
 

PPOOHHOOJJAALLAAAANNEENN  HHOORROOSSKKOOOOPPPPII  
 
 
Ritsapoikaane (Jousimies) 
(23.11- 22.12.) 
 
Sinet sitte tajua ku ihimiset vetää sua pulukassansa minkä kerkiää, vaan  
hymyylet koriasti ja luulet, notta kaikki on hianosti. Sakia saa olla muttei 
tyhymä! Hyppää ny hyvä ihiminen rannallen kun vielä kerkiät ennenku  
käy ryättääsesti! 
 
 
Sarvipää (Kauris) 
(23.12.-20.1.) 
 
Sinoot ikuune haaveelija, joka orottaa saavansa vaikka tähäret ja kuun  
taivahalta. Mitä vielä täs istut mee hakemahan ne siältä jos miäles teköö. 
Ai orotakko, notta joku tois ne sullen? Justihin tuallaane saamatoon oot,  
orotat vaan, notta joka napsahros tuataas nenäs ethen. Ei kuule sellaanen  
vetele. Jos jotakin taharot tee itte! 
 
 
Lotraaja (Vesimies) 
(21.1.-19.2.) 
 
Kevätpuali on oikeen lotraajien aikaa. Lotraajakki kukoostaa ku  
naapukrannin akan naurispelto kesääsin. Lemmen asioos sen sijaha  
lotraajat on koko alakuvuaren meleko pakkaasen pualella. Mutta  
syssymmällä törmäät yhtehe häjyhy, ni siinon vakka, kansi ja klapsahrus.  
Irti ei penteleelläkään! 
 
  
 
Sintit (Kalat) 
(20.2.- 20.3.) 
 
Susso sitte pikkuusen flatkutehe vikaa. Ookku pahimmakki akat!  
Taharot pärvööttää omat ja muittenkin asiat siinä sivus oli kyset sitte  
mistä tahansa. Koita ny tukkia suuvärkkis, tahi pese vaikka saipualla. 
 
  
 
Pässi (Oinas) 
(21.3.-20.4.) 
 
Pässiillen tämä vuasi on meleko rakkaurenknapsetta. Alakuvuasi menööki  
Pässiillä ihimetelles mistä surraa. Kesäkorvalla alakaat kuitenki ittekki  
havaata, jotta vaapsahaaset ne on jokka korwias kutitteloo. Pässit nähärän  
tänä vuanna pelekästään suupiälet korvis saakka. 
 
  
 
Jästipää (Härkä) 
(21.4.-21.5.) 
 
Sinoot alati eheroon taharoon krätyysellä päällä, mutta eipähän tua liä  
sullen mitään uutta. Jästipää jukuri ku oot. Älä ny kuitenkaan vaivu  
epätoivohon, kyllä sä viälä kehityskelepoone oot, kunhan sullon vaa  
hyvä kouluttaja! 



 
  
 
Pahapari (Kaksoset) 
(22.5.-21.6.) 
 
Sinoot sellaanen, joka ei taharo millänsäkkään antaa periks, vaan aivan  
taharot pitää pääs. Koita ny lopettaa tuallaane tyhyjänpäivääne  
nuhuraaminen ja ota ittiäs niskasta kii, eihän sua tuallaasena kukaan kattele. 
Josset lopeta häjyylyjäs toukokuuhu mennes, isköö rometiisi takuulla  
kesäkuulla. 
 
  
 
Saksiniakka (Rapu) 
(22.6.-23.7.) 
 
Sinoot ikuune kihinuttaja ja siällä mihinä liikukki kuuluu melekoone hörötes.  
Sus sitä tarmua sitte riittää vaikka pikkuuse toisillenkin annettavaks.  
Sinoot ihiminen, joka teköö kerralla miton päätetty, mitä turhia sitä sitte  
paapoomahan. 
 
  
 
Häjy (Leijona) 
(24.7.-23.8.) 
 
Luulet notta oot kovakin rooroo. Orotat jotta kaikki menöö justihin siihe  
lajihin mitä orotat. Ja nuan yleensäkki elät meleko ameriikkaa. Työasias  
alakaa retajamahan ja sun olis aika antaa itteles ympäri korwia, notta  
tuallaane loppuus. 
 
  
 
Impi (Neitsyt) 
(24.8.-23.9.) 
 
Sinäki oot jästipään tavoon krätyysellä päällä vuaren alakupualella,  
notta sukulaasekki rupiavat epäälemähän, jottet oo saanu sitte viime  
mittumaarin. Kesää kohoren miälialas kuitenki kohenoo ja rupiat saamahan  
pläsiäs pikkuuse iioosemmalle ilimehelle. 
 
  
 
Puntari (Vaaka) 
(24.9.- 23.10.) 
 
Sinoot alati yhtä tasaasen rauhallinen, notta sivullisiakin välillä hirwittää.  
Sua ei sitte palijua paina onko juhula vai askaresaika. Kaikki menöö samalla  
raitillansa. Mitä jos koittaasit vähä rävähyttää ja pistää lekkeripeliksi? 
 
  
 
Sarvijaakkoo (Skorpioni) 
(24.10-22.11) 
 
Viäntiä sitte piisaa sarvijaakoolla. Alavariinsa hyppäät, jotta sivullisiaki  
hirvittää. Koita pikkuusen hirastaa tahtias, muuten saat peräpukamat  
ennen kesän korwaa riasakses. Tämä koskoo erityysesti miespuaiisia  
sarwijaakkoja, joita naispeijoonit aharisteloo. 



 
 
 
 


