
Ajan kauneus

Aika matelee näin
Aina pohjoiseen päin
Joskus mietin niitä
Aikoja harmaita
Ilman takeita
Tulevaisuudesta siitä
Edessäni olevasta
Maailmasta kauniista

Viimeinen jää

Meetti auki vaan
Lähen tästä jäälle
Oho mikki jäi päälle!
Ensin iski harvaan
Tiedän mun selviävän
Vaik’ mikki jäis päälle
Ja jään jäiselle jäälle
Kohta taas lyö sydän

Rajamailla

Kutsu tuli tänne
En halua sinne!
Iski se minuun
Ja nyt kutsun sain
Ei sitä muut lain
Liekö myös sinuun
Vilkuttaa hän sieltä
Huh! Se liippasi läheltä

Tulevaisuuden orja

Huomenna liekö päivä uus
Vai kadotettu toiveikkuus
Katoamisesta siitä
Unelmoimme jälleen
Jäimme niille sijoilleen
Ei me enää ehditä
Tuolla huutaa yhteishaku!
Multa katoaa elämänhalu

Kerran tunnilla

Anteeks oon myöhässä
Eilen olin tänäänkin syrjässä
Yksin aina nurkassa yksin
Elämää murehtimassa
Nykyäänkin pahassa jamassa
Jäin jälleen ypöyksin
Pareja ei mulle riittänyt
Ja nyt oon jälkeenjäänyt

Liikuntaa

Juokse kymppi
Kärsi lihaskramppi
Palauta classroomiin
Tee syväkyykkyjä
Älä oo täyskieltäytyjä
Heippa ja näkemiin!
Alaani vaihdan nyt
Kun oon poismennyt

Pimeyden aurinko

Valmisruokaa naamariin
Tullaan henkihieveriin
Otetaan aurinkoa
Palamme aina
Otetaan uusi laina
Ei tarvi sitä penkoa
Valehdellaan vähän
Tullaan jälleen tähän

Uusi aalto

Tänään uutisoitiin
Elämän päättyneen
Se käy vähiin
Ei jäädä paikalleen
Märehtimään uutta
Ihan täysin suotta
Uutta elämää odotetaan
Ihan täysin turhaan

Lukiossa

Maski päähän!
Käytänkö kipana
Vai olenko ipana
Jätän tän tähän

Yläasteella

Käytä jos haluat
Sallin sinut tänne
Tuli uusi käänne
Pidetään juhlat!

Kokoelma runoja koronasta
Joonas Kytö

Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kilpailu, kolmas sija



Entinen mummo lumessa

Ennen hiihti hänkin
Olen onnellinen, väitin
Oli hän silloin lumessa
Kuin ikuisessa kuurassa
Kaunis kalma häntä koski
Ennen hän meille tiuski
Nyt puolisolleen juttelee
Vihdoinkin uudelleen

Ministerit ja THL

Suosituksista taas pakkoihin
Ne antoi ministerille vinkin
Paluu takaisin alkoi
Kuka sitä vanhaa jaksoi
En minä, et sinä, ei hän
Jäädään nyt kaikki tähän
Rätti naamalla mennään ulos
Ei ministereitä ilahduta tulos

Matkat

Lento Kanarialle varataan
Lento Kanarialle lähtee
Lento Kanarialle kulkee
Lento Suomeen perutaan
Ja jumiin jäädään
Näin nauraa Haavistokin
Sano edes kasvoihin
Päästäänkö kotihin

Tunneista pimeyteen

Meidät vietiin eristykseen
Korona iski tuntien jälkeen
Sekunneista ei apua ollut
Mitä meistä onkaan tullut
Maattiin tunteja, tunteja
Kohdeltiin kuin pummeja
Ulos vain halusimme
Mutta silmämme suljemme

Kuolema

Tuolta kuoli yksi
Tänne tuotiin yksi
Kellot soivat
Renkaat narisevat
Ihmiset itkevät
Ulkona uskovat
Näin jäivät
Onnen päivät

Laki

Älä tule meille
Tulen teille
Sairauden tuot
Mulle sen luot
Jäät vielä kiinni
Valtiolle riitti
Maksan viulut
Kun vapaudut

Muutoksia

Vei aikaa elämästäni
Muutti puolet elämästäni
Ystävät vaihtui
Kiinnostus vähentyi
Koulu söi mieltä
Enkä oppinut uutta kieltä

Mahdollisuuksia

Näin elämästä opitaan
Kun uudelleen pohditaan
Mitä taas tehdä pitäisi
Jotten taas hajoaisi
Lahoaisi, palasiksi pieniksi
Ei tässä auta uusi niksi

Sukulaiset

Pelkäämme sitä
Emme sinua
Siispä älä tule lähelle
Äläkä yhtään kysele

Tietokone

Toimitko himputti
Korjaa tämä oi fiksumpi
En osaa, auta juippi
Minut hän jo sammutti



Tikku nenässä

Hei sulla oireit’ on
Tänne tule, annan tiedon
Tikku nenään ja sitten ulos
Huomenna positiivinen tulos
Negatiivinen jos se on
Silti sulla oireit’ on

Ystävät

Jos sull’ on korona
Miks’ et oo kotona
Peiton alle mene
Se on vain este
Ruoka ei mulle maita
Kun en sitä edes maista

Yhteishausta

Sitä kovasti stressasin
Kuitenkin siitä selvisin
Maailmaani en myynyt
Vaikken apua saanut

Detection kit

Symptoms are of
Only negative line above
With both of those lines
There is positive vibes

Can you talk to me?

Stop, do you see me
I can, one, two, three
There are three of you
Your sick, I knew
Go away now
Or I’ll call you cow

We need more time

Life goes on
Let’s go c’mon
We only live once
After few months
And more time
We need more time
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