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Nämä vuodet yhdessä leikittiin, varsoina niityllä painittiin. Kuin Nämä vuodet yhdessä leikittiin, varsoina niityllä painittiin. Kuin Nämä vuodet yhdessä leikittiin, varsoina niityllä painittiin. Kuin Nämä vuodet yhdessä leikittiin, varsoina niityllä painittiin. Kuin 

poutapilvet kesäisen taivaan, kuin tähdet syksyisen yön, me poutapilvet kesäisen taivaan, kuin tähdet syksyisen yön, me poutapilvet kesäisen taivaan, kuin tähdet syksyisen yön, me poutapilvet kesäisen taivaan, kuin tähdet syksyisen yön, me 

rinnakkain, kuljettiin.rinnakkain, kuljettiin.rinnakkain, kuljettiin.rinnakkain, kuljettiin.    

On toinen nyt pilvistä poissa, on tähtesi sammOn toinen nyt pilvistä poissa, on tähtesi sammOn toinen nyt pilvistä poissa, on tähtesi sammOn toinen nyt pilvistä poissa, on tähtesi sammunut, ei harjasi unut, ei harjasi unut, ei harjasi unut, ei harjasi 

kosketa enää, ei häntäsi heilahda. On tyhjänä toiset valjaat, on kosketa enää, ei häntäsi heilahda. On tyhjänä toiset valjaat, on kosketa enää, ei häntäsi heilahda. On tyhjänä toiset valjaat, on kosketa enää, ei häntäsi heilahda. On tyhjänä toiset valjaat, on 

vapaana puomin puol, ne täyttää voi joku toinen, mut ystäväin,  on vapaana puomin puol, ne täyttää voi joku toinen, mut ystäväin,  on vapaana puomin puol, ne täyttää voi joku toinen, mut ystäväin,  on vapaana puomin puol, ne täyttää voi joku toinen, mut ystäväin,  on 

jossain tuol.jossain tuol.jossain tuol.jossain tuol.    

Mä kuljen tän tieni loppuun sun muistoas kantaen. Mä kuljen Mä kuljen tän tieni loppuun sun muistoas kantaen. Mä kuljen Mä kuljen tän tieni loppuun sun muistoas kantaen. Mä kuljen Mä kuljen tän tieni loppuun sun muistoas kantaen. Mä kuljen 

tän tieni loppuun, kaikkeni antatän tieni loppuun, kaikkeni antatän tieni loppuun, kaikkeni antatän tieni loppuun, kaikkeni antaen, sil tiedän ett koittaa viel aika en, sil tiedän ett koittaa viel aika en, sil tiedän ett koittaa viel aika en, sil tiedän ett koittaa viel aika 

kun yhdessä laukkaamme taas. On perässä enkelten vaunut, on kun yhdessä laukkaamme taas. On perässä enkelten vaunut, on kun yhdessä laukkaamme taas. On perässä enkelten vaunut, on kun yhdessä laukkaamme taas. On perässä enkelten vaunut, on 

valjaina tähtivyö, eikä niiden vaunujen pyörät ole kiinni kaipuun valjaina tähtivyö, eikä niiden vaunujen pyörät ole kiinni kaipuun valjaina tähtivyö, eikä niiden vaunujen pyörät ole kiinni kaipuun valjaina tähtivyö, eikä niiden vaunujen pyörät ole kiinni kaipuun 

maas.maas.maas.maas.    
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