
Tää MENEE TUNTEISIIN 

sävel ja sanat Jukka Takalo
1. ja 2. säkeistö EM/D/EM/H7  3. säkeistö EM/D/C/H7
kertosäe EM/C/G/H7

1. Ei löysässä hirressä kravattia tarvi 
tämä kauppaliike on runsauden sarvi
aamu tai ilta, varviko varvi
työmme me teemme vaikka tulis varpusparvi

Ammattilainen, se ei piilossa lymyä
ammattilainen, se ei säästele hymyä
palvele, kuuntele, jousta ja auta
jaksamme kunnes kutsuupi hauta 

2. Varmuutta se on epävarmuuskin
Älä tuu tänään tai sitten tuuskin     
Nollasopimuksen ihana on taika                                       
Viiden tunnin viikkotyöaika    
                                                  
Töitähän on, mutta vain pätkin
osapäiväorjana vuorossa sätkin
ei kai se auta, muuta kuin painaa
elämme vain kerran ja sekin on lainaa

Ihmiset, rohkeat, arkipäivän sankarit
Hoitavat hommansa, eivät turhaa valita
Antavat kaikkensa,  joka päivä  jaksavat
Eikä vain rahasta, on kyse ihmisarvosta
Tää menee tunteisiin
Tää menee tunteisiin

3. Trollit ne höpisee ja liittoja soimaa
mutt' yhdessä meillä enämpi on voimaa
kaikkien etu, ei kaikilta pois
Reilua vain, reilu peli ois

Tuloksen teko on piikki selkänahassa
pelekoa perseessä, kipinöitä mahassa
Sopparin pitää olla kaikille reilu
muuten ei tapahu, homma ei heilu
 

Ihmiset, rohkeat, arkipäivän sankarit
Hoitavat hommansa, eivät turhaa valita
Antavat kaikkensa,  joka päivä  jaksavat
Eikä vain rahasta, on kyse ihmisarvosta
Tää menee tunteisiin
Tää menee tunteisiin

   

JAANAT TIINAT KATJAT HELIT,
JUHAT, Matit, MIKOT, 
Tää menee tunteisiin!
Tää menee tunteisiin!
Ihmiset…                                               kuuntele:  bit.ly/JukkaTakaloSpotify  
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