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Äärellä meren
Shh, kuuletko? Nuo aaltojen leikkisät tyrskähdykset, tuon poijujen
päättymättömän kopseen, tämän syvänmerellisen hengityksen harkitun
rytmin? On vuosi 1978. Kylävanhus Maggie istuu meren äärellä
Stromnessin kalastajakylässä Koillis-Skotlannissa ja odottaa. Kylän
nuoriso keikkuu aikuisuuden rajapinnalla – he ovat juuri päättäneet
yläkoulun ja vapaus kihertää jo selkäpiissä. Mitä nyt? Minne nyt?
Yllättävä uutinen pakollisesta kalastusreissusta murentaa yhden
unelman ja täydentää toisen. Fiona, Dora, Glenn ja Brodie painiskelevat
Stromnessin kyläneuvoston ahtaan moraalin ja omien haaveidensa
ristivedossa.

Ohjaajan terveiset
Meri kutsuu! Mutta mitä kaikkea aaltojen takana siintää… Speksin tekeminen
yhdessä on ihanaa ja palkitsevaa, mutta vasta sen jakaminen teidän kanssanne,
hyvä yleisö, tekee siitä kokonaisen.Kiitän sydämeni pohjasta lähes 90 speksiläisen
työryhmäämme, joka on tehnyt töitä tämän esityksen eteen uskomattomalla innolla
ja sitoutumisella. 

Erityiskiitos apuohjaajalleni Iidalle, olet
ollut korvaamaton. Kulunut speksivuosi
on ollut tässä porukassa yhtä riemua, ja
toivon, että yhteistyö ja into välittyvät
myös yleisöön. Jokainen speksinäytös on
myös ainutlaatuinen spektaakkeli, johon
juuri Sinä pääset yleisössä vaikuttamaan.
Siispä suuri kiitos Sinulle, että olet
saapunut tänä iltana paikalle todistamaan
tapahtumia Äärellä meren. Toivotan
nautinnollista ja sykähdyttävää iltaa
speksimme parissa!

Anttoni Kervinen
Iida Ylä-Rautio



Musiikki
Loru1.

sävellys: Tuulia Jukola
sanoitus: Eeva-Leena Karihtala
sovitus: Arttu Hautala
koreografia: -
 
2. Come Alive! - Nyt eletään!
sävellys: Benj Pasek, Justin Paul
sanoitus: Saara Punkari & Mimmi-Emilia
Pölönen
sovitus: Joonatan Puha & Alexandra Wikström
koreografia: Sanni Myllylä, Hilma Ukkola
 
3. Vauvoja - Nannaa Mannaa
sävellys: Hank Solo, Jonas W. Karlsson, Mikko
Kuoppala, Sara Forsberg, Thomas Kirjonen
sanoitus: Elina Kytömaa
sovitus: Arttu Hautala & Alexandra Wikström
koreografia: Sanni Myllylä
 
4. Cry of Celts
sävellys: Ronan Hardiman
sovitus: Saara Punkari
 
5. I Did Something Bad - Belladonna
sävellys: Taylor Swift, Max Martin, Shellback
sanoitus: Sofia Grönberg
sovitus: Pekka Rantakallio
koreografia: Sanni Myllylä, Hilma Ukkola
 
6. Fisupotpuri - Satamassa päästään asiaan!
sävellys: Alan Menken, Flogging Molly
sanoitus: Hanna Partanen
sovitus: Arttu Hautala & Arttu Brax
koreografia: Sanni Myllylä, Hilma Ukkola
 
7. The Longest Wave - Uusin silmin
sävellys: Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea, Josh
Klinghoffer
sanoitus: Saara Punkari
sovitus: Hanna Partanen
koreografia: Sanni Myllylä, Hilma Ukkola
 

8. Väliaikabiisi - Turskaa
sävellys: Eric Clapton, Jim Gordon, Benny
Andersson, Björn Ulvaeus
sanoitus: Elina Kytömaa
sovitus: Arttu Brax & Hanna Taipalus
koreografia: -
 
