
LAULU, 1. säk. KAUSIKASVIS

Heli ja kuoro Kausikasvis.
Kausikasvis.
Keltainen klementiini.
Syksyllä saapuvat klementiinit.
Klementiini on kausikasvis.
Minä jumaloin espanjalaisia tomaatteja.
Sen kalpea, kotimainen kasvihuoneserkku,
ei maistu miltään.
Minä jumaloin espanjalaisia tomaatteja,
koska NIISSÄ MAISTUU AURINKO!
Kausikasvis.
Kausikasvis.
NIISSÄ  MAISTUU AURINKO!

LAULU jatkuu, 2. säk.

Kauppias ja kuoro Parasta ennen.
Parasta ennen.
Viimeinen myyntipäivä.
Nyt meni ohi parasta ennen.
Se haaskaamista on hyvän ruuan.
Minä kerään pois vanhoja jogurtteja.
Ja tunnen tyydytystä, jos voin ruuan
tarjolle jättää.
Minä kerään ylimenneitä jogurtteja,
koska EN SUOSTU HAASKAAMAAN!
Parasta ennen.
Parasta ennen.
ENKÄ SUOSTU HAASKAAMAAN!

LAULU jatkuu, 3. säk.

Anna ja kuoro Hyötysuhde.
Hyötysuhde.
Alhainen hyötysuhde.
Joka paikassa kuluu energiaa.
Hyötysuhde on säälittävä.
Siinä ihminen on surkea ja onneton.
Erityisen huono on hehkulemppujen 
hyötysuhde valaistukseen.
Se on niin surkea ja onneton.
Jopa DIESELMOOTTORI ON PAREMPI!
Hyötysuhde.
Hyötysuhde.
DIESELMOOTTORI ON PAREMPI!

 

2. LAULU NYT TARVITSEN

Toimittaja Nyt tarvitsen tuoreen purkan ja kahvia.

(Vaimo tulee kuvaan ja juo aamukahvinsa.)

Keittiössä vaimo syö aamupalaa,
on kuin minua ei olisikaan.

Vaimo Kahvi on loppu.
Nikotiinipurkka on loppu.
Jotkut meistä tekee TÖITÄ.
Mikä ihmeen työpaikka sulla on?!

Toimittaja Nyt tarvitsen tuoreen purkan ja kahvia.

Puruskainen hulluja hourailee,
päänsärky pikkuhiljaa pahenee.

Kuoro ja vaimo Ei kaikilla ole koko ajan pikkujouluja,
pre pikkujouluja,
the pikkujouluja
after pikkujouluja
ja pikkujoulun pikkujoulun pikkujouluja!

Toimittaja Nyt tarvitsen tupakan!

Ihan tavallinen työpaikka minulla on.
Olen vain juhlille perso.

(Vaimo lähtee töihin.)

 Kuoro Ei kaikilla ole koko ajan pikkujouluja,
pre pikkujouluja,
the pikkujouluja
after pikkujouluja
ja pikkujoulun pikkujoulun pikkujouluja!

Toimittaja Ihan tavallinen työpaikka minulla on.
Olen vain juhlille perso.



3. LAULU SUPERVOMPAT

Kaikki Supervompat, Supervompat,
Suuuuuper, Suuupervompat!
Vielä pitää jaksaa jonottaa.

Helena Haluan vain ja ainoastaan uuden imurin.

Kaikki Jalkaraspin, smootiekoneen, paistinpannun
46 tuumaisen plasmatelkkarin.
En voi ostaa normaalihintaista, kun tiedän että tänään sen 
saa puoli-ilmaiseksi.

Avajaistarjous  on ainutkertainen, ainutlaatuinen, kunhan 
vain saan sen, niin lausun aamenen.

Onneksi jonotusalueelle on tuotu vessakoppeja.

LAULU jatkuu...

Kaikki Supervompat, Supervompat,
Suuuuuper, Suuupervompat!
Vielä pitää jaksaa jonottaa.

Helena Haluan vain ja ainoastaan uuden imurin.

Kaikki Jalkaraspin, smootiekoneen, paistinpannun
46 tuumaisen plasmatelkkarin.
En voi ostaa normaalihintaista, kun tiedän että tänään sen 
saa puoli-ilmaiseksi.

Avajaistarjous  on ainutkertainen, ainutlaatuinen, kunhan 
vain saan sen, niin lausun aamenen.

