Jukka Takalo - Kahden hengen disko

Kato taivaalle ja ota rennosti
D/G/D/A (Hm7) meditatiivisesti selällään
kato
kato
kato
kato

taivaalle,
taivaalle,
taivaalle,
taivaalle,

sano
sano
sano
sano

”m”
”m”
”m”
”m”

kato
kato
kato
kato

taivaalle,
taivaalle,
taivaalle,
taivaalle,

ota
ota
ota
ota

rennosti
rennosti
rennosti
rennosti

ota
ota
ota
ota

rennosti
rennosti
rennosti
rennosti

-mmm
-mmmm
-mmmmm
-mmmm

Jos tahdot voit kuvitella
maailman sopusointuisen
jos tahdot voit huvitella
ja toteuttaa nyt myös sen
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eletään ainakin me kerran
pala ketjua on jokainen
perhosen siiveniskun verran
on mahkut olla onnellinen
kato taivaalle, ota rennosti...

Yhden hengen disko
intro am/F
a-osa am/F/am/F/G/E/ välike am/F (am)
kertsi F/C/E/am/F/C/E/am/G/E/välike am/F
c-osa tokan kertsin jälkeen dm/em/am
mikset sinä suostu puheluihini vastaamaan
sen saman viestin jätän taas sun vastaajaan
jos koneesi käy unelmilla
se starttaa vain suudelmilla
sinä tahdot aina tanssia vain yksiksesi
sinä et tarvi edes musiikkia rytmiksesi

sinulla on tanssiin sisäinen ääni
anna sen kuulua, täyttää pääni
hehkuta vielä hehkuta sisko
minä olen vaihtolämpöinen lisko
joka hallaöinä lämmintä ei vastustaa voi
älä sinä niitä tavaroita visko
selkä on suora niin kuin ratakisko
jota pitkin omatunnon juna kolkuttaa pois
kyllähän sinä ymmärrät sen sisko
tämä ei ole yhden hengen disko
kenelle
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kuuluu mitä sinä itsekses teet
kuuluu mihin sinä iltaisin meet
kuuluu, kenen kanssa
kuuluu, kenen kanssa

hehkuta vielä hehkuta sisko
minä olen vaihtolämpöinen lisko
joka hallaöinä lämmintä ei vastustaa voi
älä sinä niitä tavaroita visko
selkä on suora niin kuin ratakisko
jota pitkin omatunnon juna kolkuttaa pois
kyllähän sinä ymmärrät sen sisko
tämä ei ole yhden hengen disko
mikset sinä suostu puheluihini vastaamaan...
hehkuta vielä hehkuta sisko
minä olen vaihtolämpöinen lisko
joka hallaöinä lämmintä ei vastustaa voi
älä sinä niitä tavaroita visko
selkä on suora niin kuin ratakisko
jota pitkin omatunnon juna kolkuttaa pois
hehkuta vielä hehkuta sisko...

Rantavahdin sadepäivät
C/E7/am/F
Se oli heinäkuuta ja
sinä olit minun pomona
sinä olit uimamaisteri
minä sinun rantavahtisi
jos olivat päivät kuumia
yöt olivat vielä kuumempia
Sun isän ökyaudilla
sadepäivinä saatoit ajella
paikkaan mun muistoissa
huvilalle jokisuistoissa
siellä mun sydämeeni näit
ihoni alle silloin jäit... jäit...jäit
Sulla oli jossain miesystävä

poikaa sun ei tarvinut pelätä
uikkareihin tahtoi kätes tarttua
mikäs siinä antaa kokemuksen karttua
kun sanoit, pitäis hommiin ryhtyä
en voinut kuin sanoihis yhtyä
Sun isän ökyaudilla...
Kaukana oli se kaupunki
johon palasit syksyllä tietenkin
kesä meni kuin oisin nukkunut
onneksi kukaan ei hukkunut
niitä päiviä vieläkin muistelen
kun jokisuulta merelle luistelen
Sun isän ökyaudilla...

Ei pysty pysäyttään
intro ja kertsi dm/Bb/F/C
a-osa F/am/dm/BbC
Minä menin mutkaan lujimpaa
en ehdi jarruttaa
en ole tänään viimeinen
Radiossa ne hokivat lukuja
ei syytä huolestua
vika on jossain aivan muualla
(instr)
Me olemme vain juustonaksuja
keilaradalla
vain heijastuksia tuulilasissa
Jos tahdot viereeni istua
painan kaasua
ja tämä yö on kaunis kuin Lady Diana
ei
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pysty
pysty
pysty
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pysäyttään
pysäyttään
pysäyttään
pysäyttään

Rellu ojasta löytyi katoltaan
lainaks vaan

minä otin tämän rellun lainaks vaan
ei pysty pysäyttään...
ei pysty pysäyttään
mikset äiti tule minua
ei pysty pysäyttään
mikset äiti tule minua
ei pysty pysäyttään
mikset äiti tule minua
ei pysty pysäyttään
mikset äiti tule minua

pois hakemaan?
pois hakemaan?
pois hakemaan?
pois hakemaan?