9. Bäng Bäng - Liian myöhään 
sävellys: eetu, Ellinoora Leikas, Samuli Sirviö
sanoitus: Mimmi-Emilia Pölönen
sovitus: Joonatan Puha & Iida Ylä-Rautio
koreografia: Hilma Ukkola
 
10. Pauhaava sydän - Kato totuutta silmiin
sävellys: Lauri Tähkä
sanoitus: Hanna Partanen
sovitus: Arttu Hautala
koreografia: Sanni Myllylä
 
11. Heliumpallo - Meren kutsu
sävellys: Jori Roosberg
sanoitus: Henrietta Pihlaja
sovitus: Vilma Laiho
koreografia: Sanni Myllylä, Hilma Ukkola
 
12. Itkevä Lintu - Huuto merelle
sävellys: Joel Melasniemi
sanoitus: Sofia Grönberg
sovitus: Nora Taipale, Iida Ylä-Rautio,
Tuplapumppu
koreografia: Hilma Ukkola
 
13. Castle on the Hill - Äärellä meren
sävellys: Ed Sheeran, Benjamin Levin
sanoitus: Sofia Grönberg, Elina Kytömaa,
Hanna Partanen, Henrietta Pihlaja, Saara
Punkari, Mimmi-Emilia Pölönen
sovitus: Nora Taipale, Hanna Taipalus &
Heikki Wikström
koreografia: Sanni Myllylä, Hilma Ukkola
 
14. Daddy Cool
sävellys: Frank Farian, George Reyam
sanoitus: -
sovitus:  Heikki Wikström
koreografia: -



Ystäväporukan valovoimainen keskus
Fiona kuplii merentakaisia unelmia.
Yhdessä poikaystävänsä Glennin kanssa
he voivat paeta kylän tunkkaista
ilmapiiriä meripaviljongille ja kohdistaa
katseensa lupaustentäyteiseen
horisonttiin.

Fiona Walker

Kunnianhimoinen Glenn on perinyt
isänsä johtajaluonteen mutta syyhyää
päästä avarakatseisemmille vesille.
Glenn on päättänyt, että kesän jälkeen
hän aloittaa lääketieteen opintonsa
Glasgow’ssa tyttöystävä Fiona
rinnallaan. Mikään ei saa tulla pian
koittavan vapauden tielle!

Glenn Randall

Stromnessin
väki



Brodie Ellis
Ystävyksistä Stromnessiin vahvimmin
maadoittuneelle Brodielle
tulevaisuuteen kuuluvat rantamökki,
kalastajaidylli ja satamassa odottava
perhe. Muut eivät aina ymmärrä,
kuinka Brodie suhtautuukin niin
joviaalisti kyläkulttuuriin, mutta
samalla hän sitoo ystävyksiä
sydämellisyydellään tiukemmin
yhteen.

Dora Ellis
Tuulen tuivertaman Doran sisällä velloo
ja räiskyy. Ystävät kiusoittelevat
sielukasta sähikäistä, joka muiden
huomaamatta lainehtii älynsä ja
tunteidensa melankolisessa aallokossa.
Mutta kuka Dora on ilman aurinkoista
kaksoisveljeä Brodiea tai riipivän
rakasta ystävää Fionaa?



Alice Walker
Rouva Alice Walker oli viimeisillään
raskaana muuttaessaan Stromnessiin 17
vuotta sitten. Tyttärensä Fionan hän on
kasvattanut yksin kylän ahdasmielistä
ilmapiiriä vastaan pyristellen. Sitkeällä
ja uudistushenkisellä rouva Walkerilla
on suunnitelmia pöytälaatikossaan,
mutta mitä hän oikein kaavailee?

Frank Randall
Urapolku kylän maineikkaimmasta
turskanpyytäjästä kyläneuvoston
puheenjohtajaksi on tuonut herra Frank
Randallille nuijankumauksellisen valtaa
ja prestiisiä kyläläisten silmissä. Herra
Randall on kasvattanut ainokaistaan
Glenniä yhtä konservatiivisella ja
joustamattomalla otteella kuin millä
hän sanelee pykäliä kokouksissaan. 