Onneksi jonotusalueelle on tuotu...(laulu katkeaa Helenan 
repliikkiin.)

LAULU jatkuu.

Kaikki Supervompat, Supervompat,
Suuuuuper, Suuupervompat!
Vielä pitää jaksaa jonottaa.

Helena Haluan vain ja ainoastaan uuden imurin.

Kaikki Jalkaraspin, smootiekoneen, paistinpannun
46 tuumaisen plasmatelkkarin.
En voi ostaa normaalihintaista, kun tiedän että tänään sen 
saa puoli-ilmaiseksi.

Avajaistarjous  on ainutkertainen, ainutlaatuinen, kunhan 
vain saan sen, niin lausun aamenen.

Onneksi jonotusalueelle on tuotu vessakoppeja.

4. LAULU ANNA PANNA

Teemu Anna, anna panna. Pikkuisen.
Anna, anna. Pannaan.

Nashida puhuen 20. päivä
Professori pyysi tekemään tutkimussuunnitelman esseeni 
pohjalta. Vaikutti yllättyneeltä! Mutta minä en olekaan 
mikään rivivaihtari! Minä pelastan maailman. Ihminen ei 
tule toimeen ilman puhdasta vettä. Puhdistuksen on pakko 
kehittyä. Edes tämä maa ei voi tuhlata puhdasta vettä!

LAULU

Kuoro Anna, anna panna. Pikkuisen.
Anna, anna. Pannaan.

En muista kortsua. Karvoitus on Annasta tahmea.
Kuuntelen hiljaa silmät kiinni. Missä on Anna?
Kusettaa, mutta en uskalla nousta.
Annaa ei näy, ei kuulu.

Anna, anna panna. Pikkuisen.
Anna, anna. Pannaan.

Pää on turvoksissa, eikä ajatus kulje.
Hävettää.

Miksi en mennyt kotiin? Missä olen ja missä on vaatteet?
Miten minä tänne jouduin. Hävettää!

Anna, anna panna. Pikkuisen.
Anna, anna. Pannaan.

Teemu (Puhuen.) Ei o totta! En voinu sanoa noin. En todellakaan 
voinu sanoa noin...helvetti.

Kuoro Ja Anna antoi!



5. LAULU PETTERI PARKA

Petteri ja kuoro Tulen jo komannen kerran suihkusta.
Haju ei lähde sormista,
eikä hiuksista.

Tynnyrit piti tyhjentää muovisäkkeihin.
Minun piti lapioida venyvää ruonaa.

En ole koskaan tehnyt mitään niin kamalaa.
Laitan nenän alle hammastahnaa,
Se auttaa hetken,
mutta sitten alkaa kuumottaa.

Ja sekin täytyy pestä pois!

Haudutan teetä.
Juon sitä kädet vapisten.
Tujiotan ulos.
Kestäisikö iho neljännen suihkun.

Saunaan pääsen vasta huomenna.
Aion polttaa vaatteet.

Jos olisi joku joka hakisi viinaa, niin olisin jo päissäni.
Tekee mieli soittaa äidille.

6. LAULU VIHAAN

Anna ja kuoro Vihaan.

kampaajallakävijöitä, kynnenlakkaajia, geelikynsiä,
kynsikoruja, ripsikoruja, karvoituksen ajelijoita,
vahaajia, kosmetologeja, muodin orjuuttamia,
suunnittelijoita, vaatetehtaita, muotioikkuja,
anorektisia roolimalleja, uusia vaatteita,huonoja vaatteita,
muotivaatteita, puuvillan viljelyä

alennysmyyntejä, tyhjennysmyyntejä,loppuunmyyntejä

sisustusboomia, syysverhoja, jouluverhoja,
verho-ompelimoita, kynttiläkruunuja,
sisustuslehtiä,asuntomessuja

askartelua, askartelutarvikkeita,
askarteluliikkeitä, askarteluohjaajia, ajanvietettä

valaistussuunnitelmia, valosaastetta.

