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Tshaappis
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Nuori upseeri oli moitteeton ja vieraili wc:ssä kello kaksitoista 
 
Hän asetti kypäränsä lavuaarin päälle 
 
Turhaan flirttailee leppä haavalle 
 
Kesakkoiset kasvot ja oljenväriset hiukset 
 
Munakokkeli on yhdeksän millimetrin päässä ikuisuudesta 
 
Neljä tuntia koston aika 
 
Hän oli ailahteleva 
väärä ja petollinen olento; 
tulet katumaan sitä huomenna 
mitä lupaat tänään. 
 
Kertomus sarvipäisestä miehestä 
 
Näen hänen lasimaiseen vatsaansa 
upseeri mutisi kustessaan 
 
Kaikki aallot vievät hänen hautaansa 
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Synnyttää sapelihammaslapsen 
 
Rakastin häntä ilman toivoa 
 
Jumala ottaa ja pakenee korkeimmalle huipulle 
 
Hänen päänsä loisti illan tähtenä joka  
kaatoi otsaansa suihkukoneiden liekit 
 
Hänen eräs ystävänsä nimeltä George 
 
Hän on kirkossa, liukastuu hopeinen sormus  
sormessaan ja kivessä kaiverrettuna kolme 
arabian sanaa: Jumala! Muhammad!  
Ali! 
 
Eikö tämä ole kuuluisa Concorden aukio jossa 
ikuinen hetki alkaa, tuo paikka jossa hän sai 
ajatuksen tuhota itsensä 
 
Useat kuut liukuivat suurella nopeudella 
 
Päivänkakkulat hänen kasvoillaan 
 
Tuntu että koko Neva kaadetaan kuiluun 
 
Erotuomarin itämainen riita 

 

Minun sydämeni on kukon sydän 

Kaiku on efektinä pettyneille 
 
Vanha metafyysinen lintu kalastajilta 
 
Tähtien vapina 
 
Mikä helvetin upseeri silittää pikkusormella kulmakarvojaan 
 
Miksi tarvitsee mennä vuoristoon jos näkee niskan 
 
Sitten mies on jo ohitettu ja lapsen kasvot hyvin kirkkaat 
 
Otin takkini tulesta 
 
Iloitse potilas 
lääkäri sinut nukuttaa 
 
Sakaalit ulvovat kaukaisuudessa 
niin kuin heidän äitinsä ovat 
ulvoneet ja heidän äitinsä  
ovat ulvoneet ja heidän  
äitinsä ovat ulvoneet 
 
Sinä olet vasikka 
ensimmäinen sakaaleista sanoo 
ja kaikki muut sakaalit toistavat 
sen kuorona 
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Maailma heidän silmiensä ympärillä 
 
Syvä yksinäisyys on meille ominaista 
 
Kuvitteletko että olemme hevoshuijareita 
 
Kuten lehdet putoavat 
niin kuluu elämä 
Sukhoit laulavat 
 
Nuoren upseerin kupariset kasvot 
kun hän kusee tuollaista kuparisuihkua 
kuparimetsässä 
 
Sinä olet pahainen pessimisti 
 
Sinulla on liikaa metafysiikkaa elimistössäsi 
 
Kuten hyvä metsästyskoira haistaa kiiman 
 
Edellisessä elämässäni olin moukka 
mutta hyvin hienostunut moukka 
 
Kuinka katkera vanha ruuvi on uudelle 
 
Tämä ilta resonoi miehistä valitusta kädet taskuissa 
 
Miksi vaimosi käy suihkussa punajuurten kanssa 

Kolmivaiheinen kävely joka muistuttaa  
ankkaa jäljittelemässä kyyhkystä 
 
Hänen otsansa oli pimeä 
 
Häneltä puuttuu astumiskyky 
 
Tuo kyky astua on kenties koko olemassaolomme aurinko 
 
Vain virta siellä 
virtaa alas kukkulalta 
Ja hän karjuu ja virtaa 
aina aina kaikkialta 
 
En päästä ohjaksista irti 
yksi hevosista on kovin levoton 
 
Hänen nimensä lie Anneliese 

Ei aina istu joen kivellä Lorelei 
ja uppoavalla proomulla mies 
 
Eikä kultaisella kammalla kultahiuksiaan 
 
Tai kädellä öljyisellä mustaa partaansa 
 
Hardcore-nietzscheläinen 
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Vieraassa maassa täysin hyödyttömänä outopartaisena 
 
Täällä on sietämättömän pimeää hän sanoi 
 
Kyllä täällä on pimeä hänen isänsä sanoi 
 
Ikkuna on kiinni hän sanoi 
 
Mieluummin niin hänen isänsä sanoi 
 
Ulkona on aika lämmin hän sanoi kuin ennen muinoin 
 
Hänen silmänsä oli jäädytetty 
 
Hänen isänsä oli valkohiuksinen jättiläinen 
 
Korkeamman kuoleman filosofia 
 
Hyväuskoinen neitseenmetsästäjä 
 
Öitä ovat vain päiväni 
jos vain nukun olen hereillä 
 
Hänen tyhjä pimeä neliönsä 
 
Peilaan sinut niin kuin piisamin 
 
Jalassani Jack Kerouac -kengät ja suussani jymysätkä 

Tämä on pidennetty yö 
 
Tämä on orgonista 
 
Neandertalilaiset pihdit 
 
Kuin helvetin Ruusukulho 
 
En anna kaikkea rakkauttani mutta olenkin 
vain köyhä kulkuri 
 
Vielä pelaa Chicago Black Holes 
 
Alaston nainen rukoilee hämärässä helvetti 
 
Madonnansyömä puu 
 
Elämän tirkistysreikä 
 
Meri mersun kyljessä 
 
Halla nahan alla 
 
Mielisairaala muistuttaa minua mielisairaalasta 
 
Löysäntarkka tiede 
 
Silmälasit heittävät varjot tuonpuoleiseen 
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Onko kenties mitään ei tapahtunut 
 
Van Gogh korvaa itsensä 
 
Täällä haisee hurskaudelta 
 
Olen puolisokea ja puolikuuro ja puolimykkä 
 
Alaston vesipumppu 
 
Muistan pumppukopin 
 
Puolet minusta on opiskellut Oxbridgessä ja puolet vitussa 
  
Ainoa toivoni oli että se oli vain lunta 
 
Naistenhuone on vienyt hänet 
 
Loppuelämäni vietin nyljettynä Tiibetissä 
 
Kuinka paljon unta tarvitsee sata kilometriä yössä lentävä lintu 
 
Ryystin vetistä keittoa ja mietin vastausta 
 
Tämä on huoneeni; itämaisia mattoja lattialla ja seinillä ja 
katossa 
 
Liberalismin haju 

Hän virtsasi hyvin kirjallisesti ellei jopa runollisesti 
 
Sidon sinut nahkaan senkin schnitzlerinleike 
 
Eskimothan sanovat että he ovat syntyneet kajakista 
aivan samalla tavoin kuin herne tulee herneenpalosta 
 
Tunsin kerran erään eskimon mutta en tunne yhtäkään heistä 
enää 
 
Hän puhui aina meriketuista jotka tappavat ihmisen helposti 
 
Sulje silmäsi ja pidä minusta hän sanoi  
 
Sängyssä hän tuntui merisaukolta 
 
Mutta hän sanoi 
kuten emoni 
että ihminen on tullut vedestä 
ja menee veteen 
 
Ja hän sanoi että lokit ovat syntyneet ihmisen äänestä 
 
Yhtäkkiä hänestä oli tullut vanha mies eikä hän  
kyennyt kävelemään. Hän heittäytyi kasvoilleen. 
Hän ei voinut nousta. Hän oli kuollut. 
 
