
MIEHET 
 
Kuu kylmä kuningatar 
( Taustanauhan rakenne: Intro 4tahtia – A – B – C – Modulaatio B ) 
 
A-osa Lähdit sä pois kuin pysähtynyt mun sydämein ois 

Kääntynyt et kertaakaan, taaksesi vilkaisemaan 
Kun lähdit pois nyt kuka mun maailmaan valoa tois 
taivaalla kuun nähdä sain siltä mä lohtua hain 

 
B-osa Kuu kylmä kuningatar sun kaltaises on 

Sen valtakunta on yö ja humina tähtivyö 
Kuu kylmä kuningatar kun siihen katson 
Niin tiedän yksin mä vaan oon määrätty kulkemaan 

 
C-osa On särkynyt unelma suuresta onnesta jonka jo hetkeksi sain  
 
B-osa (mod.) Kuu kylmä kuningatar sun kaltaises on 

Sen valtakunta on yö ja humina tähtivyö 
Kuu kylmä kuningatar kun siihen katson 
Niin tiedän yksin mä vaan oon määrätty kulkemaan 

 
 
Kiivas ja kaunis 
( Taustanauhan rakenne: Intro 2tahtia – A – B ) 
 
A-osa On taivas himmentynyt illan hämärään 

On varjot pidentyneet 
Sinun luokses jään 
Sinut tahdon nyt kokonaan 
 
Riisun sut varoen 
Sä suutelet mua taas 
Ota mut syliis lähemmäksi sinua 
Minut tahdot nyt kokonaan 
 
Katsot mua kiivaasti silmiin 
Kosketat mua niin muu unohtuu 
 

B-osa  Tiedätkö sen rakkauden 
Tunteen joka sisällä polttaa 
Tunnetko sen kummallisen 
Kiihkon joka toisesta hohtaa 
Tiedätkö sen rakkauden 
Tunteen joka sisällä polttaa 
Tunnetko sen kosketuksen 
Jota milloinkaan ei voi unohtaa 



Odotin pitkän illan 
( Taustanauhan rakenne: Intro 2tahtia – A – B – A – B ) 
 
A-osa Hiljaa 

Iltaruskon hohde häipyy yöhön tummuvaan 
Hiljaa 
Niityn pienet kukkaset jo käyvät nukkumaan 
Sydämeni riutuu ikävään, rauhaa vain en saa 
Katse polun mutkan hämärään 
Turhaan tuijottaa 

 
B-osa Odotin pitkän illan 

Turhaksi tiesin sen 
Kuitenkin pitkän illan 
Odotin toivoen 
Että saisin taas nähdä mä sun 
Että muistaisit unhoitetun 
Odotin pitkän illan 
Turhaksi tiesin sen 

 
A-osa Kerran 

Aamu saapuu päivän kultamaan taas purppuroi 
Kerran 
Aukee kukka, linnunlaulu riemukkaasti soi 
Sydämeni laula enää ei kanssa lintujen 
Kaipuu siitä kerran myötään vei 
Riemun sävelen 

 
B-osa Odotin pitkän illan 

Turhaksi tiesin sen 
Kuitenkin pitkän illan 
Odotin toivoen 
Että saisin taas nähdä mä sun 
Että muistaisit unhoitetun 
Odotin pitkän illan 
Turhaksi tiesin sen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hurmio 
( Taustanauhan rakenne: Intro 4tahtia – A – B ) 
 
A-osa On silloin vaikeaa 

Kun yksin taivaltaa 
Ja kauan rakkaintaan etsiä saa 
Kun sitten saapuu hän 
Kun löytää ystävän 
Sydän silloin lauluun puhkeaa 
 

B-osa Pian saan varmaan käydä tähtiin tien 
Kun nyt armaan hurmioon vien 
Tää tie meidät onnenmaille riemukkaille johtaa 
Jos et vain tulla pelkää 
 
Pois jää aika yksinäinen kun 
Nyt saan vihdoin olla luona sun 
Ja niin meidät lemmenhuumaan johtaa kaunis tie 
Ja hurmioon vie 

 
 
Olisitpa sylissäni 
( Taustanauhan rakenne: Intro 2tahtia – A – B – Loppusoitto ) 
 
A-osa Vaikka mennyt on mennyttä, muistoista luovu mä en 

Vanhan vaahteran varjosta, suukoista suojassa sen 
Yhä juopua hiustesi hennosta tuoksusta saan 
Olla kanssasi hetkisen vaikkakin muistoissa vaan 
 
Vieläkin toisinaan kun iltaisin käyn nukkumaan 
Mä mietin miksi sua en saanutkaan 
Aika tuo ollut ei kai oikea ja tieni vei 
Sun luotasi kun rakkauttakin pakenin 

