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Pyörälläin
mä poljin kunnes tiestä
kuumasta
mä tarpeekseni sain.
Baarin näin
se luokseen kutsui miestä
tuoppi vain,
mä tyhjää paikkaa hain.
Täynnä sen
näin baarin joka pöydän
Tutkimaan
jäin mestaa katseellain
Hikisen
työmiehen sieltä löydän.
Seurassaan
näin neidon kauneimman.
Lähemmäs
mä hiivin kuunnellaksein
Maalaismies
ja kaljahuurut haisi
Tyttö herttaisin
jota miehet haluaisi
Mä kuulin näin vain
neitosen kysyvän:
Sä ootko jätkä vaan
vai ihan oikee mies?
Hymyillen
hän heittää “jätkä oon vaan”
jatkaen
“Sä mikäs sitten oot?”
Vastaten
”Jos löytäisin mä rakkaan,
piittaa en,
muut mitä aatelkoot.”
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”Aamuisin
kun yksiksein mä herään
Iltaisin
kun päivä hämärtää
Himoiten
ain kaipaan naisten perään.
Lesbo oon,
sen voit kai ymmärtää.”
Lähti pois
tuo tyttö, jätti pöydän
Paikalleen
mä istuin seuraan jätkän
Murtuneena hän
vain pyysi köydenpätkän
Miten tyttö herttaisin
voi miehen täysin murtaa?
Aprikoiden kyselin,
ja jätkä mulle vastaa:
”Aamuisin
kun yksiksein mä herään
Iltaisin
kun päivä hämärtää
Himoiten
ain kaipaan naisten perään.
Lesbo oon,
näin aloin ymmärtää.”
Oikee mies
vain tuopin seuraan jää.
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