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Lupa 120808 on myönnetty 29.10.2004. Lupa kattaa yhteensä 2 laulua, 
jotka saa kopioida 10 kertaa.

Muista käyttöön liittyvistä ehdoista voit lukea liittenä olevasta käyttöluvasta.
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Rosvo Roope

Sanat: Rafael Ramstedt

 1

1.
Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa
surullisen tarinan, jol ei oo vertoa.
Se on laulu merirosvosta, Roope nimeltään,
joka sydämiä särki, missä joutui kiertämään.

2.
Hän kaunis oli kasvoiltaan ja nuori iältään
ja opetuksen saanut oli omalta isältään,
mut tyttö, jota lempi, hän oli petturi,
ja siksi tuli Roopesta nyt julma ryöväri.

3.
Viel Itämeren rannikot ne Roopen muistavat,
ja naiset Pietarinkin vielä päätään puistavat,
ja Suomenlahden kaupungit tuns Roope-ryövärin,
ja suuri oli pelko vielä Kokkolassakin.

4.
Ei neito Viron rannikon unhoita milloinkaan,
kun Rosvo-Roopen kanssa hän joutui kapakkaan.
He söivät, mitä saivat, ja joivat tuutingin,
ja tyttö poltti sydämens, mut Roope sikarin.

5.
Ei tiennyt impi Oolannin, kuink oli laitansa,
kun Rosvo-Roope pestäväks vei hälle paitansa.
Yks nappi oli irti, hän ompeli sen kiin,
ja samalla hän ompeli myös sydämensä siin.

6.
Sai Roope viimein palkkansa, hän on nyt Suomessa
ja jossain jokivarressa lie lossivahtina.
Hän lesken eessä nöyrtyi ja joutui naimisiin,
ja sillä lailla Rosvo-Roope hiljaa hirtettiin.

Säv. trad.

Sanoitukset on kopioitu Laulut.fi-palvelusta hankitulla luvalla.  Lisätietoa www.laulut.fi 
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Hepokatti

Trad.

 2

1.
Oli hepokatti maantiellä poikittain,
jala-jalla jala-jala-vei,
ja se haravalla kaiveli hampaitaan,
jala-jalla jala-jala-vei.

Jala-vei, jala-vei,
jala-jalla jala-jala-vei,
ja se haravalla kaiveli hampaitaan,
jala-jalla jala-jala-vei.

2.
Kuului aitasta kananpojan aivastus.
Oli raukalla lapsihalvaus.

3.
Siellä seinällä soitteli suolainen silli.
Oli apunansa sillä yks värillinen pilli.

4.
Kirppu tanssasi tangoa lattialla,
ja lude oli katkera sängyn alla.

5.
Kissa lauloi sooloa orrella,
ja hiiri löi tahtia korrella.

6.
Hento lehmä se istui vintissä,
ja härkä oli synkkänä pirtissä.

7.
Talo heitteli volttia ilmassa,
ja sekös vasta nauratti lammasta.

8.
Mutta juhla se tuli yhä hurjemmaks:
muuttui lattia katoks, katto lattiamatoks.

Sanoitukset on kopioitu Laulut.fi-palvelusta hankitulla luvalla.  Lisätietoa www.laulut.fi 
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 Käyttölupa

 Tässä käyttöluvassa määritellään luvansaajan sävelteosten käyttöä koskevat oikeudet ja

 velvollisuudet. Luvansaaja sitoutuu  noudattamaan tämän käyttöluvan ehtoja.

 1 § Määritelmät

 Lupakauppa

 Lupakaupalla tarkoitetaan Laulut.fi-palvelua.

 Luvansaaja

 Luvansaajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on tilannut lupakaupasta

 lauluvihkon ja samalla sitoutunut  noudattamaan tässä käyttöluvassa määriteltyjä ehtoja.

 Lauluvihko

 Lauluvihkolla tarkoitetaan luvansaajan lupakaupassa kokoamaa sävelteosten sanoitusten

 kokoelmaa, joka lähetetään luvansaajalle sähköisessä muodossa.

 2 § Käyttöoikeudet

 Luvansaajan oikeudet ja velvollisuudet

 Luvansaaja saa: 

 1.      tallentaa lauluvihkon digitaalisessa muodossa tilaamansa lauluvihkomäärän valmistamisen 

          edellyttämäksi ajaksi

 2.      tulostaa lauluvihkon paperille tai vastaavalle alustalle, ei kuitenkaan ilman erillislupaa piirtoheitinkalvolle

 3.      valmistaa tilaamansa lauluvihkomäärän valokopioimalla tai vastaavalla tekniikalla paperille 

          tai vastaavalle alustalle 

 4.      luovuttaa lupakaupasta tilaamansa ja valmistamansa lauluvihkon kappaleet kolmannelle.

          Luvansaaja ei kuitenkaan saa veloittaa kolmannelta enempää kuin välittömät kulut,

          jotka aiheutuvat lauluvihkon valmistuksesta

 5.      käyttää lauluvihkoja luvansaajan sisäisissä ja asiakastilaisuuksissa sekä muissa 

          vastaavissa tilaisuuksissa

  Luvansaaja sitoutuu siihen, että tilauksen yhteydessä luovutettu lauluvihkojen digitaalinen 

  kopio tuhotaan välittömästi kun tilattu lauluvihkomäärä on valmistettu. 

  Luvansaaja sitoutuu siihen, että luvansaaja ei luovuta tilauksen yhteydessä luovutettua lauluvihkojen

  digitaalista kopiota edelleen kolmannelle. 

  Käyttölupa ei sisällä sävelteosten esitys- tai mekanisointilupaa. Esitysluvan, joka tarvitaan 

  esimerkiksi suurissa  yhteislaulutilaisuuksissa, myöntää Teosto ry.

  3 § Tekijänoikeus- ja lupamerkinnät 

  Tekijänoikeus- ja lupamerkintöjä ei saa poistaa valmistettavista lauluvihkokappaleista.  

  4 § Tekijä- ja oikeudenhaltijatiedot

  Lauluvihkossa olevia tekijä- ja oikeudenhaltijatietoja ei saa poistaa valmistettavista lauluvihkokappaleista. 

  Säännökset tekijän  nimen mainitsemisesta teoksen yhteydessä sisältyvät tekijänoikeuslakiin. 

  5 § Korvaus

  Korvaus maksetaan laskun perusteella eräpäivään mennessä. 

  6 § Viivästyskorko

  Maksun viivästyessä suoritetaan korkolain mukainen viivästyskorko.

  7 § Vahingonkorvausvelvollisuus 

  Luvansaaja vastaa kaikesta välittömästä vahingosta, joka johtuu luvansaajan tämän käyttöluvan 

  vastaisesta menettelystä tai käyttöluvan mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä. Vastuu ei kata

  välillistä vahinkoa. Vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos luvansaaja on aiheuttanut vahingon 

  tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. 

   8 § Käyttöluvan voimassaolo

  Tämä käyttölupa tulee voimaan luvansaajan hyväksyessä nämä lupaehdot lauluvihkon sähköisen

  tilaamisen yhteydessä itseään sitoviksi.

Sanoitukset on kopioitu Laulut.fi-palvelusta hankitulla luvalla.  Lisätietoa www.laulut.fi 


