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S arvenkolistajaisl aulu,

fsäv. Rosyo Roope)

1.

Jos tarinaamme tätä ei alkuunsa katkaista,
niin kertoisimme historiaa, Puolimatkasta,
sen iso Armas perusti ja mahtavaksi loi,
ja,iso, Arrnas,le-venteli pauhasi ja,joi.

2,

No Armas alkoi vanheta ja henki vinkua,
mut pojilla ei liikkeenjohtoon ollut hinkua,
niin Armas päätti myrydä sen hyvällä hynällä,
ja kauppakirja kirjoitettiin Hankkijan kynällä.

3.

iin tu li,m Lrkssn fi-rnulffi myös Han kkijan heppuja,
selässänsä kantaen kiinteistöreppuja,
monet niistä oli alkuun kultajyviä,
mut eivät nekään enää taidä olla hyviä.
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4.

No firnla ,alkoi entisestään vielä paisua,
ffi3.-^s.*'r-.*i. - ,..,.-.;*;;:,@ ***--.."",meno.:.Yäfthr.Jrkl,;ta,.sqkä raig$a,
ei silloin oltu yhtään köyhiä,ei kipeitä,
v.aikkä,'Rå§sävirta ått<oi alas iivetå.
' : r:-.r .
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(säv, Kai muistat kannella kun fregatin)
5.

r,..i',
Ka'i muistat laman tulon ankean,

kai muistat laman tulon ankean,
kun hommat juuttui ja kehnoks muuttui,
kon sernitilin päätös Noyeran.
:

6.

Oi Mariän':päivänä mä muistan sen,
oi Marian päivärrä mä muistan sen
ja heinäkuuta,'kun suuri tr1u13
iakaisi Noverankin konkurssiin.-it.

7.

Ol kolmas kahdeksatta muistan sen,
ol kolmas kahdeksatta muistan ,sen,',
kun Ruolan perhe, no tiekö erhe,
myi liikkeen Puolimatkan yhteyteen.
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8.

Kop ko-p kop,kOp, kop kuulin. åänen,sen,
l«op,:kop,kop kop, ,kop pakoon päässyt en,
Niin pankin hoivaan, atamäkeen loivaan,
osa mejsläp!Q$äi.,o,* en iseen.

9"

N$ myynti=kuntoon fl rma veivattiin,

.kiintei§tökanhiulosheivqttiin,'

ja Skanskan malliin, NCC:n talliin,
Det lider in det lider in...

(säv. Hämä härnä häkki)

10.

a:i*i{titni;i;ilr;r;*-..

.11.

Sitten tuli Arvo, firman kauppasi,
nosturit ja parakit svenskeille hukkasi.
Meidän syliin maat ja majat tuupasi,
'jönkajäl
n','kyy is!ä utos,!o[kkasi-

Mq{AsgA_vjIFäen qliq dUln W
moni meistä:rnmUtakin jo ehti tuumia.
Kokonainen vu«:si sitä ootettiin,
ohessa myös hommat hyvin hoidettiin.

12.

Apportilla asiat sitten ratkaistiin,
'§itdet Puolimatkaan siten katkaistiin.
Investin mukana Pasitaan muutettiin,
,uudet tAv6t:tääliå me,heti"kohdattiio.,,
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3. 5 raålnnan me oilä'an, ei juttu haihaa'oo,
" V tutuksikin tullaai^i, sekin varmaa on.
jo
voimme mukin tyhjentää,
ystävffiä syver.tää ja sarvet lyhentää.

:r§.lEhkä nyt
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