Sataman syrjässä sammaloituneella
kivellään istuu meren taakkaa kantava
Maggie. Aallot huuhtovat pois
kyläläisten mulkaisut ja moitteet, ja
ajan ahavoittaman pinnan alla kuohuu
rohkea ja rakastava mieli.

Maggie



Ohjaaja 
Anttoni Kervinen
Apuohjaaja 

Iida Ylä-Rautio

Näyttelijät
Oula Hyle, Silja Järvi,

Katariina Korvenkallas,
Juuso Kurttila, Miska Nurmi,
Viivi Savelius, Aino Virenius

 
 

Käsikirjoitus
Juulia Kivi, Eeva-
Leena Karihtala,
Maiju Knuuttila,

Miska Nurmi,
Matti Siitonen

Työryhmä



Tanssijat
Sanni Myllylä, Riikka Hormu, Liina Lehtimäki, Nina Lehtonen, Marge Marchesani, Milena

Niemivirta, Ida-Maria Sarakorpi, Hilma Ukkola
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Bändi
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Sovitus
Arttu Hautala, Arttu Brax, Vilma
Laiho, Hanna Partanen, Joonatan

Puha, Saara Punkari, Pekka
Rantakallio, Nora Taipale, Hanna
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Sanoitus
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meren
L a u l u j e n  s a n a t



 
sävellys: Tuulia Jukola
sanoitus: Eeva-Leena Karihtala
sovitus: Arttu Hautala

 
Tässä ois loru
Nyt nuorten suista
Opejen poru
Hiivatin puista
 
Ei nappaa opit
koulu on ohi
Kalaisat knopit
(Pfft) Haistakaa lohi!
 
Edessä hohtaa
unelmain valo
Takana kohkaa
perinteen palo
 
Aalloilla näillä
ankkuri painaa
Pian vaahtopäillä
Keinuu jo vainaa
 
Äärellä meren,
seilaten Kiinaan
Äärellä meren
ethän niin vaan
Äärellä meren
hurahda viinaan
 
Äärellä meren
kalastajan miinaan
 
Ketkä jää, ketkä jää 
Pystyyn kun me vedetään!

Loru1.



2. Nyt eletään
 
sävellys: Benj Pasek, Justin Paul
sanoitus: Saara Punkari & Mimmi-Emilia Pölönen
sovitus: Joonatan Puha & Alexandra Wikström

 
Niin kallisarvoinen
Kylä perinteinen
Turvapaikkamme
Kalastamme puurtaen
Elantomme arvokkaasti ansaiten 
 
Asiat on hyvin meillä
Koti parhain maamme päällä 
Eri sukupolvet saavat elää täällä yhdessä
Toki osaamme kalaa pyytää
Mut mahtaako se riittää
Sen rinnalle voisimme jotain uutta kehittää 
 
Milloinkaan emme saa
Kylää suurenmoista nyt unhoittaa 
Nousemme uudelleen 
Vanhat arvomme kun vaan muistamme 
 
Tämän kylän tomut karistan 
Saan kaiken mitä haluan 
Lääkis kutsuu mua, oon valmis uuteen 
 
Vaikka muut on valmiit lähtemään
Tulevaisuuteni täällä nään
Asumaan jään tänne tääl on mun juuret 
 
Nyt eletään!  
 
Ei täällä mitään oo
Uudet säännöt luon
En tyydy kohtaloon 
 
Poru loputon 
Kovin löysä on
Asenne nuorison  
 

 
Glennin kanssa lähtee voisin
Uusi alku onnen toisi
 
Kalasaaliit tämän kylän nuoret työllistää!
 
Pyydystän ihan muuta
Rakkautta ja taivaan kuuta 
 
Elämä on sattumaa 
Onnenongintaa  
 
Eletään, hetki tää 
Jos sä kotiin jäät 
Mitä silloin näät 
Maailma 
Odottaa
Sille annetaan
Joka uskaltaa 
 
Ja vaikka joskus eksyisin
Mun unelmat tuo takaisin
Kotiin sinne mis oon äärellä meren
Enää en ui virran mukana
Ankkurin lasken kaukana
Horisonttiin katson äärellä meren 
Nyt eletään! 
 
