
Kapteeeni A-Ni, Herra On Mun Moottori
(No ts on Jukka-poika
Bommi-tommi, Nopsajalka, Sandra
Ja Kapteeni -ni, pohjoisen svengi
Oli kirkko, pyh tai moskeija
Mut niist puhuu jengi... Njh...
Joo, joo)

(Kerto:)
Herra on mun moottori
Joo, ja pyh henki on sen potkuri
Just niin m laulan
Lempi on mun bensiini
Sydmest sydmeen se virtaapi

Viel kerran:
Herra on mun moottori
Joo, ja pyh henki on sen potkuri
Just niin m laulan
Lempi on mun bensiini
Sydmest sydmeen se virtaapi

Mul on hyvin vahva tunne
Siit mik mua ajaa
Eik thn phn mahdu
Toista johtajaa
Kun rehellinen raju rakkaus
Ilman rajaa peruskallio
Jolle rakentelen mun majaa

Maistelen maasta maitoo ja hunajaa
Mansikan maku on niin suussa sulavaa
Sandrani lempi kuin sulaa laavaa
Herrani henki mua nin siunaa

Vain kiittmtn sit kiroaa ja rienaa
Ei onneaan voi ostaa vaikka kuinka tienaa
On isn kdell vain murunen hietaa
Ja plly sinne minne tuuli puhaltaa

(Kerto)

On se tervett jrke
Pit yll suhteita
Ettei tydy ottaa vastaan
Isn nuhteita
Taivahan vallat ja maan mahdit
On voimansa uhmaa
Jos tohdit

Et voi ksitt ksittmtnt
Etk nhd nkymtnt ktt
Mutta tekojesi kautta voit sit ktell
Mun onneni on olla Luojaa lhell

Kas elmn salaisuus on vain hnell
Jos elt hellsti on hn sulle hell
Mut jos pakenet hn pit sut liikeell
Eik se ajojahti lakkaa viel elkkeell

(Kerto)

(Tll lailla)

Mul on hyvin vahva tunne



Siit mik mua ajaa
Eik thn phn mahdu
Toista johtajaa
Kun rehellinen raju rakkaus
Ilman rajaa
Peruskallio, jolle rakentelen mun majaa

Nyt respekti hlle
Jonka maata kvelln
Iso sana sille
Jonka leip sydn
ni-pojat yksitellen alas lydn
Sill mist is kskee
Sit kydn

(Kerto)

Antaa virrata vapaasti vaan
Aina ja aina uudestaan
Kapteenin -ni:
Jukka-poika, Nopsajalka
Bommi-tommi, Sandra ja Pohjoisen svengi
Oli kirkko, pyh, koulu tai moskeija
Mut niist puhuu jengi
Vaikka iglussa... njh...

Harvoin sit haluu kieltytyy
Toisinaan sit vaan tytyy
Jukka-pojan mitta jo tyttyy
Ja tuuttiruuhka vaan yltyy

Kun yks tumppaa niin toinen sytytt
Palohlytinkin jo hlytt
Maailma alkaa savuiselta nytt
Ja joku hullu viel uutta pes tytt

(Kerto)

Liika mit tahansa on liikaa
Toisinaan lhelt liippaa
Jukka-pojan silmt jo sippaa
Nopsajalka jatkaa, hpttelyrumbaa

(Antti Nopsajalka:)
Kun koittaa nkytt ntisti
Et kiitti riitti
Kun vstty on Antille uutta tuuttii
Toiset tahtois pakkaa siihen sit jttii
Mut kun m otan bongist hiftii
Se on pelkk yrttii

Siis naapurin kukintoja omiin lehtiin
Paras panna palamaan!
Ettei ne vliin ehdi
Ts on jokaselle teille uus resepti
Sana on vihree linja
Se on se jointti

(Jukka-Poika:)
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