Mikä se on 
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Kylmäpuristettu otsa 
 
Muurahaiset jotka menevät sisään sieraimesta 
ja tulevat ulos korvasta 
 
Kalju pää kääntyy auringon mukaisesti 
 
Ikkunoiden takana huone mutta täydellisessä pimeydessä 
 
Hän huomasi että hänen päänsä oli tinaista sardiininrasvaa 
 
POPP POPP 
 
Syötön kuume 
 
Kiniiniä ja vahvaa teetä 
 
Ja sitten minun pitäisi ehdottomasti välttää juomista 
 
Tupakoimalla yrittää saada huoneensa lokakuiseksi 
 
Jos minulla vain olisi kupillinen vahvaa teetä ja lasi 
vadelmamehua 
 
Kissa joka syö kanansydäntä ikkunalaudalla 
 
POPP POPP  
 

Aivojeni massa on kasvanut 
 
Ei mitään muuta kuin voita ja luuta 
 
Ymmärrän mutta kalloni ei ole vielä auki 
 
Posket kuopalla silmien alla sinertäviä renkaita 
 
Nämähän ovat vain symbolisia tuntemuksia 
 
Myös tämä nokinen naamani on vain symbolinen 
 
Juon dieseliä ja luen Ilmestyskirjaa 
 
Haukottelee kaamokseksi tien 
 
Apollo on rajaton parrakas kivi 
 
Vaakunassa seipään lävistämä auto ryntää likaiseen sumuun 
 
Raskas tuoksu täytti ilman: hajuvettä ja happoa 
 
Ranskalainen näytti mädänneeltä 
 
Silmän majakka kääntyy ja valo lepattaa 
 
Mutta hän oli erittäin herkkä ihminen: hän heitti savukkeen 
ikkunasta 
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Antakaa astrakaanini senkin revitty baritoni 
 
Nyppii pikku viiksiään ja hautaa leukansa kaksoisleukaansa 
 
Sydämeni on tosiasiallisesti puhvelin sydän 
 
Sen vuoksi ollessani tummankeltaisessa huoneessa 
alan hajota 
 
Kerää tosiasioita kuin mustikoita 
 
Makkaraa ankeriasta hja kylmää paistettua vasikkaa 
 
Soita mongolit tänne 
 
Sisäkorva ja ulkokorva ovat kaukana toisistaan 
 
Nenän yllä tuuli 
 
Olen kosmopoliittinen: olen asunut Papuassa ja Lontoossa ja 
Jupiterissa 
 
Tupakointia ja uhkeita tunteita 
 
Ovatko aivoni persialaiset 
 
Tummanpunainen tahra hiipi tyynylle sitten 
 

Jopa mieluummin juoda sinun kielesi 
 
Halu nylkeä oma nahkansa 
 
Kuka yöllä tuuless' ratsastaa 
Se on isä ja hänen tyttönsä 
 
Käellä ei ole partaa 
 
Työskentelin pari vuotta taskuvarkaana mutta sitten tapasin 
panamalaisen naisen 
 
Kostonhimoisena soittaa 
 
Yhtä karua kuin ihmiskloonaus 
 
Suukko huulille ja sitten takaisin omaan huoneeseen 
 
Minulla on yksi kieli ja tarvitsen sata dollaria 
 
Kahdeksan kaljua vanhaa miestä lastaa kuormaa 
 
Varjo on heitetty 
 
Valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys syö sen 
 
Silmäni ovat mustaa marmoria 
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Ovenpieli on minun datshani 
 
Pimeys on vain aivojen häiriö 
 
Hän oli vihdoin työntänyt mustan oven auki 
 
Kyljyksenjämät ja kylmää perunamuusia 
 
Voitko kuulla kuinka jauhopukit puhuvat 
 
Keitän pääni 
 
Epätoivoinen vanha mies kaatuu maahan ja itkee 
 
Rakennustelineet voihkivat 
 
Kuivatut kolibrinaivot 
 
Mitä olette tehneet kupilleni sen te olette minulle tehneet 
 
Vihkimyspässi 
 
Naurun aallot rikkovat paperiseinät 
 
Muistan erään tataarisairaanhoitajan joka nauroi ja kaikki 
kuolivat hänen ympäriltään ja sillekin hän nauroi 
 
Sydämen lyöntihän perustuu alitajuntaan 

Onko sinulla nälkä tätä kysymystä hän ihmetteli koko 
loppuelämänsä 
 
Synnytyksen aikana on oikeus tupakoida hiljaa 
 
Klassiseen tyyliin hän vannoi parannusta 
 
Minun suurin silmäni 
 
Ehkä paistettua vasikkaa ja ruskeaksi paistettua kukkakaalia 
 
Katselin taivasta ja se oli hyvin kaunis 
mutta menetin sen vuoksi ruokahaluni 
 
Ehkä paistettu nahkani 
 
Luodilla ylös ja alas hissillä 
 
Ravistelen sydämessäni koivua 
 
Höyrykonetrumpettien soidessa 
 
Hän istui kuistilla ja itki hiljaa ja tasaisesti 
 
Sinähän olet tarkka kuin vatupassi 
 
Kaaos järjestää roskat 
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Niinku sieväst oes kust 
 
Käännän korvani  
 
Claude De Pussy 
 
Jänisliiman tuoksu 
 
Ihmissielu on kuin vesi 
se sataa ja se höyrystyy 
 
Tasapainokone 
 
Kärpäselle salamanisku 
 
Paimen puhaltaa tiensä 
 
Suihkulähteet nurisevat unisesti 
 
Miten näkee sarana oven 
 
Tämähän on Kreikan Skåne 
 
Kaikki täällä on kiristyvän ruuvin ajatus 
 
Satunnaisesti tarkoittaa edestakaisin 
 
Kuka yöllä tuuless' ratsastaa 
se on isä tyttönsä sylissään   
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Traklologia 
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Vanha kehtolaulu soi metsässä 
 
Hän oli keltainen ja kiero ja  
hänen huilunsa ääni oli rottien huuto 
tyhjällä pihalla 
 
Pähkinäpensaan oksat tuoksuvat  
niskaltasi 
lehdet tummuvat pehmeästi 
 
Tappaja kalpeana hymyilee ja 
juo viinivettä 
 
Nunnat rukoilevat alasti 
 
Äiti laulaa unissaan 
 
Kuuma otsa palaa rauhassa ja hiljaisuudessa 
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Yö tulee 
enkelit rauhan kynnyksellä 
 
Mustahko loisto 
 
Keskipäivän aikaan korppi itkee 
sydäntään 
 
Voi miten se häiritsee ruskeaa hiljaisuutta 
 
Hurmioitunut nainen jonka vangitsee 
vakava ajatus 
 
Äkkiä ne katoavat hautajaisten tavoin  
himokkaasti ilmassa ravistuen 
 
Olen aina ihastellut viikatteita 
 
Ludwigin anastamia neitosia 
 
Hänen keltainen tukkansa lepattaa 
 
Ilta ripustaa veriset pellavat 
kujerrus katoaa vintille 
 
Kilahduksia rusehtavassa pimeässä 
 
Hiustensa lävitsee hän puhaltaa 
paljaita oksia 

Onko hänen nimensä Krenek vai  
Krenek vai Krenek 
 
Ehkä lapsi itkee kohdussa 
 
Tämä on koirien helvetti 
 
Tappaja haluaa kirkastaa valkean huoneen 
 
Rappeutuneet luut paistavat läpi seinien 
 
On viinitarha, palanut ja mustat aukot täynnä hämähäkkejä 
 
Madman on kuollut 
 
Nymfit ovat lähteneet kultaiseen metsään 
 
Jumalan kultainen silmä aukenee ja vaikenee 
pääkallon yllä 
 
Sininen eläin keulan edessä haluaa kuolemaa 
 
Krenek vai Krenek vai Krenek 
 
Toiset pakenevat mustumista kasinoihin 
yöllä he ryntäävät ulos suihkuten punaista 
 
Kaksi ratapölkkyä vaeltaa kotiinpäin 
toinen harmaa ja toinen epämääräinen 
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Vanha mies kääntyy surullisessa tuulessa 
 
Enkelinsiniset unikkosilmät 
 
Kuolema lähestyy 
 
Rukoilkaamme 
 
Sinun pieni hymysi hukkui 
 
Tunti meidän kuolla 
 
Ja ruskea puutarha tummenee 
 
Kohdussa hän kasvaa villinä murheesta 
 
Musta lumi sulaa hänen sylissään 
 
Pöllöt lentävät hänen päänsä ympärillä 
 
Baarissa tapaan pastorin ja valkeat tähdet 
 
Hänen pyöreät silmänsä seuraavat lintujen lentoa 
 
Oi kuinka yksinäinen on illan päättävä tuuli 
 
Pimeydessä tärkein suunta on seetri 

Itku on leuto tuuli joka puhaltaa ruusuisilla kukkuloilla 
 
Tai avaa kylpytakin 
 
Mehiläiset lentävät nosturihytin ympärillä 
 
Kuinka kaikki kaatuu 
 
Oi veljeni me kapuamme sokeakätisinä pohjoisen pimeydessä 
 
Tämä on kaatuminen 
 
Ruumiisi on unikko jota munkki kelmein sormin hivelee 
 
Sydämesi on yksinäinen taivas 
 
Kuten hänen päänsä uppoaa mustaan tyynyyn 
 
Vuotavat hiljaa karhunmarjapensaat 
 
Mustien seinien läpi puhaltaa Jumalan yksinäinen tuuli 
 
Vaalea hirsien keskellä 
kietoo hoikan kaipuunsa aseisiin 
 
Pyöreät silmät heijastavat tummaa kultaa 
iltapäivällä 
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Aurinko on uponnut mustiin pellaviin 
 