Vapaus
Koittaa
Kahleet 
Poistaa
Uudet tuulet saavat puhaltaa
Kerran
Vielä
Ollaan
Yhtä
Me ansaitsemme paljon parempaa kuin tää
Kuin tää
Kuin tää 
 



 
Ja vaikka joskus eksyisin
Mun unelmat tuo takaisin
Kotiin sinne mis oon äärellä meren
Enää en ui virran mukana
Ankkurin lasken kaukana
Horisonttiin katson äärellä meren (Hey!)
 
Ja vaikka joskus eksyisin
Mun unelmat tuo takaisin
Kotiin sinne mis oon äärellä meren
Enää en ui virran mukana 
Ankkurin lasken kaukana
Horisonttiin katson äärellä meren 
Kaiken saavuttaa voin äärellä meren 
Nyt eletään! 



3. Mannaa nannaa
 
sävellys: Hank Solo, Jonas W. Karlsson, Mikko Kuoppala,
Sara Forsberg, Thomas Kirjonen
sanoitus: Elina Kytömaa
sovitus: Arttu Hautala & Alexandra Wikström
 

On niin kutkuttavaa
tää juttu meidän yhteinen 
Sua vastustaa voi en
(mm-mm-mm)
kuumana
Mä käyn kun sua katselen
Sä saat aikaan sen 
 
Tuu lähemmäksi kulta
Hellyyttä saat sä multa
Parin metrin välimatka liian pitkä on
 
Aina kun oot lähellä
Kipinöitä tunnen täällä
Sä olet ihaninta päällä maapallon
 
Ja sä oot hunajaakin parempaa
Sua maistaa 
haluun aina uudestaan
Milloinkaan en mä tarpeekseni saa
Elämän saat elämältä tuntumaan
 
On niin kutkuttavaa tää juttu meidän yhteinen
sua vastustaa voi en 
(mm-mm-mm)
Kuumana
Mä käyn kun sua katselen
Sä saat aikaan sen 
Sä oot mannaa nannaa kaikille mun aisteille
Oot niin herkullinen 
Ja mä tykkään tykkään susta ihan hulluna 
Beibi mitään muuta tarvii en
 
Sä varmaan tiedät että
Jos mut aiot kotiis viedä
Sun pitää tehdä töitä
Et mut kiinni saat 

Ja huomaan
saan sut syttymään
Myönnetään
En kylmäksi mä jää
Huumaavaa
Kanssas kun mä olla saan
kemiaa voi melkein käsin koskettaa
 
On niin kutkuttavaa
tää juttu meidän yhteinen
Sua vastustaa voi en
(mm-mm-mm)
kuumana
Mä käyn kun sua katselen
Sä saat aikaan sen
 
Uu jee
 
Tää on kuumaa, mut koeta malttaa
Ihan helppoa mua ei olekaan kaataa
Mä aion tehdä temppuja
Kohta saan maistaa sun herkkuja
Myönnän et härnään sua
Oikeesti haluisin jo antautua 
kanssas oon valmiina seikkailemaan
Ota mut mä en enää malta odottaa
 
On niin kutkuttavaa
tää juttu meidän yhteinen
Sua vastustaa voi en
(mm-mm-mm)
kuumana
Mä käyn kun sua katselen
Sä saat aikaan sen



4. Cry of Celts
 sävellys: Ronan Hardiman

sanoitus: -
ovitus: Saara Punkari
 
Instrumentaali



5. Belladonna
sävellys: Taylor Swift, Max Martin, Shellback
sanoitus: Sofia Grönberg
sovitus: Pekka Rantakallio

 
En tahdo enää leikkii
tunteetonta
Nyt tunteet leikkii mulla
Tummat pilvet täyttää taivaan
En ole vuosiin tehnyt
Tunnustusta
Nyt tikittävät kellot
Myrsky nousee, kun sut nähdä saan
 
Aistit mua harhaan johdattaa
Ääriviivat tummuu, heikottaa
Onnellinen kun sut nähdä saan
Mut kateus polttaa kun hän koskettaa
 
