapuriin.

Minä aika sinisilmäinen minä

||: Se päivä oli… :||

Sinä keksit uusia leikkejä sinä
Minä etsin vanhoista piiloista minä

Keskiviikon keskipäivä kesäkuussa kukoistaa.

Sinä olet säästäväinen sinä

||: Se päivä oli… :||

Minä olen siinäkin erilainen minä
Sinä minä

Torstaina soi torvisoitto kaupungista kaupunkiin.
||: Se päivä oli… :||

kerto
Mutta me olemme molemmat viisaita ja

Perjantaina pikkulintu meni piiloon pensaaseen.

voimakkaita

||: Se päivä oli… :||

Tiukan paikan tullessa hämmästyttävän
urheita

Lauantaina lounasaikaan leijonia laulattaa.

Sinä minä

||: Se päivä oli… :||
Minä olen erilainen kuin sinä
Sunnuntaina suukon antaa susiäiti lapsilleen.

Sinä olet siinä minä tässä minä

||: Se päivä oli… :||

Sinä olet kengännauhat kiinni sinä
Minä olen enempi auki minä

Sinisiä, punaisia

Sinä syöt siististi ruokasi sinä

Sinisiä, punaisia ruusunkukkia kannan kädessäni, kannan

Minä aina joskus röyhtäilen minä

kädessäni, kannan kädessäni. Sinisiä punaisia ruusunkukkia

Sinä teet korteista tornin sinä

kannan kädessäni, kannan kädessäni.

Minä pelaan aasia aamuun minä
Sinä minä

Niitä minä annan tämän kylän pojille ||:hyvästiä jättäissäni:||

(kerto)

Tie vie sinne ja tie vie tänne ||:tie vie kahtahalle:||
Taidanpa olla liian halpa ||:pojalle mahtavalle:||

Paljon kiitoksia

Enkä minä sinun takiasi ||:kampaa enkä peilaa:||

Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia

Enkä minä tälle kylälle ||:miniäksi meinaa:||
On se heila minullakin ||:vaan ei se ole täällä:||
Eikä sitä näytetä kuin ||:vihkipallin päällä:||

Hyvästä ruuasta kiitoksia
Paljon kiitoksia

Salolampi Laulut
Joka päivä ja jokaikinen yö- Eppu Normaali

Autonrämä rokki

Meillä on maailma ja tuulet sen

Kaksi vanhaa autonrämää

sinulle laulan ja sinä kuulet sen

kulkee pitkin hiekkaläjää
molemmilta putosivat

Ja kuitenkin lähelläsi

pakoputket pois
oi-oi oi-oi

tuskin uskallan hengittää
vaikka vuoksesi myrkkyä joisin,

Mut matka ilman

voisin karhuja kengittää

pakoputkiakin jatkua
nyt voi!

kerto
Joka päivä ja joka ikinen yö

Kaksi vanhaa autonrämää

sinua ajattelen

kulkee pitkin hiekkaläjää

Joka päivä ja joka ikinen yö

molemmilta putosivat

jonka sydämeni lyö

takapyörät pois
oi-oi oi-oi

Maailma on kaunis vaikka tiedä en

Nyt matka loppuu

Tiedätkö sinä mitä tarvitsen

läjään ilman pyöriä
ei jatkaa voi!

Tunnen olevani lähellässi
vaikka kaukana oisinkin

Täti Monika

sen sinulle kertoisin,

kerto

jos oisit minun ehkä voisinkin

On meillä hauska täti
Tuo täti Monika

(kerto)

Kun täti menee torille
on näky komea

Ja kun herään yöllä yksin nimeäsi huutaen
Tiedän mikään ei palaa ennalleen

||:Kas näin heiluu hattu
ja hattu heiluu näin:||

Maailmassan minne meen
Mitä siellä ilman sinua teen

(kerto)
||:Kas näin heiluu sulka
ja sulka heiluu näin:||

Jonain päivänä kamppaillen
pelkoni sokaisen
sydän rinnassa pamppaillen
tulen luoksesi tokaisen

(kerto)
||:Kas näin heiluu hame
ja hame heiluu näin:||
(kerto)
||:Kas näin heiluu kassi

(kerto)

ja kassi heiluu näin:||

Ja kun herään yöllä yksin nimeäsi huutaen

(kerto)