Viereisessä huoneessa sairaanhoitaja soittaa Schubertin 
sonaatin 
 
Silmäluomet ovat raskaat unikosta 
 
Pikku kellot vapisevat rinnan läpi 
 
Sininen pilvi 
hahmosi minulle hämärässä 
 
Hän ajattelee ihmiset onnellisiksi 
tummakultaisessa iltapäivässä 
 
Juopuneena unikon mehusta 
kilahtelevat läpät 
 
Isän hiljaisuus kun hän laskeutui kierreportaita  
hämärän unen 
 
Hänellä on yllään pikkulapsen punainen 
samettitakki 
 
Krenek 
 
Hiljaisuudessa suisto. Harmaa taivas 
 

Vaivaiskoivujen huokaus tuulessa 
 
Ilta autiossa baarissa 
 
Hänen elämänsä, sininen hiljaisuus 
 
Hänen valkeat kulmakarvansa 
ja lumi joka posket kostuttaa 
ja niiden erämaan 
 
Lintujen lento kuulostaa vanhoilta legendoilta 
 
Haukka huutaa kovaa ja valoisasti 
 
Sanoinkuvaamaton on lintujen lento, kohtaaminen 
kuoleman hetkellä, sitä seuraava pimeä vuosi 
 
Sydän 
yli hohtavan lumisen kylmyyden 
 
Violetti pellava johon kääriydyn 
hiljaisuudesta tärkein 
 
Tässä kalkitussa huoneessa 
 
Erämaa pukee kaupungin jouhipaitaansa 
 
Ravintolassa aterioivat henkienmanaajat 
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Katoliset älykkäät amerikkalaiset 
 
Elostelijan harmaantuneet hiukset 
 
Vihertävä mäiske kuten kloroforminukutuksessa 
 
Tämä on nopein auto helvetti 
 
Näin sinut siemaillen kranaattimehua 
teidän riistamaisuutenne sai minut 
 
Riittihiukset kammattu taapäin 
valaisevat Times Squaren 
 
Terve pojat 
knalli niskaan 
 
Tuhopolttajan hymy 
yllään armon valkoiset liivit 
 
Edesmennyt ystäväni joka tänä yönä syntyy 
 
Mutta asiat eivät halua minua 
ja niin minun on odotettava 
 
Minulla ei ole mitään sanottavaa koska kieleni on tyhmä 
 
Hänen kengänpohjansa aikoi jättää hänet 
elää erillään hänestä 

Köyhä mies joka kuoli yksin hengessä 
 
Vapahtajan pään musta briaaripiippu 
 
Talvimyrsky sisälmyksissä 
 
Kuiskaus joka hukkuu hämärään nukkumaan 
 
Jäinen tuuli kitisee pimeässä 
 
Pakanallinen syöttäjä lähtee humalassa iltapäivällä 
 
Jäähdyttimen ääni pimeässä 
 
Hämähäkit etsivät sydäntäni 
 
Lempeä vilja turpoaa hiljaa ekstaattisesti 
 
Naakka kiertää yli lammen 
ja metsästäjät laskeutuvat metsään 
 
Naakat leikkivät verisissä vesikouruissa 
 
Tappaja kompastuu eteisessä 
ja tavoittelee revolveriaan 
 
Hän virnistelee hiljaisille tapeteille 
ja muistaa vernissan tuoksun 
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Auki ovat kuolleet kammiot  
ja maalattu auringonpaiste 
 
Kehtoa keinuttaa rappeutuminen 
 
Punoitus valuu läpi pimeässä  
yhtäkkiä ravistelee portin etelätuuli 
 
Pahantuulinen tuuli vinkuu vihasta 
kovana ja harmaana aamu puistattelee 
 
Kuten unessa hän tapaa nauraa 
 
Hoikka nujerrettu sängyssä 
 
Syntymättömän itku 
 
Sinertävä sävy. Oi tummat silmät 
 
Ojan vesi 
ehkä muistoja edellisestä elämästä 
 
Ajattelin että tämä aika on pysähtynyt 
ohjauspyörän kääntymiseen 
 
Nuoren miehen suusta lipsahtaa outo ja viisas sana 
 
Näyttää siltä  
voit kuulla kamalaa huutoa 

On varjoja. Halasimme toisiamme peilin edessä sokeina 
 
Kirkko on pimeä ja hiljainen 
 
Maitomaisen hämärän lumoissa 
 
On valo joka sammuu suuhuni 
 
Tanssiaiset mustaseinäisessä hississä 
 
Naurua trumpetit 
 
Valo murtaa leivän 
 
Ratsastajat ruispellossa 
 
Kolme silmänräpäystä hiilessä 
 
Vaalea enkeli liikkuu läpi tyhjiölehdon 

Tuuli puhaltaa mustana 
 
Kaste putoaa kasvoille 
 
Tämä on merisairaan kehtolaulu 
 
Parrakkaat kasvot vinot säälistä 
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Hän kääntää ohjauspyörää 

Unohtuu miettimään vihreitä oksia 
 
Jos hän on vanhan miehen luinen käsi 
samettitakin hihasta 
 
Puut palavat punaisella liekillä 
lepakkojen tummilla kasvoilla 
 
Konnat syntyvät hopeavedessä 
 
Hän ravisteli lusikkaansa  
 
Elää kalpea mies 
poskella nojaten tähteensä 
 
Revolverin kuiskaus 
 
Mönchsbergissä 
 
Kiero virkailija hymyilee hullusti 
 
Toisen naisen makea takki 
 
Yö on musta. Hiuksien aavemainen suihke 
 
Lentosi on sonaatti 

Peto huokaa pähkinäpensaassa 
meidän vierellämme 
Mikä pakottaa sinut seisomaan portaikossa 
joka on isäsi talossa 
 
Seinän ja kiven läpi näet tähdet 
Linnunradan Saturnuksen 
 
Sinä joka vapiset hiljaa 
 
Kalpea pappi joka huojuu alttarille 
 
Hymysi pimeässä 
surullinen ja vihainen 
 
Pimeys ja pisarat  
valuvat kylmällä otsalla 
 
Sydämestä valutettu veri 
 
Hänen kulmakarvansa ovat kellastuneet 
 
Epätoivo joka käynnistää moottorisahan 
 
Kitukasvuinen omenapuu varjossa 
 
Pahuuden muodonmuutos
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Kilinä paahtavansinisen takin alla 
 
Jumalan asumus jäisessä vedossa 

Suuren kaupungin hulluus, ilta 
 
Kamala kullan nauru 
 
Lokit liitävät mustalla taivaalla 
 
Rakkaus, rauhallinen tumman peilin läikkä 
 
Ruusuinen mies. Humalassa sinertävä sää 
 
Kuoleman kultainen suihku ja 
otsaan kuolevat kiihottavat lehdet 
 
Miten kaikki vaipuu pimeyteen 
hevoset laukkaradalla 
 
Suuri on imeväisten syyllisyys 
 
Hän kuuntelee kahinaa tai heavyä 
 
Vuoria: pimeyttä, hiljaisuutta ja lumi 
 
Punainen metsästä laskeutuu jahtiin 
 

Äidin hiljaisuus mustien mäntyjen keskellä 
 
Hiljalleen sataa lumi purppuraisista pilvistä 
 
Tämä on ihmissyöjän päiväkirja 
 
Menkäämme puiden keskeen surkuttelemaan kuolleita 
 
Ulvovat päivän kultaiset pyörät 
 
Kuusien alla pimeässä kaksi sutta sotkeutuneena vereen 
 
Lapsuuden kärsivällisyys ja hiljaisuus 
 
Lempeä myrkytys 
 
Kukkulalla hiljainen aurinko hukuttaa minut 
 
Suuri on hiljaisuudessa mäntymetsän vakava varjo 
 
Kirkas aurinko paistaa kuiluun 
 
Henkisesti valkenee sinisyys metsän yllä 
 
Ulkomaalainen sielu maan päällä 
 
Koko maailma on vuohennahkainen 
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Paimen menee himmenneeseen metsään 
 