Huimausta ja heikotusta
Oot mun Belladonna
Haavekuva, vainoharha
Unelmoin, mut väärin teen
Tunteitani en voi peittää
Verkkoos oon jäänyt, käännyt, enkä lähtee vois
Siis nyt juokse pois, pois
 
Vai muutatte nyt kaupunkiin
Miksi pelkään?
Iloista kai pitäis esittää
Enkä voi sun päätäs kääntää
Mut tunnen sinut Fiona 
Sinne et jää
Sun sydän janoo elämää
Ja sen voisit kanssain löytää
 
Hai kuin laivaa, miksen kiinni saa
Enkä mieltä taipumaankaan saa
Vaikka oisin vahva, nähdä saat
et kaikki muurit murtuu aikanaan
 

Ehkä jonakin päivänä mielesi muuttuu
Ehkä Glenn pilaa kaiken
ja vapaaks sut päästää 
Ja samalla häpeän jokaista sanaani
Ja mä häviän, sinut hävitän
Itseni hävitän mutten täältä häviä
Häviän, sinut häviän
Kaiken hävitän, hävitän
 
Huimausta ja heikotusta
Oot mun Belladonna
Haavekuva, vainoharha
Unelmoin, mut väärin teen
Tunteitani en voi peittää
Verkkoos oon jäänyt, käännyt, enkä lähtee vois
Siis nyt juokse pois, pois



6. Satamassa päästään asiaan!
 
sävellys: Alan Menken, Flogging Molly
sanoitus: Hanna Partanen
sovitus: Arttu Hautala & Arttu Brax

 
Tässä ollaan likasessa baarissa
viinaa riittää ja naisia
Mut mitä se muka tarkoittaa, et
satamassa päästään asiaan?
 
Tästä se alkaa, usko pois
tää on sitä mistä kerrottiin
merenkäynnin parasta tarjontaa
satamassa päästään asiaan!
 
Glenn sä oot kaveri mahtava
upeeta olla täällä sun kanssa
mut et sä voi väittää elänees
ellet juhli kuten merimies!
 
No, maistakaas talon bourbonii
tai ylämaiden single malttii
Meri vanhat murheet karkoittaa
satamassa päästään asiaan!
 
Kerran merenneidon
sain verkkoihin
ja se sai palkinnoksi
yhden yön mun kanssa ha-ha-aikamoinen yö oli
 
Merimiehet palaa kassit täynnä, krhm, kalaa
satamassa päästään asiaan, oou!
 
Pakko myöntää, täs on tunnelmaa
kun me syöksytään seikkailuun
Sydän tulessa ja tuulta hiuksissa
toista tämmöstä reissuu ei tuu!
Teistä löytyy kyllä ainesta, 
tunnen sen mun selkäkarvoissa!
Kyllä sen saa pojatkin huomata, 
satamassa päästään asiaan!
 
 

Jos et ois mua merelle kistkonut
en olis mies ollenkaan!
Me kaikki Skotlannin satamat vallataan
ja legendoiksi tullaan, hahaa!
Sun kanssas kyllä kelpaa
Oli merta tai satamaa
täällä viski virtaa
Ja miehuus mitataan!
 
Merimies on aito mies, nyt sen ymmärrän
 
Ja niin se on, mikä merellä käy,
se perkele, merelle jää!
 



7. Uusin silmin
sävellys: Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea, Josh
Klinghoffer
sanoitus: Saara Punkari
sovitus: Hanna Partanen

 
Vihdoin oman elämän aloittaa saan
mökkiä rauhassa rakentaa
Mukava kun Fionakin tänne tuli katsomaan
Samalla kun seiniä maalailen
tulevaisuudesta haaveilen
Ehkä vielä joskus rinnalleni löydän sen
jonka kanssa jaan kaiken
 
Paljon uutta tapahtuu kerralla
tilanne tää tuntuu oudolta
Mukavaa kun Brodie kuitenkin on seurana
kaksin aina hauskempaa
 
