
Uppo-Nalle laulujen laineilla (kaikki laulutekstit esitysjärjestyksessä + sivunumero kirjassa) 

 

Tänä päivänä  014 (Uppo-Nalle 027) 
 
Tänä päivänä tassuista laulun teen 
se liittyvi kuonoon kultaiseen. 
Tämä kaikki aaltojen avulla ui 
ja rannalla seisoja ihastui 
sillä tapahtuu kovin harvoin, että 
tulee armas ystävä pitkin vettä. 
 

Ihmisellä on oltava harrastuksia 007 

 

Ihmisellä on oltava harrastuksia 

Minulla on, minä virkkaan (äiti) 

Minulla on, minä keksin (isä) 

 

Minulla on, minä tanssin (balettia, Reeta) 

Minulla on, muistelen (muinaisia merimatkoja, isoisä) 

Minulla on, minä KARKAAN (Laulava Lintukoira kiljui) 

 

Minulla ei ole, en juuri edes runoile nykyisin (Uppo-Nalle kertoi itkuisella äänellä) 

 

Jos mun kurjaan elämääni 011 

 

Jos mun kurjaan elämääni 

tulis joku suloääni 

sekoittuisi mörinääni. 

Tenori en ois, 

vaan basso 

laulaisin kuin lauloi Lasso… 

 

Tänä päivänä 014 

 

Tänä päivänä Uppo-Nallella  
karhun järki on visusti tallella.  
Se rummuista löysi 
kodin soivan, 
ikioman ihan ihmeen 
avaran ja soman. 
 
Tänä päivänä  (Uppo-Nalle 027) 
 
Tänä päivänä tassuista laulun teen 
se liittyvi kuonoon kultaiseen. 
Tämä kaikki aaltojen avulla ui 
ja rannalla seisoja ihastui 
sillä tapahtuu kovin harvoin, että 
tulee armas ystävä pitkin vettä. 
 
Miljoona mustaa jätesäkkiä 016 
 
Miljoona mustaa jätesäkkiä. 
Kymmenen ihka uutta täkkiä. 
Viisi sohvaa ja nojatuolia, 
kukaan ei taida niistä huolia. 



Kylläpä hienon asunnon saisi 
jos näillä kotinsa kalustaisi.  
Voi ihmeiden ihme ja todentotta: 
tuossa on hopeinen pissapotta. 
 
Oli kerran hmhm-paikka 017 
 
Oli kerran hmhm-paikka,  
jossa outoja kumpuja.  
Kummuilla oli tavaraa  
ja kesken kaiken rumpuja.  
Ja oli vallan outo juttu, 
eräällä tytöllä oli tuttu, 
joka eleli hmhm-paikalla 
ja soitteli balaiaikalla.  
 
Kerran nuo kaksi suuteliva 
ja toisiaan rakastivat. 
 
Hälälällä ja händi 019 
 
Hälälällä ja händi, 
nyt tehdäänkin bändi 
Ja soolon soittaa koira laulavainen.  
Hän rumpali on hyvin harvinainen  
ja palikat on hällä hyvin hassut:  
villisti viuhtovaiset koirantassut. 
 
Kotiin soittaa koita 028 
 
Kotiin soittaa koita. 
Arkuutesi voita.  
Etsi jostain työtä.  
Onni olkoon myötä. 
Kun saat markan kaksi, 
suu käy makeaksi, 
hanki purkki hunajaa, 
siitä paljon voimaa saa. 
Hassummaksi eipä 
olis reikäleipä. 
 
Asiani ovat jullillaan 029 
 
Asiani ovat jullillaan  
kun työtä saan,  
ihan jullillaan  
kun pääsen tienaamaan, 
rummuilla rahaa hankitaan. 
 
Opin tietysti musiikkiaineet 040 
 
Opin tietysti musiikkiaineet, 
kun lauloivat laulujen laineet, 
kun sousi mun soittoni pursi, 
kun murhe mun mieleni mursi. 
 