Jumalan elävä pää 
 
Rupikonnan kristallisilmät taivaalla 
 
Soivat Jumalan suihkut 
 
Tunturi pilaantunutta lihaa ja sisälmyksiä 
 
Luonnonvastainen melankolia 
 
Tupakoiva kivi aavikolla 
 
Mustat karitsat jyrkänteellä 
 
Krenekin vihertävä tummuminen tuolla kirotulla sängyllä 
 
Hänen kirotut kiharaiset hiuksensa 
 
Hänen kirotut vuohennahkabuutsinsa 
 
Kirotut kristallikyyneleet hänen poskillaan 
 
Käynti laukkaradalla hänen kanssaan 
ja ikuisten sanojen putoaminen hänen leivänmuruisilta 
hapankaalikeittoisilta huuliltaan, noiden marmorisanojen 
hopeainen ikuisuusmystiikka valaistuna hänen silmiensä 
seittivalolla 

Vitun Krenek kiipeämässä sisälmyskukkulalle 
 
Oi katkera kuolema 
 
Kaikki tiet vievät mustaan rappeutumiseen 
 
Grodek joka seuraa hänen jäljissään 
ja hukkuu joka ilta metsään 
 
Istuu autiossa majatalossa savuisten orsien alla 
 
Soi hiljaa sydämessä yö 
 
Se maistuu unikolta 
 
Grodek 
 
Astuu kalkittuun huoneeseen 
 
Sytyttää tulen pönttöuuniin ja käärii sätkänsä 
vaivalloisesti mutisten rukouksentapaisia 
 
Ulkona pörröinen lumi sataa ja Grodek 
sytyttää sätkänsä 
 
Tämä kaikki on lumi kulmillani 
 
Syö jäinen aalto ikuisuuden 
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Klo viideltä kamalilla riutoilla 
 
Hammaskalat yrittävät sydäntä kohti 
 
Kiharaiset hiuksensa jotka ovat ilmapuntari 
 
Jahtaa kuu peloissaan naisia 
 
Säteilevä elin tumma muoto 
 
Kaivaa elimensä rinnastaan  
ja asettaa ne lautaselle 
 
Koirasudet hyppivät yli portin 
 
Makeaa suitsutusta violetti yötuuli 
 
Poliisit ovat sinisiä hedelmiä 
 
Kukkulan takana he kokoontuvat 
 
Jäinen hiki kiteisellä otsalla 
 
Hirsien keskellä  
 
Kovaa on elämä ja kylmästi keinuu viikate 
 
Pikku kellot vapisevat läpi rintaan 

Menkäämme kukkulalle ja katsokaamme noita poliiseja 
 
Kuinka he ryömivät röykkiöiksi 
ja yrittävät ammuskella toisiaan 
vuohennahkaisissa esiliinoissa 
 
Epäilys hukkuu siniseen suudelmaan 
 
Muistoksi minä annan sinulle huudon 
 
Hänen puheensa kuulostaa auton jäähdyttimeltä 
 
Asuntovaunusta astuu haamu 
 
Höyryävät hevoset länteen 
 
Ilmassa hurrikaani 
 
Kaksikymmentä parrakasta vuotta myöhemmin 
 
Ikuisen yön haju 
 
Samaan aikaan tapaamme täällä avaruudessa 
 
Bordellissa ei tunne vihaa 
 
Joskus unissani äitini rinnat
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Kahvia voileipiä ja savukkeita 
 
Tappajan epätavallinen itsehillintä 
 
Kaverihan on kuin vehnäolut 
 
Konradin blondi seisoo palavan palatsinsa portailla 
 
Säteily otsan kireällä iholla 
 
Kun olin vielä kehdossa, kaikki oli erilaista kuin nyt 
 
Sade, tuuli, myrsky, sinä olet minulle rakas 
 
Kalju, kylmä kuolema 
 
Yksi viilto otsassa, yksi rinnassa 
 
En usko minkään noudattavan kitkan lakeja 
 
Kaunein ja paras joululahja tai syntymäpäivälahja 
on revolveri 
 
Hyvin kaunis ja erittäin sofistikoitunut leikki kuudelle 
 
Hän on kehittynyt ja menee aurinkoon 
 
Hän polttaa nälkäänsä 

Silmäni tuijotti taivaalle 
 
Haudat Kaliforniassa 
 
Luota naamariini ja vedä raa'asti kaukainen hymy huulillasi 
muutamia aivohalvauksia helvetillistä hiiltä 
 
Melankolinen upea kiharapää 
 
Sydämesi oikeussali 
 
Aikaisin emäntä tuo kahvia 
 
Itsemurhan taide 
 
Impotentti vihollinen 
 
Ole tammisänky talven ajan 
 
Veteraanikerholla tulen askelet 
 
Kaikki täällä maan päällä ja sen alla 
 
Kainalosauvat jotka haluavat tukea minua 
 
Kuollut säveltäjä, ehkä murskattu 
 
Soita kunniaksi virtsarakkoasi trumpetisti 
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Mitä näet kun katsot minua 
 
Tee minusta rakkautta Luoja 
 
Miten pihvissä mato loistaa pimeydessä 
 
Unelmana irstaus 
 
Henki on kaikkialla ja yksi 
 
Valossa syntymä 
 
Valo jossa valo on päättynyt 
 
Ja niin menin takaisin kuoleman kautta 
 
Papistosta on ollut pitkään tiedossa että sen  
edustajat ovat hyönteisiä 
 
Kuiskata samovaarin korvaan 
 
Huulillaan jäykkä käsi 
 
Silmistä valuu hunaja hunajakennosta 
 
Häntä on hemmoteltu selkäranka 
 
Hän naurahtaa ohuesti ja yskii 

Suun siivet 
 
Suu on haupitsi 
 
Metsä kiiltää ja epäsiistit hiukset 
 
Maailman hyytymä 
 
Pitkittäin ja poikittain paloiteltu 
 
Musta lintu hyppii 
 
Browning nyökkää 
 
Jumala kilahduttaa aivojen sytytintä 
 
Täynnä vihaa ja inhoa hän väijyy hyviä kansalaisia 
 
Veitsi taskussa ja valmis ammuttavaksi 
 
Kapea sänky ei olisi liian pieni 
 
Yöllinen myrsky ja meetwursti 
 
Niityt ja metsät ovat panimo 
 
Musta käytävällä se muistuttaa meren pintaa 
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Uniruumis nauttii etukäteen 
 
Pakenee pappi kelloa hiljaa 
 
Sakaalit kitisevät katoilla 
 
Autossa on pyhä kuristaja 
 
Tähtijoukkoja silmänreiässä 
 
Loputtomiin raskaana vatsa 
 
Hyeenojen haistavat hautojen tuulet 
 
Että silmät voivat johtaa suurin tähtiin 
 
Saappaani vuotavat  
 
Hän oli lumimyrsky huhtikuun iltana 
 
Siniset silmät ja nenä kiero kaksoishaka 
 
Mustalinnun sänky on ruokoa 
 
Helvetin ruotsinposliininen maailma 
 
Yksi asia johtaa toiseen mutta ota sokeria 
ja juo kuppi kahvia 

Maaseudulla tiedän kaiken 
 
Upea haahka jossa nokea ja liituvalkoisia höyheniä 
 
Hyvä paimen syö itse lampaat koska haluaa tuntea ne 
 
On oleva yksi lauma ja yksi paimen 
 
Yksi paimen kaikui vanha mies Yksi paimen Yksi paimen 
 
Ensimmäisen kerran happamat kasvot 
 
Huutsi on hänen nimensä 
 
Syvyyksistä metsä vastaa iloisin haulikkolaukauksin 
 
Hän otti virsikirjan käteensä ja istui kukkulalle 
 
Hidas ja raukea pöllö 
 
Sissien pitäisi tulla minun tyköni 
 
Tajunnan valo alentui 
 
Nauttimatta jääneet ajatuksen siemenet itävät 
 
Yhdessä hetkessä voit unohtaa asennon 
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Onko tämä Värmlanti 
 
Väijyvät hanhenmetsästäjät 
 
Miksi härkä ympärileikataan 
 
Oli muinoin tai sitten ei ollut muinoin  
 
Vanha veijari etsimässä tietään paratiisiin 
 
Metsän korva 
 
Vapina pannulla 
 
Olen syntynyt paistinpannulle härän viereen 
 
Hyvä veli hän alkoi palaa 
 
Miksi suru joka painaa raskaasti 
 
Elonleikkaajain tanssi 
 
Mutta minä rakastan että en unohda 
 
Kaupungissa käsivarren päässä sinusta 
 
Veteen tippuvat pisarat tai tähdet ilmassa 
 
Lampaat ovat täynnä vihaa 

Kun tuuli laantui silmänräpäyksestä 
 
Kuka siellä 
 
Pastori vastasi ruosteinen ääni 
 
Pieni harteikas mies riensi mäkeä alas 
 
Karkeita ahavoituneita kasvoja kehystivät villit harmaat viikset 
 
Kuolleiden tavoin olet tällä saarella 
 
Katseli ympärilleen säteiden kattoon 
 
Minä hän sanoi viskaten tupakanpurut kädestään 
 
Sitten hän pudisti päätään ja vajosi melankoliaan 
 
Hänen kätensä juoksi paljaalta otsalta ylöspäin kaljua päätä 
kuin korostaen nimetöntä surua ja pää putosi 
nykien pöytää kohti josta lopulta leuka löysi tukea 
 