Tiedän mikään ei palaa ennalleen

||:Kas näin heiluu peppu
ja peppu heiluu näin:||

Salolampi Laulut
Pop musiikkia- Neljä Baritonia

Villiviini- Ultra Bra

Sen tytön huulet oli mustat

Villiviini seinässä on metrin korkeampi

ja pojan silmät kiiluivat

villiviini seinässä on metrin korkeampi

he rakastuivat kun kitarat surisivat

olen ollut pitkään poissa kotoa

heillä molemmilla oli univormut

enkä löydä keittiöstä katkaisijaa

heimovaatteet ja kampaukset
he ymmärsivät toisiaan

Pohjoistuuli sisällä on tänään voimistunut

ja tahtoivat yhdessä pelastaa maailman

pohjoistuuli sisällä on tänään voimistunut
olen ollut eilen poissa kotoa

kerto

enkä tahdo osallistua keskusteluun

kuunnellen
pop pop pop pop pop pop-musiikkia

kerto

yksinkertaisia sanoja rakkaudesta

Ajatukseni kaukana Odessassa

tämä on pop pop pop pop pop pop-musiikkia

rautateillä kaislikoissa

yksinkertaista, mutta totta

ajatukseni kaukana Odessassa
hautausmailla heinäkuussa

Se tyttö meni naimisiin
sen pojan kanssa naimisiin

Villiviini seinässä peittää ikkunankin

he rakastivat ja kitarat helisivät

villiviini seinässä peittää ikkunankin

he eivät ole löytäneet

olen ollut pitkään ilman sinua

sitä jotain mitä ovat etsineet

enkä katso paljain silmin aurinkoon

mut ymmärtävät toisiaan

(kerto)

ja tahtovat yhdessä jaksaa maailmaa
(kerto)
Heidän poikansa nimi on Johnny
ja pojankin silmät kiiluvat
hän varttuu nyt kun kitarat surisevat
Johnnyllakin on univormu
heimovaatteet ja kampaus
hän tapasi eilen Marian
he tahtovat yhdessä pelastaa maailman
(kerto)
mutta totta
niin totta..

Kalliolle kukkulalle
Kalliolle, kukkulalle rakennan minä majani.
Tule, tule tyttö nuori jakamaan se mun kanssani.
Jollen minä sinua saa, niin lähden täältä kauas pois.
Muille maille vierahille, etten sua nähdä vois.
Maamme – F. Pacius
Oi maamme Suomi synnyinmaa soi
sana kultainen
Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä
rantaa rakkaampaa
Kuin kotimaa tää pohjoinen
Maa kallis isien

Salolampi Laulut
Viidestoista yö – Juice Leskinen

Kehrääjä – J. Karjalainen

Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen

Kehrääjä, kehrääjä, kehrää sä vaan

Rakkautesi jäljet vihloo rintaa

Kaunis on ootella omaa armastaan

Käy pimeys päälle lailla pommikonelaivueen
Ja minä kun en koskaan kysy hintaa.

Mut ketä minä ootan, ei ketään mulla oo
Toiset mulle nauraa, mutta naurakoon

Viidestoista yö taas saapuu painajaisineen

On mulla oma armain

Ja kaikki, paitsi elämä, on turhaa

On mulla ainoain

Aina oikein uskoa ei jaksa ihmiseen

Kesäyössä kerran mä nähdä hänet sain

Kun ihmiskunta tekee itsemurhaa.
Kehrääjä, kehrääjä, kehrää sä vaan
kerto

Kaunis on ootella omaa armastaan

Sun kanssas katson maailmaa
Ja samaa unta nään

Metsälammen rantaan hän kulki valkeissaan

Kuin hullu huudan rakkauteni perään!

Asetteli, tuoksutteli kielokimppuaan

Sun kainaloosi käperryn

Impi kumman kaunis, kulmillansa kuu

Ja jos sallit yöksi jään

Katsoi mua silmiin ja hymyeli suu

Ja kun aamu on, en tiedä missä herään.
Kehrääjä, kehrääjä, kehrää sä vaan
Käy tuuli läpi pääni, etelästä pohjoiseen

Kaunis on ootella omaa armastaan

Oon yksin ajatusten raunioilla
Ikuisesti kolisevat sanat tyhjyyteen

Hän tulee minun luoksein, hän tulee

On jälleen tuskan viitta hartioilla.

valkeissaan

(kerto)

Käteheni tarttuu ja hymyääpi vain

Viidestoista yö, se saapuu aina uudelleen

Hän on oma armain, vain minun kokonaan

Taas huomaan kahden viikon unohtuneen

Läpi metsän holvein me kaksin kuljetaan

Jäi iholleni hiekkaa rannan autioituneen
Voi olla että vihdoin pääsen uneen.