VÄLI 
 
Pyyhkikää jalkanne 053 
 



Pyyhkikää jalkanne, 
riisukaa kenkänne, 
peskää kätenne 
ja käykää peremmälle. 
La-la-laa, aa-aa-aa. lalalalaa-aa. 
 
En ole häkissä 058 
 
En ole häkissä, 
en ole täkissä, 
en ole rinteessä,  
olenpahan pinteessä. 
Minä olen vankina  
rosvojen SÄKISSÄ 
Enää en kestä  
pimeää säkkiä  
jos mikään ei estä, 
tulkaa auttamaan äkkiä 
 
 
Voi itku, voi virsu 084 
 
Voi itku, voi virsu 
On kipeä kirsu,  
ja mieli on huono,  
on tulessa kuono.  
Kun päästin mä paukun, 
saan kuulla kai haukun. 
Nyt olo on nolo,  
olen onneton polo. 
 
lisäys Uppo-Nalle ja kultahippu 005 Voi kirnu, voi kiulu 
 
Kun päästin liian ison paukun 
saan kuulla haukun, 
pakkaan jo laukun 
nyt missä oisi piilokolo 
on olo nolo, onneton polo  
Voi kirnu... 
 
Ei musta ole soittajaksi 
ei tanssijaksi, ei laulajaksi 
Ei musta ole voittajaksi 
ei tanssijaksi, ei laulajaksi   
 
Voi kirnu, voi kiulu 
ei pysy tassussa viulu 
Voi vuori, voi kumpu 
ei pysy rytmissä rumpu 
 
Joskus tulee puhutuksi 089 
 
Joskus tulee puhutuksi 
pelkkää potaskaa.  
Ja potaskaa kun puhutaan 
niin siitä harmin saa.  
Vaan potaskaa voi puhella 
myös ihan kelpo nalle  
ja silloin järkijuttu juuttuu 
potaskojen alle. 



 
Ja jutusta jos järjenhiven 
aivan tyystin puuttuu, 
niin kuulija käy kuumana 
ja jopa vielä suuttuu.  
Jos minä teitä nimittelen 
vaikkapa rautavanteeksi: 
sitä potaskana pitäkää  
ja antakaatte anteeksi. 
 
Ei ole juttua parempaa 096 
 
Ei ole juttua parempaa  
kuin makkaroita kassissa  
ja niistä varmaan otteen saa 
kun kotvasen kyttää passissa 
 
Myöhemmin tiesin sen: 
hän oli suutari Runttinen,  
joka sulki mut koirankoppiin  
ja otti suutarinoppiin.  
Monta pitkää pitkää päivää 
pikilankaa vetelin  
ja mietin milloin toimeen panen  
ihan hurjan metelin. 
Mutt' en muuta uskaltanut 
kuin haukahtaa: hau, hau ja hau. 
 
Suutarin kissat 
nauraen naukuivat:  
nau, nau ja nau. 
Kissojen pilkka satutti  
minua koiransieluun asti 
ja kun piikkilankaa vetelin, 
niin itkin kamalasti. 
 
Söin kengät rouva Ruuskasen, 
ja saappaat herra Konosen  
mä aivan puhki purin.  
Ja koko verstas Runttisen  
oli pian narin nurin. 

 

Maailma saattaa pyllähtää 110 

 

Maailma saattaa pyllähtää 

ihan nurinnarin.  

Meri saattaa uumeniinsa 

peittää salakarin. 

Salakivi saattaa olla 

takatassun tiellä.  

Kuka vain voi karamellin 

väärään kurkkuun niellä. 

Lohikäärme saattaa piillä 

joskus vuoteenalla. 

Huviretkipäivänä  

voi sataa kaatamalla. 

Kilometrin mittainen  

voi olla vaarain vyö 



mutta eivät vaarat silti 

ketään maahan lyö, 

jos on suukkotuttavia 

ynnä hellyysmieltä. 

Turvassa on vaaroilta,  

ken puhuu lemmenkieltä. 

 


