
 

1.  MERIPOIKKATTE VEIS C  
Meripoikki meit varjelkkon daevas!  
Vaevaloine o elämän dääll,  
Ko me ansatte leippätän laevas,  
Kaukans seilaile valdmerem bääll.  
 
Kon duul puhku ja aallo nep pauha,  
Sillo meill alka armoton dyä,  
Sillo miähill ei suadakka rauha  
Olkkom bäev sitt taikk syyspimi Yä.  
 
Sillon gokkiki märsraagall huakka  
Eik pääs piilohom bannuttes taa.  
Sillo ei kerjet laittama ruakka,  
Mutt ko vyätäm mep piukota vaa.  
 
Vede vallas o skandäkk ja reeling  
Ja mek kiipusta reivaman gaikk,  
Kapteen huuta: "Hei, haala po jeeling!"  
Se on dylkki ja totinem baikk.  
 
Hän saa miälelläs huutta ja käski,  
Kyll hän leppy, kon gaikk o "01 reitt".  
Ja meills syätetäm bauj, voit ja fläski  
Ja meill annetan dyyny ja peitt.  
 
Ja ko haminam bäästä sitt kerra  
Ja saatt ranttaha astia nokk,  
Ni me itten dee fiiniks ko herra,  
Mennä maihi ja Ollan "duu blokk".  
 
Meill o hentt joka mailma loukos,  
Niingo hyvi se ymmärrätt kyll.  
Niit o musti ja kredliinej joukos,  
Semssi konei OI paittaka ylle  
 
Paras hentt meill o Suomemaas sendä,  
Händ en goska me unhotta voi,  
Hänellp preivej meild yhtmitta lendä,  

Hänells silkki ja kultta met toi.  
Meripoikki meit varjelkkon daevas!  
Vaevaloine o elämän dääll,  
Paras sendä o ollaksem laevas,  
Ko mes seilaile valdmerem bääll.  
 
 
2. ESPANJATAR Dm  
Espanjatar olen sorja,  
Lempimään luoja mun loi.  
Varsi on notkea norja,  
Katse kuin alkava koi.  
Heitä jo ilmeesi arvokkaat,  
Tulos mun kanssani vain!  
Riemuitse, silloin kun riemuita saat,  
Huolet on tarjolla aine  
Tullos, tullos  
Kiehtovaan haaveiluun!  
Espanjan neito ja Espanjan maa  
Mieles tenhoten valloittaa.  
Espanjan hehkuvan viinin  
Sieluas virkistää suo!  
Kuuletko, kuin tamburiinin  
Helskehen tuuli jo tuo?  
Kastanjettien näppäilyt  
tanssihin tahtia lyö.  
Riemun ja karkelon hetki on nyt,  
Päätä jo arkinen työ!  
Tullos, tullos jne.  
 
Katso kuin kaunis on ilta,  
seudun kun kuu hopeoi.  
Rinteiltä tummenevilta  
laulu vain rastahan soi.  
Liekit jo syttyvät tähtivyön,  
päilyvät kalvossa veen.  
Tullos oi käykäämme kuutamoyön  
hohteheseen salaiseen!  
Tullos, tullos jne...  

Silmäin on säihkyvä tulta,  
viehkeä purppurasuu.  
Katso, sä huomaatko, kulta,  
varsi kuin kaareutuu!  
Liikkehet jäsenten kukkeain  
huumaan sun saa ihailun.  
Voittajas oon, sillä on sadoittain  
nuolia viinessä mun. 
Tullos, tullos jne…  
 
 
3. USKOTON JA PETOLLINEN JUULIA Gm 
Kesäpäivä oli kaunis, taivas pilvetön  
kun se fregattimme valmis oli lähtöhön.  
Suru sydämessä rannalla sä astelit  
sekä kyynelillä nenäliinas kastelit.  
Hiiohoo, hiiohei, nyt hurrataan  
me lähdemme Saksaan ja Espanjaan!  
Hiiohoo, hiiohei, ei surrakaan,  
vaan hiiohei, nyt hurrataan!  
 
Sinä pääsi minun rinnalleni taivutit,  
siinä rakkauden sanoja sä kuiskailit,  
sitten valan vielä vannoit sinä kallihin  
siihen tyttölasten tavalliseen mallihin.  
Hiiohoo, jne.  
 
Niin, sä valan siinä vannoit, ehkä kaksikin,  
ja sen tuhansin me vahvistimme suudelmin,  
kunnes kapteenimme vihdoin mulle kirkasi:  
"Heitä tyttö, tuoss' on prassi,  
hoida virkasi!"  
Hiiohoo, jne.  
 