kuntosaleja, solariumia, rusketusta, kuntopyöriä, 
ostostelevisiota,  nettikauppaa, postimyyntiä

frisbeegolfia, turisteja, matkustamista, lentokoneita,
golfia, maratoonareita, ihmissalakujettajia,
pakolaisia, maahanmuuttajia, maastamuutajia,
ghettoja, faveloita, kaatopaikkoja

vesivessoja

autokauppoja, automyyjiä, yksityisautoilua, työmatkojen 
verovähennysoikeutta,verovähennysoikeutta, verottomia 
kilometrikorvauksia, autourheilua, rallikuskeja, pillurallin 
ajajia

poliitikkoja, lobbareita, rahamarkkinoita, pörssiä

rikkaita, varakkaita, keskituloisia, kuluttajia, köyhiä

seksiä, pornoa, lisääntymistä, seksillä myymistä,
lapsia, lapsityövoimaa, lapsipornoa

lihansyöjiä, lihantuottajia, lihatehtaita, lihatuotteita, lihavia

sukupuolia, sukusoluja, sukuja, sukulaisia, 
suvunjatkamista



internetiä, kännyköitä, älypuhelimia,
kosketusnäyttöjä, yhteydenpitoa, latureita

voimaloita, lämpölaitoksia, turpeennostoa,
öljylämmitystä, ydinvoimaa, kivihiiltä

mukatiedostavia, mukaköyhäileviä, muka-
aktivistiopiskelijoita, pillun perässä juoksijoita,
pappa betalar saatana ihmisiä

7. LAULU MARJA-LEENAN LAULU

M-L ja kuoro Minä järjestin hänelle  syntymäpäiväjuhlat.
Kartanohotelliin syömään!
Olisin halunnut laittaa isommat juhlat.
Kartanohotelliin syömään!
Tanssiorkesterin
ja pöytiintarjoilun.
Ja paljon, paaaaljon vieraita juotettavaksi.
Kartanohotelliin syömään!
Hannu ei suostunut suuriin juhliin.
Vain Annanstiinan halusi vieraaksi.

Hannu Marja-Leena,
kenelle sinä oikein esität?
Marja-Leena,
oletko se sama, johon joskus rakastuin?
Muistatko vielä, että olit joskus
4H -yhdistyksen perunankuorinnan piirinmestari?
Kenelle sinä tätä kulissia rakennat?

Hannu Tytär oli pukeutunut juhlan kunniaksi leveälahkeisiin 
teryleenihousuihin ja miesten paitaan, jonka kaulukset 
olivat kuin isännänviirit hentoa kaulaa vasten. Pyyhälsi 
noutopöydässä salaateista suoraan lämpimiin ruokiin. 
Äitinsä hermostui ja valisti hyvistä tavoista ja seisovan 
pöydän säännöistä. Tytär suuttui ja ilmoitti menevänsä 
vessaan, eikä sitten tullut enää takaisin pöytään. Vaimo 
nosti lasinsa ja toivotti oikein hyvää syntymäpäivää.

LAULU JATKUU

Anna ja kuoro Minun takia ei tiskivettä tuhlata.
Samalta lautaselta voi syödä kaiken.
Minun takiani ei vesistöä saastuteta,
Voin olla myös kokonaan syömättä näitä riistoruokia!



8. LAULU VARPUNEN

Kuoro Pienoinen varpunen
on tyttäresi, niin hentoinen.
Sillä on varpusen nokka ja siivet.
Rakennat sille lintulautaa.
Peilistä, lasista, tiilistä.
Et onnistu millään.
Et onnistu millään.
Jos lapsi ei saa mitään syödäkseen,
niin etsiä täytyy syyllistä.

Lintu istuu äitisi kämmenellä ja äitisi sille laulaa.

9. LAULU LEHMÄ

Kuoro Hei hei hei hei hei hei hei hei
vaan, nyt täältä me maalle pae-
taan.

Kännykkä jää laatikkoon,sitä emme enää tarvitse.
Nyt otetaan me lomaaaaaa,
ei meitä täällä kukaan tarvitse.

Voi voi voi voi voi voi voi voi
daan, tehdä ihan mitä halu-
taan!!!

Ja me teh-dään mitä halutaaaaan!!!

Tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsiiiiiiiiiiii
Tsaijua? Vaiko rommia?
(Puhuen=huutaen)Kompromissi: sekä että!!!

Päästiin maalle perille, siellä asetuimme vanhalle
van-hal-le kansakou-lul-le!!!

Hei hei hei hei hei hei hei hei
vaan, nyt täältä me maalle pae-
taan.

