
Memmy Posse, Hartsa ja Kake
''Loka-marraskuussa asu yli 500 ihmist 15 asteen pakkasessa Helsingin satama-alueilla, Kylsaaressa ja niin edelleen. Ja sitten, yhtkki - t-sprii oli mys aika vahvaa niin 50 kuoli pakkaseen, ja t-spriihin.''

(Asbesti)

Arabian rannasta se on suoraa ja liven,
oikee nimi Harri mut Hartsa lempinimen.
en oo uraputkes, mut on hyv putki pll,
se alko 85, ja viel ollaan tll.
oon juoppolalli, takan Arabianrannas,
lasten roolimalli, punkkaan pahvimajassa.
pahvist on majan seint, pn pll pressu,
patjaa tl ei tunneta, peittona mrt Hessut.

(Lerha)

ei muut bamlaa ku stadin slangii, ja jurris norjaa,
meit on monta vankii, alkoholin orjaa.
aina vaan laukkaa, kohti viinakauppaa,
napanderin nappaan, pohjanmaan kautta.
hautaan saakka dokaan ja frendeille pohjat,
jannut joiden elmst viina vei ohjat.
harval on niin monii kuomii, ku Kakella ja mulla, 
ollaan meinaan asuttu jo vitun kauan kadulla.

Kertsi:

Hartsa ja Kake elms kokenu kovia,
jo kauemman aikaa digaillu alkoholia.
kohtalot on monia, monet ei kovin somia,
mut nit jannui ei vaivaa melankolia.

(Aave)

toi oli Kake, se on kolmen lapsen is,
ja kurkustahan alas tippuu joka lapsilis.
Hartsa ja Kake ei pysyny yhteiskunnan kelkas,
ja nykyn asuu kimpas pahvises teltas.
kohtaloo voi katuu, eik ennalt povaa,
mut deekiksel elo on niin perkeleen kovaa.
oon dena, en hpee, vaan oon saatanan ylpee,
ennen ne pellet pitis nylkee, jotka lasiin vittu sylkee.

(Pressa)
nykysii kmppiksii, entisii naapureita,
ei mikn erota nit juoppokavereita.
jos lesti loppuu keske, se ei oo mik este, 
sill nille ijille maistuu mys lasinpesuneste.
brenkku on isnt ja vitun hyv renki,
jengi varmaan tsennaa mik on pelin henki,
p sekasin, ei enemp ei vhemp,
lhemp et denaa n, tai kuule nt kheemp.

(Aave)

oon starbu vitun juntti, enk mikn kalkkis,
ja landeillekki tiedoks oon stadin staroin alkkis.
viina on mun ravintoketjun trkein vitamiini,
ja muijan kautta tieto viranomaisille kiiri.
no nyt mul on kielto lhestyy omii lapsiini, 
fatta on kissa ja m oon se vitun hiiri.

(Pressa)



no s oot juoppo, sossu ottaa huostaan sun lapset.

(Aave)

sossutdin rintaan m tungen n sakset.

(Pressa)

mut ehk tupla-A ois sulle hyv ratkaisu?

(Asbesti)

no mun ratkaisu on haulikko, ja sekin katkaistu.
niinku Hartsaki, mkin lhin himastani lataa,
kun muijan paino alko lhenee jo toista sataa.

(Lerha)

sriin tuli suonikohjui

(Asbesti)

ja dasset rupes riippuu,
ei sen kaa kehdannu en miss liikkuu.
muutin Arabianrantaan Hartsan kutsusta,
en en vlit siit hutsust, mun elm on luksust.

Kertsi:

Hartsa ja Kake elms kokenu kovia,
jo kauemman aikaa digaillu alkoholia.
kohtalot on monia, monet ei kovin somia,
mut nit jannui ei vaivaa melankolia.

ruoan thteill bissen darraa tasotellaan,
paa kansi alotellaan ja sopal alotellaan,
ei oo helppoo ku snnt mr vitun sossu,

KESKEN!
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