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Tuvassa lunta
Elämä kuin unta
painajaismaista vain äskettäin.
Ottaa tää aivoon
Kirveenkin kaivoon
heitin eilen jo suutuspäin.
Myös pelihousut lienee ratkenneet.
Susi söi lampaat
Kalisee hampaat
Kylmä on minulla yksinäin.
Ei juotavaa mukissa,
kusta vain sukissa
Surkeelta tuntuu tää hetkittäin.
On suhteet ystäviinkin katkenneet.
Tähän heikommat sortua jo vois
mutta murheeni heitän pois
Viedä ei multa kuitenkaan
vapauttani parhaimmillaan.
Nauramaan sellaisille jään,
jotka sätkii kuin sika säkissään,
jos ei laskujaan maksa,
ja juosta ei jaksa
oravanpyörässään.
Kärsii näin jotkut
töistä sain potkut
Sähkötkin katkaistiin töllistäin.
Päässä on lahoa
Montaakin tahoa
motata tahtoisin nyrkilläin.
On bisnekset taas menneet poskelleen.
Copyright Risto Rantanen. The contents of this document has been created utilizing the best available knowledge, facts, understanding and sophisticated
evaluations, and reflecting the current conditions as known at the writing date. The author is not responsible for the consequences of the various
interpretations created by readers, who may be absend-minded or otherwise uncapable to reach an appropriate compatible level of expertease to handle
this kind of matters. The author reserves a right for changes, adjustments, additions or deletion of the contents of this document, partly or as whole, at any
time in future, in case it turns out, that the created document could not be applied to reality to it’s intended extent.

1

Risto Rantanen
CAE 631074969

24.1.2011

Nurkista vettää
kaik menee mettään
heikossa hapessa oon nimittäin.
On lammikko tuossa
ja mää olen suossa
kaulaani myöten väärinpäin.
On kaikki hommat menneet persiilleen.
Tähän heikommat sortua jo vois
mutta murheeni heitän pois
Viedä ei multa kuitenkaan
vapauttani parhaimmillaan.
Nauramaan sellaisille jään,
jotka sätkii kuin sika säkissään,
jos ei laskujaan maksa,
ja juosta ei jaksa
oravanpyörässään.
Turhaan ihmiset mua säälii reppanaa,
jolla ei oo juomaksi ees keppanaa.
Vettä niin raikasta
saan joka paikasta.
Nokinen pannu, karvainen jannu,
taivaltaa.
Kauniissa kesässä
karhujen pesässä
suojassa makaa, maa on niin vakaa
uinahtaa.
Vaikk’ en kelpaa hommiin muihinkaan
kaikki ei saa mennä puihinkaan.
Vahva kuin petäjä
oon hirsien vetäjä.
Ei ole rahaa,
tekis tää pahaa
ei sullekaan.
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