 
B-osa Olisitpa sylissäni 

Koskettaisit sydäntäni 
Olisitpa lähelläni 
Koskettaisit sydäntäni 
Vieläkin toisinaan kun iltaisin käyn nukkumaan 
Mä mietin miksi sua en saanutkaan 
Olisitpa sylissäni 

 
 
 
 
 
 



Naiset 
 
Muistojen peili 
( Taustanauhan rakenne: Intro 4tahtia – A – B ) 
 
A-osa Vielä tuoksut yön ilmassa leijui  

läpi usvan sun saapuvan näin  
kastepisarat huulillas välkkyi  
sua katselemaan jäin  
kastehelmien kosteuden kirkkaan  
valo auringon väreiksi loi  
pitkin niittyä kesäistä juoksit  
ja naurusi soi 

 
B-osa Kun vaaleat hiukses tuulessa näin  

kuin vangittuna seisomaan mä jäin  
niin nuori malttamaton  
sä olit silloin  
kuin lahja luojan auringon  
mun sieluni herkin valtaasi sun  
jäi silloin suudelmin kun peitit mun  
kun kerran ensimmäisen  
sun silmiis katsoin  
sait minut valtaan rakkauden 
 

 
En kasvojas muista 
( Taustanauhan rakenne: Intro 4tahtia – A – B – B ) 
 
A-osa On sitä vaikea selittää 

Kun ei ymmärrä itsekään 
Miksi joku tuokio jää mieleen  
Toisia pidempään 
Sut sinetöitiin ja tautoitiin  
Sieluni sopukkaan 
Siks niihin suudelmiin  
Palaan aina uudestaan 

 
B-osa x2 En kasvojas muista 
 Mut muistan ihosi tuoksun 
 En ääntäsi tuntis 
 Mut tuntisin veresi juoksun 
 En nimeäs tiedä  

Vaan miks siitä huolisin 
 Mut jos en sua kohtais enää 
 Kuolisin 
 



Rakkauslaulu 
( Taustanauhan rakenne: Intro 4tahtia – A – B – C – välisoitto modulaatio - B ) 
 
A-osa Kauan sitten minussa 

Aavistus jo sinusta 
Silloin tuntemattoman 
Tunnen nyt ja tunnustan 

 
Sä olit vaara liian suuri kiertää 
Ja liian houkuttava ohittaa 
En tiennyt kuinka kaikki voisikaan niin palaa, polttaa 

 
B-osa Kaksi niin hehkuvaa ja kaunista saa kirkkaana loistaa 

Kunpa auringon päivät päällämme ei päättyisi koskaan 
 
C-osa En pidä kiinni, en työnnä sua pois 

Ja pyytämättäkin tahtoisit jäädä 
Tänään ei satanutkaan vaikka taivas on ollut painava pitkään 

 
Välisoitto 4-tahtia (modulaatio) 
 
B-osa Kaksi niin hehkuvaa ja kaunista saa kirkkaana loistaa 

Kunpa auringon päivät päällämme ei päättyisi koskaan 
 
 
Kotkan Ruusu 
( Taustanauhan rakenne: Intro 8tahtia – A x3 ) 
 
A-osa On ilta, tähdet syttyy loistamaan, 

Vesi musta laitureihin loiskuaa. 
Taas vartoo satamassa kulkijaa 
Yön riemut, oottaa poika ottajaa. 

 
Tule myötä, tähdet syttyy tuikkimaan, 
Tule myötä, soitto herää pauhaamaan. 
Taas laulu raikuu, viinimaljat kuohuaa, 
Taas Kotkan ruusu oottaa poimijaa. 

 
Ken lähtee seurakseni tanssimaan, 
Kai hetken lohtu pikarista sallitaan. 
Jos lemmen tahdon sulle lahjoittaa, 
Saat Kotkan ruusun hetkeks omistaa. 

 
 

 
Vaiettu rakkaus 
( Taustanauhan rakenne: Intro 2tahtia – A – B – välisoitto 4tahtia – B ) 



 
A-osa Kuinka voi rikkoa mitään sellaista 

Mitä ei olemmassa ole enää pitkään aikaan ollutkaan 
Omasta mielestä en tehnyt syntiä 
Jos ei tunteita jäljellä oo on hyvä et on vierellä 
Joku toinen joku joka jakaa sen salaisuuden 

 
B-osa Tää on vaiettu rakkaus 

Josta ääneen ei puhua saa 
On kai kielletty onnellisuus 
Kaiken taa se täytyy piilottaa 
Tää on vaiettu rakkaus 
Josta tarinan vois kirjoittaa 
Vaan ei saa se pitää sydämeen tallettaa 

 
Välisoitto 4-tahtia 
 
B-osa Tää on vaiettu rakkaus 

Josta ääneen ei puhua saa 
On kai kielletty onnellisuus 
Kaiken taa se täytyy piilottaa 
Tää on vaiettu rakkaus 
Josta tarinan vois kirjoittaa 
Vaan ei saa se pitää sydämeen tallettaa 

 