Mutta joka kerta mastohon kun kiipesin  
ja kun puuvenprammiraa'alla mä keikkuilin,  
kun mä kärsiä sain myrskyjä ja tuulia,  
niin mä huokailin: sä oma rakas Juulia.  

Hiiohoo, jne. → 
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Ja kun Barcelonan kaupunkihin päästiin, niin  
sinun nimes käsivarteheni hakattiin,  
sadat rakkauden preivit sulle kirjoitin  
ja sun onneksesi maljoja mä tyhjensin.  
Hiiohoo, jne.  
 
Mutta sinä, mitä teitkään sinä uskoton!  
Sitä muistella ja kertoa niin raskas on.  
Minun kuvani sä sydämestäs' kiskasit,  
kaikki preivini sä palamahan viskasit.  
Hiiohoo, jne.  
 
Sinä vasempaan ja oikeahan katsees loit,  
sekä yhdelle ja toiselle sä suukon soit,  
sinä keimailit ja silmiäsi vilkutit,  
ja tanssit, että kotia sä nilkutit.  
Hiiohoo, jne.  
 
Yksi kisälli sun rakkautes sitten sai,  
mutta kysyä mun sentään sinä sallit kai:  
"Mitäs sanot, jos mä ammun siihen kuulia,  
sinä uskoton ja petollinen Juulia,"  
Hiiohoo, jne.  
 
Sillä tiedä, että tämän pojan rakkaus,  
se ei ole mikään puuska eikä tuulahdus,  
se on myrsky, joka miehen mielen villitsee,  
jonka kuolema vain vihdoin Viimein hillitsee.  
Hiiohoo, jne.  
 
4. ILTA SKANSSISSA A m 
Kun ilta tummentuu ja syttyy tähdet taivaan 
niin taistot unhoittuu ja rauha on saapunut laivaan.  
Mä sua muistelen ja luokses kaipailen ja iltataivahan 
tähtien alla mä sulle laulelen. 
kuin kaunis olikaan tuo armas onnen aika 
jää mieleen ainiaan tuo ihana lempemme taika 
mä huultes hurmaa join ja lemmen haaveet loin ja kaikki 
syömmeni kauneimmat aatokset sulle yksin toin 

5. SEISKARIN SIIRI F 
Seiskarin kaunis Siiri, ootko sä ystäväin? 
Näätkö mun venheeni viiri kiitää jo saartas päin!  
Lippuhun nimesi ompelin  
valkeaan sinikirjaimin.  
Seiskarin kaunis Siiri, ootko sä ystäväin? 
Viehkeä olit sä impi, untuvanhienoinen 
All' avojalkojes rimpi katkesi kuiskaten  
Hiljeni lehto ja rantamaan,  
laskeva päivä loi varjojaan.  
Viehkeä olit sä impi, untuvanhienoinen 
 
Seiskarin kaunis Siiri, armahin olitko mun? 
Uljaampi lippujen piiri  
kaartaa jo saarees sun! 
Aalto vie jäljet askeltes´ 
luo levät toiset rannoilles´ 
Seiskarin kaunis Siiri, armahin olitko mun? 
 
6. MAAN MIELESTÄNI SULJEN  
G (säv. Honolulu)  
Maan mielestäni suljen,  
kun merelle mä kuljen,  
tuonne aaltoin joukkoon,  
missä laulu soi.  
Pilvet taivahalla soutaa,  
on elo täynnä poutaa,  
aallon harjalla vaahto niin valkoista on  
Oi meri Rauman,  
sulle lauluni mä laulan,  
kun ulapalle luokse saartes käyn.  
Pursi lainehilla kiitää,  
ranta etähällä siintää,  
lokin nauru mulle vain seuranani on. 
 
Ulos ulapalle katson,  
matkan sinne tehdä tahdon,  
missä meri meillä  

ompi rajaton. → 

Horisontti eessä hohtaa,  
pursi reimareita kohtaa,  
ne viittoo tietä meren karkelon.  
Me raumalaiset,  
meren lapset laulavaiset,  
tässä sävelsoinnuin kauas seilaillaan.  
Laulu antaa hyvän mielen,  
sävel tunteillemme kielen, 
siispä veikot laulain kohti ulappaa.  
 
7. KUUBALAINEN SERENADI Cm 
Me tulimme kapakasta,  
kai hiukkasen horjuen.  
Oli lähtömaljoja juotu,  
ja yö oli ihmeellinen.  
Joku huomasi sattumalta,  
se oli kai Watkinson,  
että serenadi sulle  
ihan velvollisuutemme on.  
 
Ja kolmisin seisahduimme  
me alle sun ikkunas,  
ja punaisen lampun näimme  
me palavan huoneessas.  
Ah — muistan — ympärillä  
on ihanan Kuuban yö  
ja nuorena, hehkuvana  
joka ainoa sydän lyö.  
 