LAULU jatkuu

Kuoro Mai mai mai mai mai mai mai mai
tooooo on kannussa, totta
moooooses, koska meillä on pihalla
L E H M Ä: LEH-MÄ!!!

Kännykkä jää laatikkoon,sitä emme enää tarvitse.
Nyt otetaan me lomaaaaaa,
ei meitä täällä kukaan tarvitse.

Voi voi voi voi voi voi voi voi
daan, tehdä ihan mitä halu-
taan!!!

LAULU jatkuu

Kuoro Tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsiiiiiiiiiiii
Tsaijua? Vaiko rommia?
(Puhuen=huutaen)Kompromissi: sekä että!!!



Päästiin maalle perille, siellä asetuimme vanhalle
van-hal-le kansakou-lul-le!!!

Hei hei hei hei hei hei hei hei
vaan, nyt täältä me maalle pae-
taan.

Mai mai mai mai mai mai mai mai
tooooo on kannussa, totta
moooooses, koska meillä on pihalla
L E H M Ä: LEH-MÄ!!!

Hei hei hei hei hei hei hei hei
vaan, nyt täältä me maalle pae-
taan.

Hei hei hei hei hei hei hei hei
vaan, nyt täältä me maalle pae-
taan.

LAULU jatkuu

Kuoro Tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsipidi, tsiiiiiiiiiiii
Tsaijua? Vaiko rommia?
(Puhuen=huutaen)Kompromissi: sekä että!!!

Päästiin maalle perille, siellä asetuimme vanhalle
van-hal-le kansakou-lul-le!!!

10. LAULU METSÄN TUOKSUA JA RAUHAA

Hannu ja kuoro Talo ja piha ovat pimeinä.
Lumitöitä ei ole tehty.

Tieltä menee taloon
vain kapea polku.

Toin tullessani joulukuusen.
Toin metsän tuoksua ja rauhaa.

Teen tottuneesti lumityöt.
Talo on kolkon hiljainen.

Avaan oven ja sytytän
pihallle ulkovalot.

Toin tullessani joulukuusen.
Toin metsän tuoksua ja rauhaa.

Koti tuntuu asumattomalta.
Missä on Marja-Leena.

Pöydällä käytetty kahvimuki
hän on ollut täällä.

Toin tullessani joulukuusen.
Toin metsän tuoksua rauhaa.

Puhelin soi ja säikähdän
kieltäydyn sukkatarjouksesta

Maailma ottaa minusta otetta
eikä se tunnu hyvälltä.



11. LAULU ÄIDIN KUOLEMA

Huhtinen ja kuoro Istun ja odotan kyyneliä, mutta ne eivät tule. 
Sanoin kaiken minkä osasin. 
Yöllä ei ole enää sanottavaa.

Ovella käsi pysähtyy ovikellolle. 
Ei tarvitsen soittaa, koska kukaan ei tule avaamaan.

Poimin aamulehden lattialta. 
Laitan astiat koneeseen.
Kastelen kukat ja tuijotan ulos.

Vaatekaapin ylähyllyltä poimin pussin, 
johon hautavaatteet on pakattu.
Vaalea pusero, tummempi vekkihame, 
puhtaat sukat ja ruskea neuletakki.

Katselen tuttuja käsiä viimeisen kerran.
Haluaisin lakata kynnet, mutta en kehtaa.

Liljoja ja kuusenhavuja.
Liljoja ja kuusenhavuja.
Liljoja ja kuusenhavuja.
Liljoja ja kuusenhavuja.
Liljoja.

12. LAULU STOP SHOPPING

Marja-Leena, Ali, Ilpo, Riitta, Ulla ja Huhtinen

Stop shopping! on meidän sanoma.
Stop shopping! on meidän tuote.

Meillä on sinulle iloinen viesti.
Kuluttamalla voit vaikuttaa!

Vihreiden arvojen puolesta,
kierrätysaate jo kukoistaa.

Nettikaupasta helposti
saat kohta tilata omasi.

Stop shopping! on meidän sanoma.
Stop shopping! on meidän tuote.

Me  teemme sen sinulle helpoksi
valinnoillasi viestittää.

Me painamme pitkää päivää ja yötä
emmekä pelkää reilua työtä.

Nettikaupasta helposti
saat kohta tilata omasi.

Stop shopping! on meidän sanoma.
Stop shopping! on meidän tuote.


