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Muumipeiton alta tyttnen kurkistaa
hn katsoo salaa kun iti itkee, aivan hiljaa
miksi iti itket, miksi et nauraisi vaan
kyll peiton alla laakson vki minua nyt suojaa
Ehk tytn sydn on puhdasta kultaa
kun se rinnassa liikaa painaa
miksi kynttiln lyhyeen saa tulta
mutta vain lainaan
Hn laittaa pienen kden rintansa plle taas
ja kysyy mik siihen koskee
mik se nyt olikaan
ja siit hnelle sngyn laidalta kerrotaan
voi liekki elmn polttaa
joskus oikein tosissaan
Sit jolla on uudet seikkailut suuntanaan
ja joskus kun polte lakkaa
hn on valmis muumilaaksoonsa muuttamaan
tai ihan minne vaan
Ei yksi psky kes tee
ei yksi kes elm sydmeen
ei yksi elm mitn thn kaikkeen
Se psky toi kesn eteiseen
se antoi rauhan sydmeen 
ja lehahti sitten siivilleen
ja syttyi liekkiin ikuiseen
ja se loistaa, minne ikin meen
Joskus tytt kysyi mit siin on niin urheaa
ett osastolla jaksaa olla, ei hn tied muustakaan
hn nukahti siihen kun iti harjaili hnen tukkaa
ja muumilaakson vki sai 
taas uuden asukkaan
Kuka edes lohtua toisi yhn
thn kylmn ja pimen yhn - joka tnne j
aamuthden seurassa pivn tyhn
kun mennn nin
Ei yksi psky kes tee
ei yksi kes elm sydmeen
ei yksi elm mitn thn kaikkeen
Se psky toi kesn eteiseen
se antoi rauhan sydmeen 
ja lehahti sitten siivilleen
ja syttyi liekkiin ikuiseen
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ja se loistaa, minne ikin meen
Ei yksi psky kes tee
ei yksi kes elm sydmeen
ei yksi elm mitn thn kaikkeen
Se psky toi kesn eteiseen
se antoi rauhan sydmeen 
ja lehahti sitten siivilleen
ja psti pois kahleet
ja se loistaa, minne ikin meen
se mukana kulkee
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