
VARJO 
 

Istun yksinäni pimeessä huoneessa 

Kello on kaks ja mun pitäis jo nukkua 

Mut koko ajan vihaviestejä sataa 

Vaikka en oo tehny yhtään kenellekään pahaa 

 

Yksi on nolla ja nolla on yksin 

Miks jengi vihaa, laittaa kaiken mun syyksi 

Taas somen posteljooni viestejä kantaa 

Ja näytön valo varjon seinälle maalaa 

 

Luulin olevani, olin luulevinani 

Kaikki on sekavaa, en pysty tajuamaan 

Oonko oikeesti näin vastenmielinen 

Sanat sattuu niiden terävien kielien 

 

Haluisin sanoo niille “pliis voitteks lopettaa” 

Sanat jää kurkkuun ja sit mä skagaan 

Lopulta meitä on jäljellä vain kaksi 

Näytön valo ja yksinäinen lapsi 

 

Eihän kukaan meistä tahdo olla yksin 

Toinen toisiamme täällä tarvitaan 

Eihän kukaan meistä tahdo jäädä yksin 

Kuka pistäis pahat peiliin katsomaan 

 

Korppikotkat vaanii yksinäisii susia 

Ne pahat nappaa salaa saaliista kuvia 

Ja uhkaa jakaa nettiin niitä ilman toisten lupaa 

Tuntuu ettei tääl oo meistä kohta turvas enää kukaan 

 

Satuttavii kuvia ja perättömii huhuja 

Ne tekee ihmiseen jälkiä rumia 

Ja vaikka niitä haavoja ei kukaan pysty näkee 

Ei se tarkota et niit ei pystyis oikeesti tuntee 

 

Se teki sitä, se teki tota 

Kuka haluu olla on sen kaa, se on niin ruma 

Nää sanat sattuu joka viestin jälkeen lisää 

Kai ne lopettais jos tajuisivat tunteista mitään 

 

 



Eihän kukaan meistä tahdo olla yksin 

Toinen toisiamme täällä tarvitaan 

Eihän kukaan meistä tahdo jäädä yksin 

Kuka pistäis pahat peiliin katsomaan 

 

Lisäät mut viestiryhmään lähen lisäät takas 

Lisäät ryhmään haukut lähen lisäät takas 

Lisäät ryhmään vedät syvemmälle alas 

Lisäät ryhmään pääse pakoon en taas lähen lisäät takas 

 

Voi kun joku pistäis kaikki pahat voimat nippuun 

Voi kun joku kantais meidän poljettujen lippuu 

Voi kun joku jaksais kantaa sankarina viittaa 

Ehkä kuvankaappaus jeesaa, kai must joku vielä piittaa? 

 

Eihän kukaan meistä tahdo olla yksin 

Toinen toisiamme täällä tarvitaan 

Eihän kukaan meistä tahdo jäädä yksin 

Kuka pistäis pahat peiliin katsomaan 

 

Eihän kukaan meistä tahdo olla yksin 

Miksi toisiamme täällä haukutaan 

Eihän kukaan meistä tahdo jäädä yksin 

Kaikki yhteen samaan laumaan kuulutaan 
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