Tää yö ja tie
a-osa G/C/G/G/G/C/G
bridge G/C/G/C/G/C/G
kertsi G/D(F#)/C/G
C/G(H)/D(A)/G/G(F#)/
em7/C/G(H)/am7/G
Vieläkin sun naurusi kuin meren helinää
helinää, helinää
kaupassa kun sinut näin
kerroit lapsistas
hymyilit kuin silloin ennenkin
Sinä tiesit mitä tahdoit
minä tiesin, mitä en
pian yöstä tuli eilinen
Sen sä tiesit itsekin
tahdoit talon, telkkarin
mut' mulla ollut muuta ei kuin
tää yö ja tie... tie
tää yö ja... tie
Ethän mitään luvannut
enhän minäkään
tahollasi menit naimisiin.
Mietitkö useinkin
mitä tullut ois
jos kääntyneetkään emme oisi pois?
Minä kuljin, minä näin
minä kaipaamaan jäin
sinua ja naurus helinää
Sen sä tiesit itsekin...
Olethan onnellinen ollut sielläkin
mut' onnellinen, oisit täälläkin.
näkisimme taivaan kenties vielä kirkkaammin
kirkkaammin tai taivaan ainakin
Sinä tiesit mitä tahdoit
minä tiesin, mitä en
pian yöstä tuli eilinen
Sen sä tiesit itsekin...

Oi aurinko, anna mennä!

120 bpm

intro ja a-osa
dm/Bb/gm/A
dm/Bb/A/A
kertsi
dm/C/F/A
Sulla on herkku ja
mulla on ra-haa
ei kai se sullekaan
tekisi pa-haa
Jos vaikka kokkeiltais
mun uutta sa-haa
naurettais niin että
koskisi ma-haa
Oi aurinko,
älä lopeta,
Oi aurinko,
älä lopeta,

nyt paista
koita jaksaa
nyt paista
anna mennä!

Mulla on halu ja
sulla on taito
olla niin ihana
luonteva aito
Sun kanssa voitan ja
saavutan kultaa
punaisen tuvan ja
muhevaa multaa
Oi aurinko,
älä lopeta,
Oi aurinko,
älä lopeta,

nyt paista
koita jaksaa
nyt paista
anna mennä!

Riippumaton liitäjä
G/D/em/D/C/C/D/D
Minä jaksan kantaa roskapussit, jaksan siivota
kun mä aloin harrastamaan riippuliitoa
päivän jälkeen silmät luon sinitaivaaseen
laitan sitten kiinni, tartun riippuliitimeen
Ja taivahalle nousen ja mua pian jo naurattaa
niin moni siellä alhaall' on turhast' huolissaan
Oi nuo ihmiset on pieniä, mut' kovin urheita
voi miksi miettivät ne aina arjen murheita
Riippumaton, vain liitäjä on!
Minä jaksan kantaa tyhjät puheet, jaksan kuunnella
kun mä aloin harrastamaan riippuliitoa
milloin vain mä silmät luon sinitaivaaseen
laitan sitten kiinni, tartun riippuliitimeen
Ja taivahalle nousen ja mua pian jo naurattaa
niin moni siellä alhaall' on turhist' huolissaan
Oi nuo ihmiset on pieniä, mutt' kovin urheita
voi miksi miettivät ne aina arjen murheita
Riippumaton, vain liitäjä on!
shhhh...
Sitä jaksaa kantaa roskapussit, jaksaa siivota
kun vain alkaa harrastamaan riippuliitoa
Sitä jaksaa kantaa tyhjät puheet, jaksaa kuunnella
kun vain muistaa harrastaa riippuliitoa
Taivahalle nousen ja mua pian jo naurattaa
niin moni siellä alhaall' on turhast' huolissaan
Oi nuo ihmiset on pieniä, mut' kovin urheita
voi miksi miettivät ne aina arjen murheita
..taivaalle nousen, ihmiset pieniä on...

Vihreä volkkari
hm/G/D/F#m(F#)
Lainan laitoin parkettiin
loput kannoin markettiin
lapset täytyy ruokkia
hanttihommat kuokkia
lainan laitoin parkettiin
Perjantaina kaupunkiin
lapsenlikat sovittiin

huone hotellissa
tai yö motellissa
perjantaina kaupunkiin
Muistatko vihreän volkkarin
Heinäpään ahtaan olkkarin
minä olin susta aivan pihalla
olit sinäkin kananlihalla
Aurinko paistaa silmiini
pääosaan pääsit filmiini
ja se elokuva loppuun katsotaan
mitä tulee, tulee aikanaan
Oot kauniimpi kuin muistinkaan
miks' suudelmista luistinkaan
parhaastä ystävästä
ei lakkaa pitämästä
oot kauniimpi kuin muistinkaan
Ensin vähän tapellaan
sitten riitaa sovitaan
tule lähemmäksi
ota vaatteet vähemmäksi
ensin vähän tapellaan
Muistatko vihreän volkkarin
Heinäpään ahtaan olkkarin
minä olin susta aivan pihalla
olit sinäkin kananlihalla
Aurinko paistaa silmiini
pääosaan pääsit filmiini
ja se elokuva loppuun katsotaan
mitä tulee, tulee aikanaan
aurinko paistaa silmiini..
pääosaan pääsit filmiini..
tämä elokuva loppuun katsotaan..
mitä tulee, tulee aikanaan..

