




Oi niitä taitoja

Sävellys: Boris Fomin, 1925 (Дорогой длинною)

Suomenkieliset sanat: Reino Bäckman, 1968 &
Jukka Paakki, 2016



Se Auratalo mieleen usein palaa
Siellä tein mä koodit hämärät
Ei tarvinnut siellä luoda Scalaa
Siell’ kielten syntaksit ol’ siisteimmät

Oi niitä taitoja, oi niitä aikoja
Ne tahtoisin niin elää uudelleen
Tuo lohko Algolin
Tuo käsky Mixalin
Ne tahtoisin niin nähdä uudelleen



Coredumpin aika on jo ohi
Pilvi-meiliin posti kulkenut
Koodarit ei binääriä sohi
Menneisyys on Burron sulkenut

Oi niitä aikoja, oi niitä taitoja
Ne tahtoisin niin saada uudelleen
Tuo sortti COBOLin
Tietue Pascalin
Ne tahtoisin niin löytää uudelleen



Unessa nyt näen Digilabin
Reikäkortit kaikki poistuneet
Tilalle mä olen saanut SABin
Lohduttaa voi mua vain gcc:t

Oi niitä taitoja, oi niitä taitoja
Ne tahtoisin niin saada uudelleen
Tuo luuppi Fortranin
Samastus Prologin
Ne tahtoisin ymmärtää uudelleen



Joskus kuulen etäpäätteen illoin
Vierellä modeemit ihanat
Ja CISARSia kaipaan minä silloin
Menneet on nyt pois ne sovelmat

Oi niitä aikoja, oi niitä aikoja
Ne tahtoisin niin elää uudelleen
Tuo aika TILHIen
Tuo aika KIELOjen
Ne tahtoisin niin elää uudelleen

Laa laa laa lailailai...





Paperiarkiston tähdet

Sävellys: Ray Davies, 1972 (Celluloid Heroes)

Suomenkieliset sanat: Juice Leskinen, 1978 &
Jukka Paakki, 2016



Unta jokainen katsoo, virkalistaan kurkottaa
Kaikki tahtoo mainetta, olla vuoden persoonaa
Moni saakin Sasulta paikan ja vaatit tyylikkäät
Ja kun katsot Katin kortistoon, heistä nimet siellä näät

Taas muistan Eskon ja Heikin, parin lujaa tutkivan
Joka tutkittuaan kaiken oli vielä Algodan
Eljas kunnialla vietiin, Eero TOIMIKUNTAn ties
Tuli Sepoista apulaisia, Olavista myyntimies



Kaikki tähdet näät kun katsot Sirkan ö-mappiin
Toiset proffina on, toiset assareina haudattiin
Aaltoon Jorma nousi ja Greger nostettiin
Averell pois myytiin, Patrik takaisin ostettiin



Ei Martti Johannes koskaan menettää voi karismaa
Vaikka Matti, Timo ja Habakin oli suurta johtajaa
Petrin MOPO kaahaa hienosti ja Lean kyytiin otti hän
Ja Kaitsu Otolla automaatistaan aina löytää kääntäjän

Kari-Jouko iskee silmää P-pelin tehdessään
Saja kertoo vitsin mojovan, sitä Asmo täydentää
Mutta kuka muistaa Helenaa, Airi täysin unohtui
Entä Eevaa, Mikaa ja Barbaraa, joille Nokia liiviin ui



Paulin, Osmon näät kun katsot Karlan raporttiin
Maaret lähti jo pois, Lauri instituuttiin haudattiin
Aaro huipulle nousi ja Jaakko nostettiin
Pekat proffiksi myytiin, Ari viidesti ostettiin



Unta Harri Kurjesta katsoo, HeLo pönttöön kurkottaa
Ja Henry haluaa rahaa, Linus elämää kuuluisaa
Ilmo-Tikli Reijolta onnistuu, ja Kjell hoitaa ohjeet muut
Arto perii Juhan oliot, Jyrki kaataa päätöspuut

Voi kun elämä oisikin Bitinpyörittäjä vain
Onnellista lehtorii täynnä viikottain
Viel’ Teija, Markku ja Teemu kahvihuoneessa ois
Eikä Liisa ja Hannukaan sieltä pääsis pois



Kaikki proffat näät kun katsot Pirjon raporttiin
Erkki, Ralph, Gösta, Jari - sinne kaikki haudattiin
Tiinat nousivat itse ja Päivit nostettiin
Toiset UPO:lle myytiin, toiset irtikin sanottiin

Lalalaalaa, lalalalalaa, lalalaalalaa
Lalalaalaa, lalalalalaa, lalalaalalaa



Eihän Yrjö ja Inkeri oikeesti sammu pois
Yhä Ilkka ja Kimmo KOPSin glögiä jois

Voi kun elämä oisikin pelkkä datABItti vain
Onnellista tutkijaa täynnä viikottain
Eihän viiden tähden lehtorit sammu pois
Eikä yhden tähden proffia enää ois…