Seilataan
Kuljetaan
Minne johtaa
 
Pyytämättä sainkin tämän elämän
voiko ajan juoksun hetkeksi vain pysäyttää?
Täytyy hengähtää
Tätä en osannut ajatellakaan
elämässä kaikkee ei voi aina ennakoida
Voin vain jatkaa matkaa
 
Kaiken tän uusin silmin näin
jotakin tunsin sisälläin
Kumma tunne valtaa mielen hetkittäin
kuin ois joku vierelläin
 
Glennin kanssa tulevaisuuden näin
nyt en enää katso taaksepäin
Turvallinen elämä siintäisikö edessäin
jos ois joku vierelläin

Elellään
Viihdytään
Uutta nään
 
Pyytämättä sainkin tämän elämän
Tiedän se voi antaa meille vielä enemmän
kun vaan kiinni pitää
Sivun käännän uuden kunhan rohkenen
Ehkä jonkun kanssa voisin vielä kokee sen
olon turvallisen



8. Turskaa
sävellys: Eric Clapton, Jim Gordon, Benny Andersson,
Björn Ulvaeus
sanoitus: Elina Kytömaa
sovitus: Arttu Brax & Hanna Taipalus
 

Kaloille nyt kunniaa!
 
Tää on rakas kylä meidän
Rannikolla Skotlannin
Merituuli täällä tuivertaa
Kalan tuoksun kuljettaa
 
Turskaa
Kun haavin nostaa saan
Turskaa
Ei ole parempaa
Turskaa
Eväkkäillä leivän pöytään saan
 
Suomukas 
eläinlaji tuo niin jalo
Kultaa käsissäni kun sen kiinni saan
 
Kun siima kiristyy
Antaa syyn hymyilyyn
 
Kalat kalat kalat
On tän kylän sielu
Pyrstökkäitä pyytää haluan aina vaan
 
Kalat kalat kalat
Ne meille tuo riemun
Laulu on tää ystävämme niljakkaan
 
 



9. Liian myöhään
sävellys: eetu, Ellinoora Leikas, Samuli Sirviö
sanoitus: Mimmi-Emilia Pölönen
sovitus: Joonatan Puha & Iida Ylä-Rautio
 

Voitko kadota, sinne
missä luuhasitkaan
Vaikka sydän ei pois sua häädäkään
mä en oo sun enää
Ikinä en mä ois sua jättänyt
vauva tarvi isän, onneks sillä on se nyt
Tulit liian myöhään
Mikset voi sitä myöntää?
 
Kun on merillä, siellä
Joskus suunta voi hukkua
Onnettomuuksia
Jos laiva vahva on ei sitä saa uppoomaan
Olihan tääkin kai tavallaan haveri
Ei odottaa tarvi, kun voit iskee mun kaverin
Mä tarvitsin sut hetken ja luulin että oisit mut
tuntenut
 
Ei meidän hölmöjä unelmia kai olekaan
Mä yli tän pääsen ja voin unohtaa
Mut jokin pistää nyt kun sä oot siinä taas
Valitsin väärin ja sinut menetin
Pilasin kaiken
Ilman sua selviin, mut haluis en en en
Mitä mä teen
 
Meillä oli jotain suurempaa 
Miten mä pystyn irrottaa
Kun tiedän että me toisillemme kuulutaan
 
Mut uuden alun saan Glasgow’ssa
Brodyn kanssa kodin rakennan
Saanko silti sua kaivata?
 
 
 

Ei meidän hölmöjä unelmia kai olekaan
Mä yli tän pääsen ja voin taas unohtaa
Mut jokin pistää nyt kun sä oot siinä taas
Oisin sua aina kai voinut rakastaa
Mun sydän huutaa, mua sattuu, ethän mee
Jäisit mun viereen



10. Kato totuutta silmiin
sävellys: Lauri Tähkä
sanoitus: Hanna Partanen
sovitus: Arttu Hautala
 
 

Mitä sä väität, et pettänyt oo
etkö sä nää miten pihalla oot?
Käyttäydyt kuin oisit sekopää mulkku
mä luotin suhun! Ja sä v… 
 