Vie mut aurinkoon
(levyversiossa capo eka välissä näillä otteilla)
a-osa am/C/F/Emjoku
bridge F/C/Ejoku/am/C/F/Ejoku
kertsin alku am/F/C/C/am/F/G/Ejoku
kertsin loppupuoli
am/C/F/Ejoku
Sun nimeksi jää
mun muistoissani "neiti kesäinen sää"
en enempää
tule sinusta koskaan tietämään

Sinuun voi vain rakastua
sinun kanssa ei voi elää
Vie vielä kerran, vie kaikkein pyhimpään
vie vielä kerran, vie veteen syvimpään
vie mut aurinkoon
mm-mm-mm, vie mut aurinkoon
mm-mm-mm, vie mut aurinkoon
Hetkeksikään
en pysty mielestäni sinua hävittämään
hetkeksi jää
lapsillemme nimiä keksimään
Emmekö voi vain rakastua?
emmekö voi vain elää?
Vie vielä kerran, vie kaikkein pyhimpään
vie vielä kerran, vie veteen syvimpään
vie mut aurinkoon
mm-mm-mm, vie mut aurinkoon
mm-mm-mm, vie mut aurinkoon... vie

Vain sun rakkaus

(98 bpm)

intro Bb/C/dm/C
a-osa 2x dm/C/Bb/C/ ja dm/gm/Bb/C ja ennen kertsiä /dm/C/dm
kertsi gm/Bb/C/dm ja lopuksi vielä C/dm/C
c-osa dm/Bb/C/A
fredi-modulaatio soolo 2x em/D/C/D
fredi-modulaatio kertsi em/am/C/D/em
Meitä löydetä ei koskaan... ei
tänä yönä ainakaan
eikä kukaan tule meitä hakemaan
eikä kukaan kaipaakaan
Vaikka tänä yönä toiveet
toteutuisi tarkalleen
silti mietin että
miten minun käy
jos sua ei enää näy
niin miten silloin käy
Voi pelastaa mut vain sun rakkaus
voi pelastaa mut vain sun rakkaus
vain sun rakkaus
vain sun rakkaus
Vaikka saisin sulta kaiken
minä tahtoisin vain sen
minä tahtoisin sen yhden ainoan

sen yhden rakkauden
Minä lensin meren pohjaan
ja kuuhun sukelsin
silti mietin että
miten minun käy
jos sua ei enää näy
niin miten silloin käy?
Voi pelastaa mut vain sun rakkaus
voi pelastaa mut vain sun rakkaus
vain sun rakkaus
vain sun rakkaus
Kauemmas kuin koskaan
pitemmälle merivirrat vievät
kauemmas kuin koskaan
pitemmälle kartan reunan yli,
kartan reunan yli...
Voi pelastaa mut vain sun rakkaus
voi pelastaa mut vain sun rakkaus
voi pelastaa mut vain............
…....sun rakkaus
vain sun rakkaus

Kesän viimeinen hellepäivä (C/G/am/G)
Kesän viimeinen hellepäivä
niiskutti niskassa ja valitti loppuansa
niin kuin se ei olis tiennyt
saapuvansa joka vuosi uudestaan
aa-aa-aa-a
Bikineistä piirtää rajat
pyyhkeistä meille majat
paista, maista, haista, kesä
kesä kesä kesä
Jos tämä kesä ei loppuisikaan
sur-sur-sur- suruun
Jos tämä kesä ei loppuisikaan
sur-sur-sur- suruun
jos, jos, jos, jos, jos, jos jos
Kesän viimeinen hellepäivä
niiskutti niskassa ja valitti loppuansa
niin kuin se ei olis tiennyt
saapuvansa joka vuosi uudestaan
aa-aa-aa-a
Ja kesä on kuin taulu
se loppuu niinkuin laulu
suruun, suruun, suruun
suruun, suruu-uun,

100 bpm

Jos tämä kesä ei loppuisikaan
sur-sur-sur- suruun
Jos tämä kesä ei loppuisikaan
sur-sur-sur- suruun
jos, jos, jos, jos, jos, jos
Kesän viimeinen hellepäivä
niiskutti niskassa ja valitti loppuansa
niin kuin se ei olis tiennyt
saapuvansa joka vuosi uudestaan
aa-aa-aa-a
Ja sydän on kuin uuni
se nielee niin kuin suuni
luut ja kuut ja puut ja muut
ja sinut, sinut, sinut, sinut hei
Jos tämä kesä ei loppuisikaan
sur-sur-sur- suruun
Jos tämä kesä ei loppuisikaan
sur-sur-sur- suruun
jos, jos, jos, jos, jos, jos jos
Ei ole kiire mulla
joo
jos tahdot, sä voit tulla
joo
meillä on vielä hetki
joo
kesän viimeinen kesäretki
joo
Jos
Jos
Jos
Jos

tämä
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loppuisikaan
loppuisikaan
loppuisikaan
loppuisikaan