Hän johdattaa mut viitaan ihmeen

(kerto)

rauhaisaan

Saunalaulu
||:Kun minä menen saunaan löyly on kuuma
Kun minä menen järveen vesi on kylmä
Löylyä lissää, löylyä lissää
löylyä lissää kiukaaseen:||
||: Heittää löyly lissää, vihtani on missä
Löylyä lissää, löylyä lissää
löylyä lissää kiukaaseen:||

Tuomet siellä tuoksuu ja lämpöinen on maa
Mut sylihinsä sulkee ja päätä silittää
Ja unessani tiedän, hän vierelleni jää

Kehrääjä, kehrääjä, kehrää sä vaan
Kaunis on ootella omaa armastaan

Kehrääjä, kehrääjä, kehrää sä vaan
Ootella, aatella, häntä, häntä vaan

Salolampi Laulut
Mandoliinimies- Hector

Rimpati rei!

Hei ystävä, pyyhi kyyneleet

Rimpati, rimpati, rimpati rei!

Aivan turhaan niitä teet

Paikka paikan päällä ja saumoja ei.

Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan

Jos tuota kysyt, on vastaus: Hei,

Kyllä muistan sinutkin

rimpati, rimpati, rimpati, rei!

Mä osoitteesi siihen raaputin, hmmmmm
Mä osoitteesi siihen raaputin

Rimpati, rimpati, rimpati rei!
Viheltää en voi, eikä hauki ei.

kerto

Jos tuota kysyt, on vastaus: Hei,

Aa-aa-aa-aa

rimpati, rimpati, rimpati rei!

Maljan sulle jossain juon
Aa-aa-aa-aa

Rimpati, rimpati, rimpati rei!

Jotain jännää sulle tuon

Sininen on toinen,

Minä vuori-ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin

ja toinen sanoi ei.

Taikka vettä Atlantin

Jos tuota kysyt, on vastaus: Hei,

Ne sulle tuon, kun saavun takaisin, hm-mm-mm-mm

rimpati rimpati, rimpati rei!

Ne sulle tuon, kun saavun takaisin
(kerto)

Hiljaa, hiljaa ilta on

On mandoliinimiehen matka tää

Hiljaa, hiljaa, ilta on,

Niin täynnä elämää

taivas tummeneepi,

Että joskus unohtaa voi, kuinka toinen odottaa

luonto tyyntyy lepohon,

Sinut muistan kuitenkin

maa jo himmeneepi.

Kun mandoliiniin nimes kirjoitin, hm-mm-mm-mm
Kun mandoliiniin nimes kirjoitin
(kerto)
Hei kuuntele vieras laulu tää
Kun viini lämmittää
Mä mandoliinin kanteen säkeet nää kirjoitin
Kohta tunnet sinäkin
Tuon tytön, jonka jätin jonnekin, hm-mm-mm-mm
Tuon tytön, jonka jätin jonnekin
(kerto)
Hei ystävä, pyyhi kyyneleet
Aivan turhaan niiitä teet
Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan
Kyllä muistan sinutkin
Mä osoitteesi siihen raaputin, hm-mm-mm
Mä osoitteesi siihen raaputin

Pienet sammakot
kerto
||:Pienet sammakot, pienet sammakot ne
lystikkäitä on:||
Kädet eteen, kädet taa
(kerto)
Peppu taa
(kerto)
Polvet yhteen
(kerto)
Varpaat yhteen
(kerto)
Pää taa
(kerto)
Kieli ulos
(kerto)

Salolampi Laulut
Doris- J. Karjalainen

Maailma on sun - Tehosekoitin

Tra-la-la-la-la-la-la

Kasvaa vuosien paino meidät pian alleen musertaa

Reissumiestä laulattaa, kaunista tyttöä saa hän rakastaa

käy jalkoihin tyly asfaltti unet ohuiksi kuluttaa

Tra-la-la-la-la-la-la
Reissumiestä laulattaa, kaunista tyttöä saa hän rakastaa

Jengi pelaa vaan aikaa niil on liikaa mistä valita
ei kukaan huomaa et kaikki on selvää