Hyvä pastori kuiskasi vanha mies kun tuuli melusi 
savupiipussa 
 
Hyvin hyvä pastori sanoi ikään kuin unessa ja ojensi 
kättään nostamatta päätään ja hapuili kuppia ja kaatoi 
sen pöydälle kahdeksi virraksi 
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Hän kuorsasi jo ja pitkä sormi oli venytettynä 
osoittamaan kohti näkymätöntä saavuttamatonta 
tavoitetta 
 
Kolme naista käveli nukkujan ympärillä  
kissaa kiertävät rotat 
 
Samaan aikaan tuli sammui uuniin ja tuuli ravisti ikkunoita 
 
Taisin aivastaa pastori sanoi, nousi ja käveli silmät ummessa 
ikkunan ohi ja vajosi sohvalle, ojensi itsensä selälleen, taittoi 
kätensä rintansa poikki ja nukahti pitkään huokaukseen 
 
Pian koko talo oli unessa joka oli enemmän tai vähemmän 
hiljainen 
 
Keskellä kuoleman vasenta silmää 
 
Hän putosi pohjaan kivenä ja sitten hän kohosi ilmaan 
 
Iho venytetty voiton merkiksi 
 
Maallinen himo kulkee savuna 
 
Uskollisuus kulkee purutupakkana 
 
Laasti raskas tummat pilvet 
 

Mikä on rauskun taito 
 
Anti-hamaan re sono 
 
Tämä helvetin raastettu vuorijono 
 
Murattirivi alas karjatilalle 
 
Äärellä taivas ja piippu 
 
Jäähyväiset itätaivaan kauniimpi kuin taivas 
 
Kaveri joka on tahdostaan merimetso 
 
Etsii naisen silmästä silmää haukan 
 
Tuhat dollaria helppoa rahaa paahtamalla pahaa 
 
Mä potin että mitä helvettiä on ylipäänsä 
 
Tuuli ja sade syvällä armoisessa vuoristossa 
 
Välillä auton ja pilven 
 
Karjatilan miellyttävä lihahymy 
 
Olen juna kohti Portlandia 
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Seitsemän vuotta tammikuussa 
 
Nuor' poika tilaa purilaisen raakalihaisen ja 
elkein kainoin suuhuns' ahtaa sen  
 
Mitsuhitsupin rannoilla huuliharppu 
 
Elämän salaperäinen tuska tai ei niin salaperäinen 
 
Hän katsoi kattoon kuin tietoisesti 
 
Ilman valtaa harmaa taivas 
 
Mielen silmien väli oli raaka 
 
Hämähäkin todelliset kasvot 
 
Unohdin laittaa tuleen pilviä 
 
Senkin vanha luidenliottelija 
 
Tämä ei ole mikään Kalifornia -65 
 
Ajomies ruoskaasi purista 
 
Haudutettu olemassaolo 
 
Jäähdytys on epätoivo 

Mahan silmä 
 
Kuin vaahto suupielistä roiskuva 
 
Henki kuulee äänen 
 
Kuinka suurta iloa nämä puut tuottavat minulle 
ja kuinka suurta surua 
 
Riippuniskaan ripustettu kello 
 
Jo taivas samenee  
sataa marraskuussa 
 
Nuoret rinnat kerran paloivat 
 
Kun tähdet alkoivat loistaa latvustoissa 
 
Mutainen vesi jaloissani 
 
Hän ampuu hattunsa hautaan 
 
Pilvisydämeni pohjasta 
 
Helvetin dandykärpäset 
 
Keitonmakea sydän 
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Täällä pukeudutaan kennedynnahkaan 
 
Elämme kuten hämähäkit rakkauden valossa 
 
Hänen sielunsa vaeltaa tuohon lihaan 
 
Älkää ymmärtäkö minua oikein rakas veli 
 
Joskus näkyy poskissa pehmeä hohtava lumi 
 
 
 
 
 
 

 
                    



Nymfaion 
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Äkkipikainenhan olen alati ollut 
Kaivanut kuopan ja puonnu sinne  
Eikä siellä tanssita ei oo hopeakoristeet ladyn päässä 
Ei oo muhennosta eikä voikäryisiä paistinperunoita 
Ei muuta kuin savua 
Onneks oli stidit taskussa 
Tein pienen alttarin kivestä ja polttelin juuria 
ja mutisin: nouskoon kiemurrellen savu teidän sieraimiinne 
oi jumalat 
 
Ja kohosin vointuoksuun  
 
Pottuja kirpeitä ja voisia     Hydroforin hymy 
Anssi Arron kartano... ja hedelmällisiä ne perheet joita 
nymfit hellivät... suloiset biisit... nymfit jotka  
puhuvat totta     kunnioitetut jumalattaret     elämäntuovat 
Argoksen Inachuksen lapset... 
Kaikkialla he ovat läsnä missä miehet iloitsevat 
Ja neidot rakkaudelle tuoreet he ottavat huomaansa 
ja avaavat...     mieheni...     suuri nahkapyörä... 
tyttö...     silmäni...     hiuksista kielet...     helkyttää... 
kuolema...     kuusen alle pellavaan käärittynä minä hänet 
laskin...     seitsemän neulasta... 
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Olen semmonen huilukallo 
Ravistettu olen 
ja puhallettu 
 
Henki minä olen  
Ennen olin ihminen 
Nyt     Kun haluan tuopin ei kukaan kuule 
mutta sen sijaan olut sataa minuun 
Hirvittävin kulauksin voin sitä vetää joen verran 
 
Omistan puolet Itävaltaa 
Toisen puolen omistaa tyttäreni 
 
Hän näytti sinulta 
Jimi Hendrix...     Hiljaainen... 
Jammailua...     Ei sanaakaan...   
Asuin silloin Lontoossa...     Islandin studiolla...    
 
Brakkk brunnghh...  
 
Tämän vaunun jarrut ovat aina yhtä suuresti rakastetut 
Niin kuin rakastettu on suuresti hamaittu 
parturinvalkea kopolosseum 
 
Brunnghh brrakkk... 
 
Disvalkea jalkapallo vie silmät taivaaseen 
Sinunkin silmäsi kaunotar tulitakkiin pukeutunut 

On puheesi puuroa ja siin on voisilmä 
 
Varpusetko ne on vai punarinnat kun  
ilmottaa että hän on tulossa 
Voikauppiaat soittaa bluesia  
 
Hiljaisuus on säröä useimmille inehmoille 
 
Vuohi poltti partansa kun halus pussata tulta 
 
Tässä kohti ne yöperhoset oli ristissä 
 
Argoksen joet ja isieni jumalat 
ja sinä Zeus joka tuolla tavoin kiikutat tilaukseni 
vaikka se menikin listan ulkopuolelle 
surullinen sänky...     ole urhea ja puhu... 
pysy temppelissä... 
 
Täältä tulevat uudet lelusi 
suoraan ahjosta ja alasimelta 
loistaa...     paimenen...  
yövaellustanssi...   
 
