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Olipa pojat pohjolassa, synkässä 
pimentolassa 
urhot oivat pipo päässä 
miettivätpä syksysäässä 
tuumasivat, mieli jäässä 
mitä tehdä toimellista  
tämän paikan kuulummaksi 
tietymmäksi ”lantalassa”, 
jotta kuulevi etelän miesi,  
mitä täällä pojat tiesi. 
Siitä keksi urhot oivat 
pi-po kerhon koolle saivat, 
kerhon kohta toimivaisen. 
Siitä emot miettimähän, 
tuumimahan, 
mitä tässä tehtänehen 
ukot istuu kerholoissa 
näyttelyissä 
koluavat illan kaiket 
meluavat. 
 
Lähti sana kiertämähän 
punatupsu heilumahan 
Emot istui illan pari 
löytyi ilta ilkamoida 
myöskin meidän tarinoida 
Eikä yksin lorutellen, juorutellen 
vaan kovin mietiskellen 
miten tästä toimimahan 
 
Meni joulu alkoi koulu 
kevättalvi pitkä ja pimeä 
silloin kuului kutsu kimeä 
jo on rieha laskiaisna 
rokan syönti kaljan juonti 
mäenlasku lapsille 
latu kiverä aikuisille 
suksen juosta 
pulkan mennä 
kerrankin alamäkeä iltaan asti luikutellen 

Illalla kopisi kenkä, jopa heilui pipot tupsut 
tanssimassa riehaamassa 
laskiaisia laulamassa 
 
Syksymmällä emot oivat 
tupsuniekat naiset tomerat 
saivat kutsun kuulemahan 
mitä tiesi urhot omat 
kaipasivat naisen kättä 
naisen kättä käyttäväistä 
ihan kahvin kaatajaksi 
pullan leivän leipojaksi 
juhlan suuren kunniaksi 
Pohjan Kaman kantimeksi 
 
Siitä leipoi, siitä paistoi 
kalat perkoi, suolan heitti 
jopa viimein kahvit keitti 
Saattoi makoisat liemet 
monen miehen kiittäessä 
etelän miehen pohjan miehen 
koko kuulun kama-kansan 
särpiessä miel’ hyvällä 
 
Meni viikko, meni toinen 
tuli joulu joutavaksi 
pikkujoulu juhlittavaksi 
Liemen keitti tupsutyttö 
kalaliemen maistuvaisen 
kahvin kaatoi tuoksuvaisen 
juoman kovin kuohuvaisen 
juhlasahdin juopuvaisen 
kansa lauloi, kansa tanssi 
joulun suuren odotusta 
 
Meni joulu meni kekri 
taasen saatiin laskiainen 
kesä kaunis kukkuvainen 
Kalajoki meitä kutsui  
syksyn sade meidät kastoi 

sumuhun katosi Kalla 
Joulun aika surun aika 
yksi pipo kallellansa 
Tuonikin omansa muisti 
 
Tupsut touhui kuten ennen 
käytiin kuulut kuulemassa 
teatteri katsomassa 
ennen kesää pitkin kevättä 
 
Syksyä piposet ootti 
Kutsui taaskin kamat koolle 
pohjan kamat etelän kamat 
Taas tupsu heilumahan 
kahvikullan kaatamahan 
tortun leivän paistamahan. 
 
Niin on mennyt vuosi kaksi 
kohta viideskin vilissyt 
tupsut kovin touhuvaiset 
vikkelät vilistäjät tässä istuvat tuvassa 
vuotisjuhlaa viettämässä 
viintä, kaljaa litkimässä 
Malja tytöt 
juodaksemme ihan tässä itsellemme 
oman iltamme iloksi 
päivien kuulun kunniaksi 
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