Me muistimme kuuman poves  
ja keinuvan vartalos  
ja jokainen huulillansa  
tuns vielä sun suutelos.  
Ja me kaipasimme jälleen  
sinun nauruas solisevaa,  
Voi, miksi on jätettävä  
tämä ihanain öitten maa!  
 

→ 
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Tom lauloi murheellisesti  
ja säesti Watkinson.  
Minä nielin kyyneleitä,  
olin kovasti onneton. 
–Niin rakastin sinua silloin 
ja rakastan vieläkin, 
ja sun punainen sukkanauhas 
on aarteeni kallehin. 
 
Sinä avasit ikkunasi  
ja kummasti hymyillen, 
sinä pudotit jokaiselle 
tulipunaisen kukkasen. 
 
Ja me itkimme haikeasti  
ja horjuimme satamaan.  
Ah, Kuuban helmi, sua  
en unohda milloinkaan.  
 
8. KUN TAAS ON AIKA AURINGON B 
Kun taas on aika auringon,  
niin uskon siinä taikaa on.  
Mä sulle taitan kukkasen  
kun vastaan riennät nauraen.  
Ja tanssipaikan suuntaan päin  
näin lähdetään me käsikkäin.  
Sun naurus tarttuu ihmisiin,  
ja jälleen uskon haaveisiin.  
 
Ihmisten mielet lannistaa  
talvella pakkassää.  
Reippaankin miehen astuntaa  
huopanen hiljentää.  
Tuntuu kuin vuotta kymmenen jatkunut talvi Ois'.  
Nähdessäs vihdoin peippoisen 
heität taas turkin pois 
Kun taas on aika jne. 
 

9.VANHAN MERIROSVON KAPAKASSA Cm  
Kerran varhain iltayössä laivamme laski  
Rio de Janeiron satamaan,  
juoksujalkaa kiiruhdimme jokainen heppu  
Vanhan Merirosvon Kapakkaan:  
Siell' on maailman tulisimmat neidot,  
ja voi taivas, kun tango siellä soi, oi,  
Yön ken viettänyt on Rion lumoissa milloin  
unhoittaa ei koskaan sitä voi!  
 
Muistoks' sieltä lähteissäini  
vein ensilemmen  
Rion Ruusun, Donna Carmenin.  
Tatuoida rintahani nimensä annoin,  
sydämen ja ristin, ankkurin.  
Ne seuraa mua retkilläni aina,  
siksi kunnes taas palaan takaisin varn  
Yön ken viettänyt on Rion lumoissa  
kaioaa sinne aina kuitenkin!  
 
10.VANHA MERIMIES MUISTELEE F 
Hän oli maata monta nähnyt, 
oli itää ja etelää, 
oli synnynmaa unhoon jo jäänyt, 
ei tuntunut ikävää. 
  
Hän oli kaikissa laivoissa tuttu  
oli niissä kuin kotonaan,  
hän oli seilannut tyynet ja tuuliset veet  
niinkuin mies konsanaan.  
 
Mutt' sitten sattui laiva kerran  
idän satamaan saapumaan,  
sitä katseli hän hetken verran  
oli tuttu se muodoltaan.  
Syömmessä silloin niin kummasti liikkui,  
lipun oman kun nähdä hän sai  
oli värit sen vaalenneet, harmaat ja  

haalenneet, vaan tuttu kai.  → 

Tervehdys saapui sieltä kaukaa  
hänen rakkailta rannoiltaan.  
Hän muisti taas pitkästä aikaa 
tuon armahan syntymämaan. 
Siell´ oli rannalla mökki niin harmaa  
alla tuuhean petäjäpuun, 
silloin kyyneleet poskille vierimään 
sai ja hän unhoitti kaiken muun. 
 
11.TÄHTI JA MERIPOIKA C  
Tuoll' on iltatähti, sille laulan  
taivahalla kun se kimmeltää.  
Aatoksein kun kiitää kotimaahan  
kyynel' poskelle mun vierähtää. 
  
Kotirannat rakkahat on siellä  
mistä suunnan otan läntehen.  
Vaarat väijyy aina mua tiellä  
on monen hauta meri viimeinen. 
  
Väsyneenä kun taas päivän töistä  
hetkeks' seisahdan mä kannelle.  
Katson taivaalle sen tähtivöistä  
etsin rauhoitusta sielulle.  
 
Iltatähden kimmellyksen myötä  
kotihin nyt laitan terveiset.  
Kerron kuinka kouristaapi syöntä  
heitä kun mä täällä muistelen.  
 