Kaikki alkaa Schnittkestä ja loppuu latkeen 
Kaikki alkaa lesbosvaloksesta ja loppuu kolmiomaiseen rytmiin 
Kaikki alkaa kirkuvasta pöllötanssista ja loppuu tuhmuuteen 

Unen ja kuoleman synnyttämä tyttö hän oli
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Sulotuoksuinen suo tervetulleeksi toivotti härjän 
 
Tämä on toivoni 
kelluu partaterän päällä 
enkä luovu tästä 
en tyttäreni kuoleman tähden 
 
ja tän jälkeen hän ryysti 
ajan laimentamaa olutta 
ja siks huusi suureen ääneen 
tanssiaissalissa 
 
Kun jostakin kuten torvesta 
taotaan jokin kuten ei torvi 
 
Kun troijalaiset sytyttivät kreikkalaisten 
laivan tuleen sulatti kuumuus hevosensoiron 
kuvasta joka oli laivan tunnuksena 
 
Katso minua     elävää 
sen sijaan että häntä katsoisit     kuollutta 
sillä minä olen kaiken menettänyt 
 
Niinhän katsoi kotkakin kyljestään 
törröttävää sulkanuolta ja sanoi: 
tuolla vain tuolla meidät tapetaan 
omalla sulallamme 
 

Kuolevaisten loputon valitus 
kohmettuu kylmissä varjoisissa paikoissa 
 
Voin tehdä mitä tahansa kunhan hän  
palaisi takaisin 
 
Hienoa pellavaa laskekaa hänen kalmolleen 
 
Jos hän vain olisi tässä  
laskisi päänsä minun rinnalleni 
 
Iovis armiger  
minister fulminis 
 
Tuhkaksi poltan Amphionin talon 
tulisyöksyisillä sulillani 
 
Kuolema jumalista kaikista lahjoja 
eniten ylenkatsoo     ei hänelle ole 
alttaria eikä hymniä     hän on yksin 
 
kevään nymfeiltä    kunnioitetuilta 
vuorisiinneiltä jumalattarilta minä  
pyydän    ja Argoksen Inachuksen  
elämänantavilta tyttäriltä pyydän 
 
Mäntypuun neulaset jotka 
äkisti syttyvät palamaan 
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Tuolla on tyyppi joka kerran 
ampui minua ohjuksella 
ohjuksella jonka osumalle 
he kaikki hohottivat 
jopa se löyhkäävä 
makkipytty 
ohjus syöksi otsaani 
levisi ja hengitti  
päälleni höyryä  
joka haisi pilaantuneilta 
umpiotölkeiltä 
 
Olen kreetalainen ja mitä muinaisinta perhettä 
 
Hän oli kreikkalainen aatelispimu 
LOPPU 
 
Seuraa tätä suoraa tietä; ja ensinnä 
saavut pohjoisten tuulten loukkoon, 
siellä varo raivoavaa hurrikaania sillä 
varomattomat se tempaisee yläilmoihin 
ja heittää menemään 
 
ja sittenpä saavut sire kaiken jälkeen 
lähelle Arlesia 
la plaine de la Crau se on 
 

Tämä on pehmustettu liinavaatekomero 
Maidonvalkea delfiini heristää harjaansa 
Minä olen lämmin pimeä avoin 
ja minun korvani seinää vasten 
Anna minulle ääni 
 
Oletko sinä Pietro Kalastaja 
Myrkky purskahti sen hampaasta 
Jalkani lihasta se ei syö 
 
Asuin silloin Lontoossa lähellä 
Islandin studiota 
 
Sukat heillä on niin sopivissa kengissään 
Mies oli pehmeämpi kuin untuvatyyny 
 
Ja katso kaasu-uunin hyrskyävää tulimerta 
 
Antoiko hänelle niin kuin  
antaisi pakaraa himokkaille 
koirille 
 
Hän valitti kuin härkä jonka kurkku on katkaistu 
 
Kuka tappo Anezkan     sinisilmä-tyttösen 
 
Zrad zrad zrad zrad 
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Tämä kulkuri     oman tuhonsa katselija 
hänellä oli Zeus takanaan 
joka hänelle näytti sävyt 
ja antoi linnun johtaa 
häntä panssarissaan 
noiden kallioiden luona 
 
Ja milloin ruis syksyllä on 
valmis on kulkurikin valmis 
 
hänellä on huurretta parrassaan 
 
Aina hän näkee uuden kodin noiden seuraavien  
kukkuloiden ja metsien takana 
 
Böues 
 
messinkihiljaisuudessa niin kuin tonnikalat 
 
Sulki oikean messinkiluomensa niin kuin tonnikala 
 
Hällä oli killuttimet korvissaan pronssia olivat 
yöllä hänellä oli muoto toinen kuin päivällä 
yöllä hänen pyllynsa oli pehmeämpi kuin päivällä 
ja päivällä hänen rintansa olivat pehmeämmät 
 
Ja hurmaavat kiharat 
niin kuin noilla pikkuneidoilla 

Levoton hulluus on lahja jumalilta 
sanoo kulkuri tai ei sano vaan mutisee 
tai ei mutise vaan ajattelee tai ei ajattele 
vaan tuntee tai ei tunne vaan on 
 
Hevosen hengitys on lähellä trumpetin ääntä 
 
Tuliskohan tähän joku etiopialaislady 
jos kutsuis huilulla 
 
Rakastajatar     myrskyisten vuorten hallitsija hän on 
 
Eihän köyhän ihmisen sänky koskaan pääse kylmenemään 
 
Ukkonen jyrisi ja salamat välähtelivät 
ja kulkuri heittäytyy ojaan     siellä 
on muita kulkureita     joku tarjoaa 
olutpulloa     joku piirakkaa tai leipää 
 
se oli tämä nainen....     kaunis... 
ylimaalliset voimat... 
rannikon folk-laulajat... 
ja muut klosettityypit...     pysyttele ojassa... 
ystävälliset...     silmä... 
alushameiden alle... 
 
Rukoilen tätä jumalatarta 
vaikka minähän olen jo mitä minä olen 
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jotakin vanha kuin taivas tai vanha 
kuin jokin kenkä  
 
Böömissä 
 
Ota nahka pois 
 
Ota pohja pois 
 
Elämä on suloista sille joka suurusta syöpi 
 
Nämä ovat valoisia vaunuja  
ja nuo ovat pimeitä 
 
Rikotko valasi kun kellut luokseni tuollaisena 
kauas... 
polyypista... 
 
Näppäilin usein hänen hiuksiaan 
siitähän Jimi Hendrix oli tunnettu 
 
Ei hänen päässään ollu mitään piippua 
vaikka usein mummoilla on piippu otsassa 
 
ja sieltä tupruaa sinistä savua 
 
Oletko hereillä vai yhä enkelien pidoissa
ota tästä piirakka ja syö se  

tämä ei ole enkelin piirakka vaan maallinen  
piirakka koska tämä ei ole enkelien asuinsija 
vaan minun asuinsijani 
lakanatkin ovat aivan tahraiset 
niissä on keittoa 
tai ehkä se on piirakkaa  
joka on osunut lakanaan tietyssä  
kulmassa ja sitten niin sanoakseni 
hiukan piehtaroinut 
 
Hän puhui minulle kuin balalaikka 
 
Oikeastaan voisin vain marssia 
mutta tässä näiden tahraisten lakanoiden päällä 
 
Ovatko hänen rintansa jo kasvaneet olutkolpakon 
kokoisiksi  
 
Jos ovat niin hyvä jos eivät hyvä sekin 
pikku punarinnat niiden kupeita silittelen 
 
Sellainen oli temppu jolla Zeus sai  
minut varastamaan iäiseltä isältäni 
 
Rhadamanthys     kuolematon  
kaikista lapsistani 
 
Island...
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Makasiko hän vaakatasossa 
vai pystytasossa 
 
Jotkut naiset makaavat  
vaikka olisivatkin pystyssä ja sitten 
tulee poliisi ja vie heidät 
tai sitten he itse vievät  
itsensä  
 
Toiset naiset taas eivät 
makaa vaikka olisivat 
vaakatasossa ja sitten 
tulee poliisi ja makaa 
heidän päällään ja niin 
nuo kaksi makaavat ja tuntevat 
kuinka kaikenlaiset vyöt 
ja soljet ja napit ja vetoketjut 
painavat     Voitteko nousta  
päältäni herra      neiti viimein sanoo 
Toki nousen hyvä neiti      herra sanoo 
ja pudistaa univormuaan ja tarkistaa 
että pistooli on paikallaan eikä  
neiti ole ujuttanut kättään minnekään 
sallimattomille alueille 
 
Ah jumaloin niitä naisia jotka makaavat 
paitsi makuukamarissa niin myös kaikkialla 

muualla      He makaavat koko 
elämänsä suloisesti ja kuolevat ja makaavat 
lisää ja minä makaan heidän kanssaan 
 
Parturinvalkea on elämä 
 
Minähän olen kulkuri ja  
huoneeni on ojanpohjalla 
kauneusvesi virtaa siellä 
sen vuoksi olen näin vetoava 
 
Olen kadottanut sieluni 
useammin kuin kerran 
Viimeksi kadotin sen  
niin pahasti että en muistanut 
edes nimeäni  
 
Aina se on kuitenkin tullut 
takaisin kuin katuvainen koira 
ja asettunut minun vierelleni 
uskollisempana kuin koskaan 
 
Hänen verrattomat suutarinkasvonsa 
hehkuivat  
 
Mitä lyhyempi paita sitä enemmän 
karvaa      
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Nymfien vatsaa peittää humuhohtoinen 
untuva joka on jäännettä edellisestä maailmasta 
Heidän kumpunsa karva puolestaan on näky 
seuraavaan maailmaan  
 
