
Olen suomalainen  
 
Voi jospa tietäisivät maailmalla  
nyt mitä voikaan olla taivaan alla  
on täällä kansa, jonka kyyneleistä  
aikaan saisi aika monta valtamerta.  
On täällä monta yksinäistä, mutta  
Niin paljon kiellettyä rakkautta,  
nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut  
eikä ikävöivät lemmenlaulut.  
 
On täällä elämä raskasta työtä  
ja siinä harvemmin on onni myötä  
sen tietää vain, yksin suomalainen.  
 
On pohjantähden alla  
tää koti mulla mainen  
mä elämästä laulan  
sillä oonhan suomalainen.  
Mä rakkaudesta laulan  
on siinä mies ja nainen  
Pohjantähden alla,  
elää suomalainen  
 
On tässä maassa itsepäinen kansa  
ystävät jos pitää toisistansa  
ei siinä erottaa muu, silloin voi  
kuin yksin kuolema ja virkavalta vain  
me käymme vastamäkeen sielu surren  
mutt' sitä nousemme hammasta purren  
me mutkan jälkeen käymme mutkaan  
nähdäksemme, ettei kannattanutkaan  
 
On täällä elämä raskasta työtä…  

Kari Tapio 

Helsinki – Shangri-La  
 
Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luodaan 
julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuodaan 
hurahuhhahhei, mistä halvimmalla saadaan sillä 
niin me tehdään Helsingistä Shangri-La  
 
Hävitetään lepakot ja muutkin parasiitit 
eduskuntatalon eessä roihuu makasiinit 
halleluijahhei, huutaa nollatoleranssi juhlii 
vartiointiliikkeet ynnä FPS  
 
Yhteiskunnan yllä liehuu taantumuksen viiri 
turvakameroilla luodaan pelon ilmapiiri 
hurahuhhahhei, holhoava esivalta putkaan 
tarranliimajat ja talonvaltaajat  
 
Miksi kaikki tuntee Johanna maatalous-Tukiaisen  
niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen  
halleluijahhei, turhuuksien roviolle  
se on Seiska päivää, Idols ynnä MTV  
 
Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa unholaan 
on vaipunut jo Veikko Hursti vainaa 
hurahuhhahhei, heitä pois ja osta uusi Visa, 
pikavippi, karhukirje, maksuhäiriö  
 
Ja keväisin ne kodittomat sulatellaan jäästä 
katkokävelylle mutta katkolle ei päästä halleluijah 
hei, Suomen päihdepolitiikka pamit, pervitiini, 
Subutex ja sunnuntai  
Kurtse ynnä Puonti sekä Pynnönen ja Piippo 
juolahtaakin mieleen Lahti, hemohes ja hiihto 
hurahuhhahhei, vinkki miehen viskipullo se on 
valeosto, vasikka ja KRP  
 

Maamme maahanmuuttopolitiikka kusee omaan 
nilkkaan jos Timo Soinin traumat takaa 
äänestyksen vilkkaan hurahuhhahhei, 
oikeistopopulistit Halme, Halla-Aho, Jörg Haider, 
Ku Klux Klan  
 
Sekos AD/HD-instituutin aivosähköposti kun Pekka-
Eric Auvinen kakskakkosensa osti hurahuhhahhei, 
Holmlundin haulikoille lahtas Kauhajoen Matti 
toistakymmentä 
 
Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luodaan 
julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuodaan 
hurahuhhahhei, mistä halvimmalla saadaan sillä 
niin me tehdään Helsingistä Shangri-La.  

Paleface 

 
 
 
 