Doris oli toisenlainen, Doris oli reissunainen

jos vain osaa katsoa

Hän näytti mulle miltä tuntuu, kun saa maistaa omaa lääkettään
kerto
kerto

Anna tuulen puhdistaa

Doris, Doris

nostaa helmoja heittää hiukset sekaisin

Sä veit mun sydämen

kevätmyrskyn kastella

Doris, Doris

mekko liimata kiinni vartaloos

Tuo se pois takaisin, sydäntäni vielä tarvitsen

niin olet kaunis, kaunis
ja maailma on sun

Mä Doriksen tanssiin hain, ihan leikilläni vain,
Koska Doris oli hyvännäköinen.

Nosta kasvot ylös sateeseen

Minun piti viedä, mutta Doris veikin minut

katso lintujen lentoa

Ja hetken aikaa olin onnellinen.

ne ei kylvä ei ne satoa korjaa
mut niil on tarpeeks kaikkea

Mut ennen kuin huomasinkaan,
Doris oli mennyt.

Kiivetään kukkulalle sieltä näkee ohi kaupungin

Hän sydämeni mukaan otti

silloin muistat mistä tullut oot ja minne palaat takaisin

Ja rintaan jätti tuskan viiltävän

(kerto)

(kerto) x3

Joskus tuntuu että ajan pyörteet
kiskoo meidät mukanaan

Jos sul lysti on

avaa sylisi mulle niin maailma saa ohi virrata

Jos sul lysti on niin kätes
yhteen lyö, jos sul lysti on niin

Sun aika on kukkaan puhjeta

kätes yhteen lyö, jos sul lysti on ja

kohti taivasta kurkottaa

tiedät sen niin varmaan myöskin

juuret viimein kylmän kiven murtaa

näytät sen, jos lysti on niin

jos ymmärtää odottaa

kätes yhteen lyö.

(kerto)

Jos sul lysti on niin napsuttele näin...
Jos sul lysti on niin taputtele näin...
Jos sul lysti on niin tömistele näin...
Jos sul lysti on niin sano: TOTTA KAI!

Salolampi Laulut
Tarzan vai teräsmies?

Merirosvolaulu

Mä en osaa päättää

Nyt musta lippu liehumaan

Olisinko Tarzan

Hulabaloobalai! Hulabaloo, balai, balai!

vai taivahalla kiitävä
uljas Teräsmies?

Jää kauas ranta synnyinmaan
Hulabaloo balai!

Lihaksissa löytyy ja
Nopeuttakin piisaa

On laiva niin kuin tuulispää

Mut sankarini valinta on mulle vaikea

Hulabaloo balai!
Hulabaloo balai, balai!

kerto

Ja kauppalaivat kiinni jää!

||: Jos liian kauan mietin niin

Hulabaloo balai!

jo aikuiseksi ehdin
Eikä silloin elo helppo oo

Kun kulta-aarre ryöstetään

Teräsmiehen Tarzanin:||

Hulabaloo balai!
Hulabaloo balai, balai!

Mä en osaa päättää

Se palmun alle kätketään,

Olisinko Tarzan

Hulabaloo balai!

vai taivahalla kiitävä uljas Teräsmies?

Tehokurssilainen laulu
D

A

Em

G

Meidät yhteen on tuonut Salolampi
On Teräsmiehen viitta
ja huuto Tarzanin
Mut sankarini valinta on mulle vaikea
(kerto)
Mä en osaa päättää

D

G

paikka haavekuvien, täällä tahdon olla,
Em

A

mitään muuta kaipaa en
Em

A

D

Hm

monet tutut täällä tapaa,
yhdessä voi nauraa, laulaa.
Em

G

Em

A

Joka päivä paljon uutta, jännää nähdä saan.

Olisinko Tarzan
vai taivahalla vaappuva Kattokassinen?
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Me ollaan tehokurssilaisii, nuoria miehiä ja naisii
Salolampi, suomen kieli, yhteishenki hyvä mieli
Meidän sydämissämme on liekki ikuinen

Kieli muurit voi murtaa, sana pieni
kädet yhteen viedä saa,
myrsky kovinkaan ei sitä katoamaan saa.
Salolampi näyttää meille,
ystävyyden kultateille,
jokaisella ihmisellä kielen avain on
(kerto)