Nyt lopeta, et voi valittaa,
kun päätit ettet tuu takas laivaan
Ei meille jäänyt epäselväksi
oot liian lapsellinen isäksi, ja perhe…
 
Fiona on rakastunu muhun
pääskö se sult muka unohtuu
Se tekis mitä vaan mun eteen
kaikki tietää me kuulutaan yhteen
 
Voiko rakkaus olla aitoo jos sä sen hylkäät?
Mieti hetki ja vastaa rehellisesti tähän
 
Miksi sinun pitäisi tämä voittaa?
Elän kerrankin mun unelmaa
Sä jätit Fionan tänne yksin
et ollut näkemässä kuinka se kärsi 
 
Sä et oo sama ihminen enää
Mä odotin sinulta enemmän
 
Kato totuutta silmiin, totuutta silmiin
Et voi tätä voittaa, voi tätä voittaa
 
Sä tiedät sen ja tiedät et mä tiedän sen
oot mun rinnalla ikuinen kakkonen               
Se mitä tahtonu oot, mä oon saanu sen
senkö takia sä oot nyt petollinen?

Ja sä oot vastuuton hulttio, pelkuri
Varmaan Fionan uudelleen jättäisit
ja vauhdilla pakoon pötkisit
kun sun oikeesti sitoutuu pitäisi
 
Et voi odottaa että mä aina
hmmh, tanssisin sun pillin mukaan
Mä tarjoon niille hyvän elämän
ne ansaitsee jotain parempaa kuin sinä
 
Ha!
Kuuntele ittees, pistä se mielees,
et tuu saamaan Fionaa vierees,
Sä saat nähä, 
tää ei kaadu tähän
 
Miksi sinun pitäisi tämä voittaa?
Toi sun toiminta on paskamaista
enkä aio tätä luovuttaa
Mä rakastan Fionaa
 
Sä et oo sama ihminen enää
Mä odotin sinulta enemmän
 
Katso totuutta silmiin, totuutta silmiin
Et voi tätä voittaa, voi tätä voittaa



11. Meren kutsu
sävellys: Jori Roosberg
sanoitus: Henrietta Pihlaja
sovitus: Vilma Laiho

 
Tuuli riuhtoo
Repii Rikki
Eikä anna armoa
Juurinensa irti kiskoo
Heittää yksin karikkoon
Laineet kuljettaa 
Turvaan johdattaa
Pakoon julmaa maailmaa
 
Suojaksesi suomme peiton
Vaahdon veden vihmovan
Meren syliin tyrskyn helmaan
Aikasi on astella
Myrskyyn antautuu
Liikkeet sulautuu
Kuohut ylles kumartuu
 
Luulin elämäni 
tarjoovan ehkä enemmän
Ystävätkin hylkää 
miksi siis enää välitän
Vaikka annoin paljon 
tyhjyyttä sain vain takaisin
 
Enää en jaksa
Yksin en jaksa
Helpompi kaikille 
kun en tänne jää
 
Aallokossa autuus oottaa
Laineet lepoon keinuttaa
Syvyyksissä sielus kohtaat
Murheet maan on kaukana
Menneet unhoita
Syliin vajoa
Aukee uusi maailma

Lohdun vihdoin löydän
Vaahdosta meren kuohuvan
Lahjaksi mä annan
rakkaille kauniin maailman
Seireenien kutsun kuullessa
sille antaudun 
 
En pahalla muista
Sun katseesi loistaa
Kun katsot sä toista
Mä aaltoihin jään
 
Aalloissa armo 
Viimeinen saatto
Ru-kouk-set
Kuu-lem-me
An-tau-du
Luok-sem-me
Do-oo-oo-oo-ooraa
 
Meren pinnalla mä nään
hennon heijastukseni
kuvajaiseen kätkeytyy
pahin viholliseni 
 
Tätä en jaksa
Näin ei voi jatkaa
Mieleni vankina
yksin jos…
 
Toivon huomispäivän 
tarjoovan hiukan enemmän
Vielä hetken jaksan
taivaani itse väritän
Vielä yritän ja 
pohjalta pintaan ponnistan



