Hartwallin
uudet
rapulaulut

MEIDÄN RANNASSA

(Melodia: Pumppulaulu - Fröbelin palikat)
A

(Melodia: Autiosaari – Tuure Kilpeläinen)

1.
Am

Meidän rannassa,

G

Rapujuhlat ja elokuu,

A

Am

meidän rannassa,

iho hehkuu ja täysikuu.

E

on iso piru merrassa!
E

	     G

Ukki laulaa hopeinenkuu,
Em

Merta nostetaan,

Am

E

A

jos se oiskin rapu vaan?
Meidän rannassa,
meidän rannassa,
on rapujuhlat vauhdissa.
Malja nostetaan,
malja kipataan,
sama laulu uudestaan!
Meidän rannassa,
meidän rannassa,
on iso piru merrassa!
Merta nostetaan,
merta tutkitaan,
jos se oiskin rapu vaan?
Meidän rannassa,
meidän rannassa,
on rapujuhlat vauhdissa.
Malja nostetaan,
malja kipataan,
sama laulu uudestaan!

Am 		

G

		

Am

Am

Hartwall Vichyä, snapsia.
G

Rantaan juoksevia lapsia,
Em

Am

sellaista onni on.

KERTOSÄE
F

C

Jos sä tykkäät, niin lähetkö saareen,
G 		

Am

jonnekin, taakse sateenkaaren?
F

C 		

C

Kesäyössä soudetaan rantaan,
G

Am

F

C 		

kahdet jäljet jäävät santaan.
G

Mä oon sun heinäkuu ja elokuu.
Em

Go!

G

La lal laa, la lal lalla
Em Am

Lal lal lal laa
2.
Vesipadassa kiehuvaa,
skumppalasissa kuohuvaa.
Ravut uimaan, tilliä,
suolaa, sokeria.
Malja kaikille naisille!
Kaikille kaunokaisille.
Malja ravuille, kesälle!
Kesälle, kesälle!

G

Mä oon sun heinäkuu ja elokuu.
F

G

La lal laa, la lal lalla

Ravun pyrstöjä, saksia.
		

Am

La lal laa, la lal lalla

sellaista onni on.

merta tutkitaan,
		

RAPUJUHLAT

KERTOSÄE

HUULET MAISTUI JAFFALTA
(Melodia: Itkisitkö onnesta)

HELAN GÅR

1.

G

D

G

D

		 D

KERTOSÄE

Huulet maistui Jaffalta,
		

Sitä keltaista ja

A

kun pussasin sua puistossa.
		

F#m

Muulta maailmalta piilossa,
G

A

vaahteroiden varjossa.
		

A

D

makeaa, kuplivaa,
D

G

G

A

A

sua vasten painumaan.

F#n

Se palaamaan mut saa,

joskus kerätä toisilleen.

G

Ja pitää niitä piilossa,
A

D

Rapujuhlan jälkeen aamulla,
A

		

F#m

		

G

G

Varovasti sua koskemaan,

D

		

G

varjossa vaahteran istumaan.

salaisessa paikassa.
		

A

D

A

että ei tää hetki katoaisikaan.

vähän virkistelen Jaffalla.
Vähän väristen polvilla,
A

näytän laatikossa sormusta.

2.
Pikku prinssi lastenvaunussa,
käveltiin me puistossa.
Silmänräpäystä myöhemmin,
taas kaksin puistoon kuljettiin.
Kuluneelle kotisohvalla,
jos taas pussaisin sua kunnolla?
Oisko vieläkin sun huulilla,
appelsiinin makua?

KERTOSÄE

G

G

Mut ykkösellä kipataan,

kun taas saa aitoa oikeaa.
D 		

Onnenmurusia tarvitsee,

D7

Helan går, en osaa ruotsia.

Ja miten makumuisto saa

D

G

G

G

Helan går, en tiedä laulun sanoja.

D

D7

G

ja kohta varmaan flipataan.
G

Helan går!
Helan går, hei nyt tää alkaa sujua.
Helan går, jag pratar ruotsia.
Jos oot vähän ruosteessa,
on kielitaitoo pullossa.
Helan går!
Helan går, en ollut kingi ruotsissa.
Helan går, sillee koulussa.
Nyt Hartwallille kiitoshta
kielikylpyjuomashta.
Helan går!
Helan går, ei kaikki muumit laaksossa.
Helan går, myöskään sinulla.
Mutta syödään pari rapua,
ei madafakin kanuuna.
Helan gååååååår!

KUNINGASRAPU

AURA, URHO, LAGUNITAS, KRUSOVICE,
KARJALA, SININEN

(Melodia: Kuningaskobra)
Am F7

E7

(Melodia: Laura, Jenna, Ellinoora, Aleksandra Jurvanen)

Am

On piilossa kaislikon
Am

H7

C 			

E7

pohjassa laituriraunion

Am 			

Am

C 			

Dm

E7

Am 		

Am

G 			

G 			C

Rapu vanhin valkoinen, nousee pystyyn huojuen.
E

Kun kruununsa kultaisen
ravuista vanhin, jo valkoinen
kuuta kohti kohottaa,
uuden loisteen ranta saa,
on aika nyt tullut sen.
Illan tullen uimaan vaan, ravut käyvät padassaan.
Rannikolla kimaltelee kuu.
Rapu suurin, punainen
nousee suuhun, huojuen.
Kaislikosta soitto kantautuu.
On aika nyt juhlistaa,
malja nyt rapujen kuninkaan!
Kuuta kohti kohottaa,
uuden säihkeen silmät saa.
On malja nyt kuninkaan!

C 			

F

Sinne tulikin Aura, Urho, Lagunitas, Krusovice, Sininen.
C 			

Dm G

D

Kaislikosta soitto kantautuu.

G

F

G

Olut makoisampi ihanampi janoisen, ison ihmisen.

Rannikolla kimaltelee kuu.
D

Dm 		

Dm G

C

Illan tullen tanssimaan, ravut käyvät piiloissaan.

A 			

E

varovasti laitan koriin, oluet niin somasti.

Vain kaislikko tuntee sen.

A 			

G

Hartwallilla pantu taas on kovasti,

vain on jokirapujen.
F7

Dm 			

ja minne taas kaupassa jalat kuin itsestänsä hakeutuu?

valtakunta viimeinen,
Am

E

Mitä nyt kaipaa minun janoinen suu,

C 			

F

Koko kori on Aura, Urho, Lagunitas, Krusovice, Karjala.
C 			

F 		

G

Hiukset kiharat ja limutkin on Ramilla. Mulla käsi korilla.
Apaa ja ipaa, lager, muutama muu,
tosin tummemmat stoutit vissiin vahingossa hyllylle unohtuu.
Ale-laarista ynnä pari pilsnerii.
Oi Matsson on, pienpanimo, små knulleri.
Sinne tulikin Aura, Urho, Lagunitas, Krusovice, Sininen Olut.
Olut makoisampi ihanampi janoisen, ison ihmisen.
Koko kori on Aura, Urho, Lagunitas, Krusovice, Karjala.
Hiukset kiharat ja limutkin on Ramilla.
Mulla käsi korilla.
C

E 		

Am

Dm

G

C

E 		

Am

Dm

G

Aura, Urho, Lagunitas, Krusovice, Karjala, Sininen.
Aura, Urho, Lagunitas, Krusovice, Karjala, Sininen.

