
 

Repussa ripaus rohkeutta 
säv. ja san. Riikka Jäntti 
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1.On ko tä nään se päi vä, jo ka mie les sä on ol lut jo kau an? Rep pu 
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val miik si pa kat tu na e tei ses sä o dot ta nut on. 
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loupiiniripahuppilemkoOnla?pamuaatumaisnääntäseiMik 

AsusGm/B♭G/HD7/CA7/C♯ 

Em7/DH7/D#Em 

tu nut sa laa? Ai ka men nä on. Kou lun kel lo jo soi! 

16      B 
F♯m7A/GGA 

Re pus sa ri paus roh ke ut ta, i lo a, u te li ai suut 

Hm20  G/E G/A 
1. 
D G/E D/F♯ 

ta ja ru ko us: "Jee sus, siu naa mei tä." Re pus sa 
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mei tä. 2.Luo kan 

27   Gm/B♭ C  D C/D 

Vä li tun nin lei kit mei tä o dot taa. Yh des sä ys tä vyyt 
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30           CGm7/B♭DC/DDC/D 

tä o pe tel laan. Et tei yk sin tar viis jää dä ke nen kään, toi sis 

33           D.S. al Fine DDsus4 C/EB♭/D 

tam me huol ta pi de tään, vä li te tään! Re pus sa 

2. Luokan ovi on auki, 
käytävällä puheensorina kaikuu. 
Oman nimensä opettaja taululle 
jo kirjoittanut on. 

Löytyy jokaiselle paikka oma, 
vihko, pyyhekumi, aapinen
ja kynä soma. 
Aika mennä on. 
Koulun kello jo soi! 

Repussa ripaus rohkeutta, 
iloa, uteliaisuutta 
ja rukous: 
Jeesus, siunaa meitä. 

Välitunnin leikit meitä odottaa. 
Yhdessä ystävyyttä opetellaan. 
Ettei yksin tarviis jäädä kenenkään, 
toisistamme huolta pidetään, 
välitetään. 

Repussa ripaus rohkeutta, 
iloa, uteliaisuutta 
ja rukous: 
Jeesus, siunaa meitä. 
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