Vaik tänään en jaksa
Joskus viel jaksan
Jo auringon noustessa
Mä selvemmin nään
 
Vaik tänään en jaksa
Joskus viel jaksan
Jo auringon noustessa 
Mä selvemmin nään



12. Huuto merelle
sävellys: Joel Melasniemi
sanoitus: Sofia Grönberg
sovitus: Nora Taipale, Iida Ylä-Rautio, Tuplapumppu

 
Vuosia tuntenut
Vastarannan ainoalta saarelta
Sua katsellut
Vihdoin ymmärrän
Erimielisyydet, välimatka
ei erota meitä
 
Kalliomme reunalle
Pienet kivet järjestä
Ja aallon ne pyyhkäistä
 
Merelle huuda surumme
Se lohduttaa
Antaa rauhaa
 
Merelle huuda ilomme
Se riemuitsee
Ja pauhaa
 
Tänne aina kai me palaamme
Tuot mut eloon kaipuu sydämellä painaa
 
Nostat pintaan
Pidät minut satamassa
Olet ankkurini
 
Kun hiuksesi harmaantuu
Sinä rypistyt ja naurat
Et muutu milloinkaan
 
Merelle huuda ilomme
Se riemuitsee
Antaa rauhaa

Merelle huuda surumme
Se lohduttaa
ja pauhaa
 
Tänne aina kai me palaamme
Tuot mut eloon kaipuu sydämellä painaa



13. Äärellä meren
sävellys: Ed Sheeran, Benjamin Levin
sanoitus: Sofia Grönberg, Elina Kytömaa, Hanna
Partanen, Henrietta Pihlaja, Saara Punkari, Mimmi-
Emilia Pölönen
sovitus: Nora Taipale, Hanna Taipalus & Heikki Wikström
 

Lupasin vielä nousevani
Majakan valon nään, täs on vapauteni
Nyt rajani ylitän, meri kuulla saa
Maailma odottaa, elän unelmaa
 
Tarinani kirjoitan
uudelleen, ei se ollut mun
Niink uin mökki joka seisoo rannal, rinteen alla
ystävät, onnee matkaan
 
Päin tulevaa
voin rohkeutta menneestä ammentaa
se meille antaa suuntaa
Tää paikka meidät muovasi
Jäljen se jättää
Vaikka aallot löisivät,
äärellä meren kohdataan
 
Kalaretket Stromnessin sun täytyy kokea
Turisteja turskaherkut täällä odottaa
On nuorten aika lennähtää, saavat levittää
siipensä
Meri kannattaa minne kuljetkaan
 
Nyt kun voin haaveet mun toteuttaa
Osaanko oikein toimia?
Pienet jalat kohta peiton alta pilkottaa
Pian me ollaan kolmistaan
 
Uusi odottaa
Saamme verhot ripustaa, pesää rakentaa
Tehdään siitä turvasatama

Mua jännittää nyt kun on aika nousta laivaan
Selvitään kyllä, kunhan vain kanssas olla saan
elämämme aalloilla seilataan
Äärellä meren kohdataan
 
Jälkeen haaksirikkojen
näetkö liikkeen tähtien?
Vuorovesi, aika muutoksen
Tuulen suuntaa seuraten
Sumussa hetken harhaillen 
Ankkurin uuteen laskien
Merikotkan lennon nähdä voi, ulappaan yhtyen
 
Mä uskalsin, luotin unelmiini
Hetkeen tartuin kii
Joskus taas irti pääsin
Nyt tuntematon meitä oottaa mutta
vierellä, kaukana, yhteistä matkaa kuljetaan
 
Mä uskalsin, luotin unelmiini
Hetkeen tartuin kii
Joskus taas irti päästin
Nyt tuntematon meitä oottaa mutta
vierellä, kaukana, yhteistä matkaa kuljetaan
Mukanani sut pitää saan
Äärellä meren kohdataan



14. Daddy Cool
sävellys: Frank Farian, George Reyam
sanoitus: -
sovitus:  Heikki Wikström
koreografia: -


