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Eniten vituttaa rotator cuff

M
ä sanon vaan yhden jutun. Se menee 
näin: yksikään niistä helvetin itse-
tietoisista maitoparroista pelleistä, 
jotka mesoaa minkään somessa tai 

netissä tai telkkarissa tai radiossa tai lehdessä tai 
koulussa tai duunissa tai missään vitun laitoksessa 
kohtaamaansa typeryyden tai saatana vääryyden 
perään, ei tiedä MISTÄÄN YHTÄÄN VITUN 
MITÄÄN. Ainoo asia mitä mulla on niille tum-
puttajille sanottavana ei ole että hanki elämä vaan 
että hanki vittu rotator cuff-syndrooma. Ja niille 
silmienpyörittelijöille joita ei ole minkäänlaisella 
yleissivistyksellä siunattu eli about kaikille teille 
kerrottakoon että RCS on ihan saatanan perkeleen 
vittumaisen kipee olkapää, yleensä siinä oikeassa 
kädessä eli käyttökädessä, joka ongelma ei siis 
kuulosta yhtään miltään ennen kuin siihen tutus-
tuu ihan itte ja omakohtasesti vittu perkele. RCS 
on siitä vekkuli saatana että se vaivaa päivisin niin 
helvetisti mutta öisin vielä vittu viis kertaa enem-
män. Se siis kestää hyvällä tsägällä 18 kuukautta 
mikä tarkottaa vittu puoltatoista vuotta, mutta 
koska hyvä tsägä ja RCS ei kuulu samaan virkkee-
seen niin oikeesti se kestää saatana 30 kuukautta 
tai enemmän. Kolkyt kuukautta olemattomilla yö-
unilla muuttaa perkele ihmistä. Se muuttaa pysy-
västi saatana. Se muuttaa ihan vitusti. Sinä aikana 
kerkiää vittu öisin valvoessaan miettiin internetin 
kaks kertaa läpi ja maailmankirjallisuuden eespäin 

ja taaspäin tosi helvetin moneen kertaan. Tulis 
kuula ja tappas -lasautuskin avautuu ihan vittu 
kybällä helvetti.

Ja sit vittu se työterveyslääkäri. Se juuri saa-
tana joka käskee viemään sitä helvetinperkeleen 
kipeetä kättä selän taakse ja pitää itte terveellä 
kädellään vastaan. Hyötyis ehkä luuvitosesta ne-
nään. Siis sillä kipeellä RCS-kädellä niiku ennen 
sen kipeytymistä tai sitten just sen paranemisen 
jälkeen. Paitsi että eihän se vitun olkapää parane 
saatana koskaan ikinä. Mainittakoon, että ”lievä 
kiertäjäkalvosinärsytys” ei oo vittu ihan täysin 
täsmälleen sitä mitä siinä kohdassa aistii ku se 
luulääkäri naputtaa legendaa hoitolähetteeseen. 
Siinä kokee nimittäin ihan vitunperkeleen kovaa 
statuksenteonjälkeistä tajunnanräjäyttävää kipua 
joka ei siis vittu jalosta yhtään ja lisäksi synkeetä 
lohduttomuutta joka kohdistuu helvetti ikuisesti 
menetettyyn terveeseen olkapäähän ja kaikkeen 
siihen, mitä sillä saattoi saatana aikanaan tehdä. 
Eikä vittu erityisesti ilahduta saatana oppia sitä-
kään että jos olis poliisi niin sais vuoden saikkua 
mutta että noita sun töitäs voi kyllä tehdä ki-
peemmälläkin olkapäällä. Kun aika kädetönhän 
sitä pitää muutenkin olla että tollasiin hommiin 
hakeutuu heh heh. Ihan vaan vittu kun päivittäin 
havahtuu siihen että työntää epähuomiossa kynää 
saatana korvan kautta aivoihin sillä haaveella että 
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Kolkyt kuukautta 

olemattomilla yöunilla 

muuttaa perkele  

ihmistä.

Aika kädetönhän sitä 
pitää muutenkin olla 

että tollasiin hommiin hakeutuu  heh heh.

se kipu vois loppua kun terotettu lyijy kohtais hy-
potalamuksen perkele.

Ja se helvetin fysioterapeutti sitte: sille ei tasan 
oo muuta sanottavaa kun että tunkis sen vitun ten-
nispallon just sinne minne ei aurinko ikinä paista 
ja kaikki ne vastuskuminauhat perässä. Muuten-
kin koko ft on ihan vittu hanurista. Jotenkin ne saa 
kaiken kuulostaan niin saatanan selvältä ja yksnii-
tiseltä ja oikeelta ja sitten kun ryömii vittu illalla 
vittu koloonsa niin ei enää muista mitä helvettiä 
piti tehdä ja missä perkeleen järjestyksessä, että 
pitikö nojailla tennispalloon kymmenen minsaa 
vai nykiä sitä saatanan kuminarua viis kertaa perse 
tiukkana vai punnertaa lavat yhdessä sata kertaa 
vai mitä vittua. Ja koko helvetin pakka hajoo. Taas.

Ja jos, siis ISO JOS, se käpälä ikinä paranee, 
niin mielenterveys on vittu mennyt jo aikaa sitten 
ja addiktiot tulleet jäädäkseen ihan saatanan var-
masti. Eikä nyt puhuta vittu pelkästään mistään 
saatanan kolmiolääkkeistä tai brenusta tai piristä 
tai pilvestä. Nyt puhutaan niistä vitun liskoista 
ja kaikista helvetin lapsuuden kauhuista joiden 
kanssa on styylannu valveilla ja puolihorteessa ne 
armaat 30+ kuukautta, joka perkeleen yö. Siinä 
voi parisängyssä alkaa olla vittu aika väljää kun 
toipilas huhuilee olemattomille helvetin mieli-
kuvitusystävilleen ja replikoi niitä juttuja mitä jäi 
saatana sata vuotta sitten välitunnilla sanomatta. 
Duunissakaan ei saatana ole kovin monelle enää 

mitään vitun puhuttavaa niitten edeltävien vuosien 
aikaisten hämärän rajamailla vedettyjen perkeleen 
monologien jälkeen jotka oli aikanaan ihan helve-
tin asiaa kaikki tyynni. Ja jos se esimies ei oo ihan 
vittu mikkihiiri niin tuskin on sitä duuniakaan 
enää saatana.

Niin että venaa vaan vittu niitä tosi liukkai-
ta kelejä ja laita tansssibläägät jalkaan ja lähde 
ulkoileen parissa oluessa. Tsäänssit on että Aa 
kaatuilet sen perkeleen kätes ja olkapääs päälle 
ja opit jumalauta elämästä ihan vitun oikeesti jo-
tain tai sitten Bee että lipeet vittu suorilta jaloilta 
raflan ulko-oven ovitopparipiikkiin joka painuu 
saatanan siististi ohimosta sisään ja sammuttaa ne 
helvetin valot. Tähän loppuun sanoisin että Bee 
kuulostaisi vittu paremmalta. Ehkä saatana sata 
kertaa paremmalta. 