12. KOSTER-VALSSI F 
Koster-valssi soi.  
Poies jäädä siitä ei voi.  
Kun se helkähtää,  
hii-o-hoi, huolet kauaksi jää.  
Koster-valssi soi.  
Tuuli touveissa taas ilakoi.  
Armahin rinnallain tanssii riemuiten  

Kuule, sinä aarre taivahan, → 
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Koster-saaren kaunein morsian!   
Milloin kuulla saan,  
koska pappilaan yhdessä kuljetaan.  
 
Koster-venheesein  
istu hetkeks' mun rinnallein.  
Öinen tuulonen  
purtta vie hiljaa keinutellen.  
Yllämme on yö,  
taakse jääneet on arki ja työ.  
Armahin rinnallain istuu haaveillen vain. 
Kuule, sinä aarre jne.  
 
Neito verraton! 
Luonas rauhan satama on. 
Sinne käydä suo,  
hetki luonasi autuuden tuo. 
Istu polvellein! 
Sinä olethan mun tyttösein! 
Armahain, rinnallein onnen löydät sä vain.  
Kuule, sinä aarre jne. 
 
Kerran sun mä saan 
kerran meidät kai pappilaan 
koster-venhe vie: 
alkaa yhteinen elämän tie.  
Koster-valssi soi.  
Kukaan jäädä pois siitä ei voi. 
Armahin rinnallain tanssii riemuiten vain. 
Kuule, sinä aarre jne. 
 
13. SPANJUURI FLIKK  
Mnää ole spanjuuri flikk fiin,  
lembimä juur niingo luat.  
Kroppan o notki ko fongliin,  
silmäkki säihkyviks suat.  
Helkkrihi heit tomnen dyyris naam, 
tult tänn mnuu lengeihin vaa.  
Pid lysti, siilon gom bittä stää  

muullo ai olls saas ko haam.  
Tul mnuun gansan kattleman kirkast kuut  
Spanjuuri flikka ja itt Spanja maa  
stää koska miälestäs pois es saa 
 
Makkia Malaga viini  
surkomatt liiveihis kaad.  
Yätuule firinä fiini  
tamburiin tahditta taas  
Kastanjan galdasek klapperpuu  
krapise etelä yäs.  
Tanssaman dul vaa, ja unhot kaik muu  
jät jokapäevänen dyäs.  
Tul mnuun gansan jne. 
  
Tummuvass etelä ehtoss  
hoppjaha maan gääri kuu.  
Mäesyrjäss olivpuulehdoss  
rastall o sirkutuspuu.  
Merem bäällt tähdettem bitkäss vyäs 
loimotta Etelä Rist.  
Kuuvaluss kuhki me hiljasess yäs 
ittes mnuun gainlohom bist.  
Tul mnuun gansan jne.  
 
Kipunak kiildleväs silmiss,  
purppurafäriss o suun.  
Notkjaste juur niingo villkiss 
väändlevä landioluun. 
Mnuu uhki poven, ja muaton muu 
snuu valla villihi saa. 
Lystihi issoho haukuttle snuu. 
Spanja flikk ai jälles vaa. 
Tul mnuun gansan jne. 
 
14. JOS EUKKOSI KIELTÄÄ D 
Jos eukkosi kieltää sua juomasta,  
niin juo, niin juo,  
jos kieltää sua viinoja tuomasta,  

niin tuo, niin tuo.  
Mutta juomasta  
älä sinä milloinkaan lakkaa 
vaan ota sinä itselles parempi akka  
ja juo ja laula ja juo ja laula,  
ja juo ja laula ja juo.  
 
Ja lehtori koulussa opettaa  
ja juo ja juo,  
ja illalla työnsä hän lopettaa,  
niin juo, niin juo.  
Kun päivällä aljaa ja matikkaa jauhaa  
niin illalla raitilla räyhää ja pauhaa,  
ja juo ja laulaa, ja juo ja laulaa  
ja juo ja laulaa ja juo.  
 
Ja upseerit sotia taistelee  
ja juo ja juo,  
ja teltassa viinoja maistelee,  
ja juo ja juo,  
Kun taistelun melskeessä pyssyt ne paukkaa,  
niin upseerit välillä pullosta naukkaa  
ja juo ja laulaa ja juo ja laulaa,  
ja juo ja laulaa ja juo.  
 
Kyllä lääkäri saleissa leikkelee  
ja juo ja juo-  
Ja uhriaan puukolla heittelee  
ja juo ja juo. 
Vaikk neste ei rööreissä kunnolla kulje, 
ei hän suutansa jalolta viiniltä sulje, 

ja juo ja laulaa, ja juo ja laulaa  
ja juo ja laulaa ja juo.  
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