Kuka tappo Anezkan 
Elämäkö on kunniantekoa kuolemalle 
Älä ole tuhma ja karkaa 
 
Toinen mies seisoi toisella asemalla 
ja toisessa valtiossa ja kolmas mies  
seisoi kolmannella asemalla ja kolmannessa 
 
Kuin neidot lemmestä kohmeloiset 
 
Kirottu poika     Mitä sinä suustasi päästät 
Sinut pitäisi solmia niin kuin kengät 
Neidon pitäisi sinut solmia sulojalkaansa 
ja heiluttaa varpaitaan 
 
Kaikki rummut yhdessä saavat aikaan pimeän 
 
Täytyy valita huolellisesti 
kun tehdään ihmisistä polttopuita 
 
Kerran heitin itseäni polttopullolla 
mutta se ei syttynyt 
 

Itsestään voi helposti kuoria tuohta 
 
Voin tehdä mitä vain paitsi puhua... 
Näettekö... 
Kyllä... 
Tulkaa... 
Tämä Taidokkaan luoma... 
Hänen komeiden kasvojensa... 
Viestintuoja... 
Enkö tehnyt mitään... 
Sinulle... 
Kurja sänky ja kurjat... 
Ishtmiaan harjoittelit ankarasti... 
Olisit itsesi nähnyt tanssivan... 
 
Menen nurkkaukseeni      siellä minua valellaan 
runsaalla vedellä     kasvoni pyyhitään  
Solakka plataani     neitojen punertavat  
posket     Oikeuspalatsin valkoinen seinä 
Neitojen punervat posket ja aavistus 
rintojen  
lämpimästä himmeästä liukuvasta syvyydestä 
Pullo siideriä     minua valellaan kylmällä 
vedellä ja otsalleni painetaan kylmä pyyhe 
Neitojen valkeat sormet     kalvot 
kuumina  
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Olen jänteeni saanut jommoiseenkin kuntoon 
mutta mieleni 
 
Lautasliinalla hän pyyhkäs otsaansa 
 
Miksi maistuvat nännit kalkilta 
noiden neitojen ja miks maistuvat 
hunajalta hänen nänninsä  
 
Saippuoituna ylhäältä alas asti 
 
Luulin puhuvani itselleni 
 
Kolme ryyppyä vodkaa annoin mennä 
 
Tuolleen hän kaiveli ja sätkänsä kääri 
eikä sanonut mitään 
vakavasti siunas elonsa 
 
Ylös matkasimme läpi kadun ja vilkuilivat 
tyttöset peräämme 
 
Bad Karma Express 
 
Ylös Islandin studioilta 
ohi tyttösten ja heidän säärtensä ohitse 
ylös kohti aamiaista ja päivällistä 
 

Sanotaanhan että navassa on aamiainen 
ja reisien välissä päivällinen 
 
Lämpimät vedenpurskahdukset 
virkeiksi tekivät kuolemattomat 
ruumiimme ja väsyneet mielemme 
 
Pimeydestä he tulevat takaisin tähän valoon 
 
Hänen sormens olivat hehkussa salamain 
 
Kuin härkä jok on lävistämäisillään 
vuohen sarvillaan 
 
Harjastuneet hänen viiksensä 
ja partansa pesä 
 
Ja imen luulenpa niin 
ikivihantaa ruohoa 
 
Ja helottaa jo säteilevä valo auringon 
kun nuorukaisten ja neitoin kanssa 
avaan makukamarin armolla ylennetyn 
 
On olemassa tietty ihmistyyppi 
vaatteiden varastaja 
 
Kuparisymbaalinsa hän nosti 
ja niitä paiskoi 
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Hän on tämä ja 
se miksi tämä muuttuu 
 
Ylös matkasimme ja tyttöset 
loivat meihin katseitaan 
kaipaavia ja teräviä kuin neulaset 
 
Ylös ohi tyttösten ohi heidän 
vatsojensa ja rintojensa  
ohi heidän suloutensa 
 
Kalastajana en ollut kauaa 
Ukko ei pitänyt kun kastoin kalat omalla vedelläni 
 
Ohi tyttösten ja heidän silkkisilmiensä 
ohi jumalaisten foiboshuulten 
 
Kylmätaottu miekka minä olen 
 
Ohi vanhuksen jolla oli riekaleinen selkä 
ei ihminen kuole ellei Kuolema ala rummuttaa samaa rytmiä 
 
Ohi kuolematyttösten ja heidän kylmätaottujen 
silmiensä ohi kuolematyttösten ja heidän kaikkien 
symbaaliensa 
 
Nuoren Marian laulu miliisien säestäessä 
symbaalein 

Kolkutimme äänekkäästi ovea 
 
Kolkutimme äänekkäästi ovea ja hän potkaisi sitä 
kenkänsä terävällä kärjellä 
 
Kuka hän 
kenestä sinä puhut 
 
Hänestäkö 
oisko hän ollut oven takana 
oisko hän ollut siellä paistamassa pottuja 
ja napsuttelemassa sormiaan ja viheltelemässä 
niin kun hänellä oli tapana 
 
Oliko kyse kenties makuuasioista 
kuten miliisi voisi virkkoa hymyillen 
ja lystikkäästi revolverinperää naputtaen 
 
Hän joka minut synnytti tähän maailmaan 
iäinen vihreäsilmäinen äitini tuo iki-ihana 
armahdettu kaarevalanteinen sulotar 
 
perunat... 
missä ovat kirotut... 
ääniteknikko... 
hohottaen... 
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Ja miliisit paukuttaen symbaaleitaan 
tanssivat ympärillä palavien talojen 
Ja neito sanoo  
tämä on se käärme jota tuskin imin 
Ja miliisit hohottavat ja nostelevat housujaan 
kuin tarjoaisivat ensiluokkaista lihaa 
 
Ei minulla ole edes osoitetta 
ja pitkät hiukset 
 
Miliisien lihastemput ja kaikenlaiset 
keimailut  
 
Valkoinen se on ja tuskin laulaa 
keitä se äläkä tulta pelkää niin saat 
hyvän sopan 
 
Me odotimme oven takana ja hän kääri 
sätkän ja sytytti sen ja viimein tarjosi minulle 
Tämä oli matkamme päätepiste  
 
Nymfaion on nymfien päätepiste 
 
Kosteat ovat kalvot ja hyvässä vireessä 
 
Minä olen hevonen 
tuokaa minulle tammat 
 

Kuollessani olen 
nuorempi kuin koskaan 
 
Luunkuiva 
 
Libuškako hänen nimensä oli 
 
Hän ei ollut kuiva 
vaan päinvastoin 
ja väreillessään kostui 
hiestä niin että se  
valui hänen rintojensa 
välistä aina napaan asti 
 
Hänen kurkunpäänsä oli 
hyvin kaunis 
mutta niin oli kyllä hänen pyllynsäkin 
 
Sinistä on valon antava vesi 
 
Tämä mystinen riitti värisyttää minua 
 
Lontoo oli kylmä mutta onneksi meillä 
oli housut jalassa ja onneksi tyttöset 
vilkuilivat meitä 
 
Mikään tuskin lämmittää enemmän 
kuin sulottaren katse 
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Nymfaion on nymfien päätepiste 
 
Hän maistui hunajalta ja mantelilta 
 
Kaikki symbaalit soivat 
 
Hän kuiski korvaani mutta 
en saanut selvää mitä 
Kaikesta muusta kyllä  
sain hyvinkin selvää 
 
Naiset pitävät siitä kun heidän lantiotaan 
puristaa voimakkaasti  
 
Kerran kurkistin sisään ikkunasta 
ja sen jälkeen kurkistin toisenkin 
kerran ja vielä kolmannen kerran 
eikä minun sitten enää tarvinnut kurkkia 
paitsi seuraavana iltana 
 
Ruskeakarvainen 
Valkokarvainen 
Keltakarvainen 
 
Kaikki ovat makuulla koska on makuuaika 
 
Eivätkä miliisit huomanneet minua 
olivat vain keskenään ja nostelivat housujaan 
aina sätkänkäärimisen välissä 

Kuollessani minusta tulee nuori kaunotar 
voin hymyillä silloin ja ojentaa sirosti kättäni 
 
Kuollessani minusta tulee tyttö 
ja saan keimailla 
 
Nuori  
valkeat rinnat   
joita paleltaa  
ja jotka kostuvat hiestä 
ja vatsa joka 
värähtelee ja 
napa ja 
kupeet ja 
uuma ja 
päätepiste 
 
