nopea

hidas

iloinen

surullinen

hauska

vakava

rauhallinen

reipas

kovaääninen

hiljainen

raju

herkkä

salaperäiset
sanat

selkeät
sanat
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Mikä Hectorin hitti
on sinusta paras?

Kuka on sinusta
Suomi-rockin suuri tähti?

Palkkasoturi

Hector

Lumi teki enkelin eteiseen

Juice

Juodaan viinaa

Hurriganes

jokin muu kappale

joku muu

ei mikään

ei kukaan

Jos olisit rock-bändissä,
mikä olisit?

Mikä rock-musiikin
laji sinua kiinnostaa?

laulaja

Suomi-rock

rumpali

rockabilly

basisti

punk

kosketinsoittaja

jokin muu

joku muu

ei mikään

Mikä 70-luvulla suosittu
yhtye kiinnostaa sinua?

Kuka 80-luvulla suosittu
rokkari kiinnostaa sinua?

Hurriganes

Juice Leskinen

Jussi & The Boys

Eppu Normaali

Badding & Agents

Tuomari Nurmio

jokin muu

joku muu

ei mikään

ei kukaan

Mikä 80-luvulla suosittu
yhtye kiinnostaa sinua?

Kuka 70–80-luvun
rockin kuningattarista
kiinnostaa sinua?

Sielun veljet
Maarit Hurmerinta
Dingo
Muska Babitzin
J. Karjalainen ja mustat lasit
Liisa Akimof
jokin muu
joku muu
ei mikään
ei kukaan

Mutta tiedän mä sen, että ei ihminen
yksin muuttaa voi kuin itseään.

Minä vuori-ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin,
taikka vettä Atlantin.

Mä kirjastoihin iltaisin niin monta matkaa teen
ja lainaan samat kirjat uudelleen.

Syyskuu
(1972)

Oi mikä hullu mä oon.
Voi kuinka pieni mä oon.

Asfalttiprinssi
(1973)

Tää laulu tehty on jo ennenkin,
mä huhtikuuhun kerran heräsin.
On laivassain nyt uusi peräsin.

Nostalgia osa I
(1972)

Mä sammaliin sirkuksen laitoin
ja kaarnasta tein mitä vain.

Nostalgia osa II
(1972)

Nuo jalat paljaat kyllä muistan
ja metsän tuoreen tuoksuineen.

Länsituuli
(1970)

Lisää ideoita sanataiteen käytöstä ryhmissä löytyy
internetosoitteesta www.vahvike.fi > Sanataide.

Mandoliinimies
(1972)

Tulosta ryhmälle sopiva valikoima säkeitä
ja leikkaa viivoja pitkin. Vahva paperi tai
laminointi tekevät suikaleista kestävät.
Tiedoston lopussa on tyhjiä suikaleita
omia säkeitä varten.

Osallistujat voivat valita säkeen, joka tuntuu hienolta tai tärkeältä.
Valinnan voi tehdä myös yhdessä parin kanssa tai säkeen voi
kirjoittaa itse. Valittu säe esitellään, ja sen herättämistä ajatuksista
keskustellaan yhdessä. Säkeeseen voi myös keksiä jatkoa.

Poissaoloa
(1972)

Hectorin laulujen säkeitä

Miks’ et pysty itses kanssa sopimaan?
Ootko liian vanha saamaan vai nuori luopumaan?

Mä tahdon olla rauhassa
ja tehdä pikku juttuja.

Lumi teki enkelin
eteiseen (1973)
Hannikaisen baari
(1976)
Kadonneet lapset
(1978)

Vapaus, vapaus, minä ostin sen,
mutta käyttänyt en.

Tuli kaapista karhu
(1982)

Teet elämästäsi laulun, sen toiset arvostelee.

Jossain jysähtää
(1987)

Nyt sinun runsas vartalos puuttuu.
Sä missä olet, varmasti pian hermostun.

Kerro vaan!
(1978)

Teen sätkän, ja hoitajan mä nään ovella katsovan.
Se kai luulee mun kuuluvaan kalustoon!

Omassa kotona
(1981)

Oltiin jotain kuustoist’ kesää, paidat nailonii.
Ja kolmen kaljan jälkeen oltiin puolet vanhempii.

Piironkinjalka
(1982)

Äiti kysyi: ”Miksi tuo runoja rustaa?
Lapsi on kai päästänsä sekaisin.”

Talven lunnaat maksetaan, yön yli jaksetaan,
kun saapuu kevät.

Jos mä nousisin nyt tästä tuolista,
irti pääsisin näistäkin huolista…

Pianomies
(1988)
Seinästä seinään
(1988)
Ota yhteyttä apinaan
(1988)

Antaa lunta tulla tupaan, sulaahan se joskus pois.

Neljä tuulta
(2004)

Joskus iltaisin mä nousen lentoon viitta hulmuten,
ja mä pelastan tän maailman ja onnettomat sen.

Tavallinen suomalainen
mies (2014)

Kun ensilumi tulee kuudelta,
ja kaikki näyttää jälleen uudelta…

Neljä vuodenaikaa
(1989)

Ja me huone vuokrattiin, ja pantiin ovi perässämme kiinn’
ja ihmis-suhde-ohjelmia radiossa kuunneltiin.

Näin on
(1990)

Naapurit vois luulla mitä vain, jos ne sais kuulla,
että pimeässä yksin tanssin valssia seinästä seinään.

Ensilumi tulee kuudelta
(1992)

Mutta mies jakoi lohtua soitollaan,
kaikki kuuntelivat niinkuin nälissään.