Meitä lähestyi santarmi huvittavassa 
hatussa jossa oli sulkatöyhtö ja iski 
nyrkkiään nyrkkiään vasten 
 
Häipykää täältä  
tai olette kusessa 
 
No me lähdimme ja juoksimme  
karkuun häntä koska hän ei pitänyt  
siitä että hänen saappailleen virtsataan 
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Kenties hän kuvitteli huitovansa meitä 
sapelillaan 
 
Kuoltuani minusta tulee varsinainen koketti 
kaunotar jonka sänky on hyvää tekoa 
Tietysti koska se on tehty tammesta 
jonka isoisä on kuivattanut ja veistänyt 
 
Voi sängyn romahtaminen kesken leikkien 
tietysti olla hauskaakin mutta ei silloin 
jos kolauttaa päänsä ja menettää tajunsa 
juuri ennen tajunsa menettämistä 
 
Tapasin kerran erään kreivin 
joka oli perustanut tunnetun 
kosmetiikkayhtiön 
 
Hän kertoi poskipartaansa hivellen 
siitä kuinka naiset maksavat 
omaisuuksia kasvovoiteesta 
jossa on kaskelotinspermaa 
 
Vuosisatainen sukurutsa oli eittämättä 
jättänyt jälkensä tuon degeneroituneen 
idiootin mieleen ja ruumiiseen 
 
Hän kertoi myös siitä kuinka 
nautti hevostensa piiskaamisesta 

ja unohti kaiken heti sen jälkeen 
kun hänen erektionsa laski 
 
Kreivitär oli ensin kylmä ja  
sitten lämmin ja sitten taas 
kylmä     heti kun hänen silmänsä 
taas aukenivat ja hänen jäsenensä 
asettuivat 
 
Me olimme sielunkadotusretkellä  
 
Sytytä katto palamaan 
 
Ei alasinkaan valita kun sen päälle laitetaan 
hehkuva tanko ja sitä pajavasaralla hakataan 
 
Kuvia noita katsoen jotka luonut on yli-ihmishenki 
 
Kuinka käytkin et syytön ole koskaan 
 
Oikeamielinen herra... 
kurja sänky... 
tämän vanhan... 
Pois karkaa... 
Tämä nainen se oli... 
ylimaallinen kauneudessaan... 
 
Tämä on karkotettujen partureiden muistoksi 
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Hän kauhoi rasvaista keittoa 
ja lauleskeli     Pyhä Maria 
soppa sinun tisseiltäsi 
 
Makasi taitettu pyyhe päänsä alla 
ja poltteli ja syljeskeli sanomalehden päälle 
ja puheli vedonlyönnistä  
 
Intohimo kuolemassa lie väkevin 
kun hevoinen steroidein ravittu 
kupsahtaa sydän rinnassa posahtain  
 
Usein naiset pyytävät kertomaan  
kuolemasta ja heidän poskensa 
palavat ja he voihkivat kun 
kerron 
 
Meidän elimemme hän keittää 
ja tarjoo palvelijoilleen  
 
Vedonlyönti lienee yksi noista suurista riiteistä 
 
Minulla oli hellahuone ja muuta ei 
sitten ollutkaan paitsi yksi neiti 
 
Hiljaisuus seurasi niin kuin savu 
 

Miliisit juovat maitoa ja 
nostelevat housujaan ja lyövät vetoa 
siitä kuka heistä kuolee ensimmäisenä 
 
Hän keitti herneitä ja rukoili 
koska sillä tavoin keitosta tulee parempaa 
ja siten että ripottelee sinne kuivattuja 
sieniä 
 
Valmistaudu kohtaamaan suutarisi 
ja pese kasvosi hyvin 
 
Lienen saapunut toiseen maahan 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista 
kimmoisakalloisista 
ja nuoruudentyperistä 
knallihattuihin pukeutuvista 
huligaaneista 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista 
ja katseli reikää Ashtown 
gaten muurissa ja kuvitteli 
sen olevan aivan toinen 
reikä joka täytyisi täyttää 
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Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista ja 
sadoissa lauluissa kuvatuista 
miehistä jotka vartovat 
kadunkulmissa kääntäjäänsä 
 
Hän oli yksi nuori päämies 
noista sadoista degeneroituneista 
sukkeluuksia lataavista typeryksistä 
ja yritti löytää sopivan huoran joka 
näyttäisi samalta kuin lapsuuden 
kuvitelmissa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä joiden hiukset 
kalpenevat ennen aikojaan ja joiden 
sydänparka alkaa lukea Raamattua 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä  
jotka syövät voisia paistinperunoita 
ja paukuttavat jalallaan tahtia 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä 
jotka kuolleen käden koskettaminen 
parantaa 
 

Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista kultaisen kaupungin 
kerjäläisistä jotka nähdessään itsensä  
alkavat rukoilla 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista sukkanauhoihin 
hirttäytyvistä päämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista hiililuukkuun 
sukeltavista paskiaisista 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista sammakonmahaisista 
hallusinoivista hyeenoista 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista hevosista ja pilluista unelmoivista 
rugbyjoukkueen tukipilaripäämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista Kristuksen seuraajapäämiehistä  
jotka rakastavat vaimoaan sitä saatanan 
tuhatkasvoista porttoa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista italokenkäisistä 
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kaalikääryletyypeistä jotka kuoppaavat 
äitinsä ja syövät iloiten hapankaalia 
ja yrittävät etsiä sitä erityistä typyä 
joka olisi aivan kuin äiti     jonka 
maito olisi yhtä makeaa ja rinnat 
pikkuisen pienemmät ja pystymmät 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista päämiehistä 
ja veikkasi tuota laikukasta 
hevosta avaimenreiästä 
tirkistelijän lailla 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista päämiehistä jotka voisivat 
olla huono-onnisia norjalaisia 
parkilla purjehtijoita jos vain 
olisivat valinneet toisen kohdun 
 
Hän oli nuori päämies yksi  
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka kerjäläisen nähdessään 
alkavat rukoilla 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä jotka 
tuijottivat mansikan ja portviininvärisiä  
syntymämerkkejä naisen tisseissä 

Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka 
seuraavat Saatanaa 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä  
jotka antavat Saatanan pöyhiä 
untuva-aivojaan 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka antavat hioa älyään 
Saatanan nahkaremmillä 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä 
ja vähältä piti ettei 
hän ammu itseään joka aamu 
 
Hän oli nuori päämies  
yksi noista sadoista nuorista  
päämiehistä jotka pettävät vaimoaan 
ja pettävät rakastajatartaan ja  
pettävät äitään ja isäänsä ja  
maataan ja Jumalaansa 
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Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka haluavat tuhota kaiken 
minkä vain voi tuhota 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista elektrapäämiehistä 
jotka valittavat isänsä haudan äärellä 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista taakankantajapäämiehistä 
jotka puhuvat värisevällä äänellä 
ja haluavat tuhota jokaisen sielun 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista pimeyteen ajautuneista 
nuorista päämiehistä jotka eivät enää toivo 
palaavansa takaisin valoon 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista kirkuvista 
pöllöpäämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka koettavat 
kurkistella hameiden alle 
 

Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä joiden himot heräävät 
heti kun he näkevät kerjäläisen 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka uhkaavat ampua itsensä 
 
Hän oli nuori päämies  
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka viedään 
kirkkoon pää edellä 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka kätketään maan poveen 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka ottavat nahkansa pois 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka pitävät imemisestä 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
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jotka kuvittelevat äidin vetävän  
sadetakin heidän yllensä 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka puhuvat autuaasta Pietarista 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka asuvat Jumalan rakastamassa 
maassa ja rakastavat lapsiaan Jumalan tavoin 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka koettavat meditoida sydän 
täynnä mulkkua 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä jotka 
tietävät missä lie parannus kaikkeen 
maailman pahaan  
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista lateksimiehistä 
joita säälittää piinassaan kirkuvien 
naisten kauhea kuoro 

Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista idiooteista 
jotka kuvittelevat heiluttelevansa 
surkeaa elintään kuin suitsutusastiaa 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka astuvat  
looshiin ja kättelevät kosteaa 
lihaisaa kämmentä 
 
Hän oli nuori päämies  
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka hampaat  
välkkyen rummuttavat Kuolemaa 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
sementtitautisista päämiehistä 
jotka arabiankieltä kuullessaan 
alkavat rukoilla 
 
Hän oli nuori päämies  
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä joiden sieluun 
hämähäkki kutoo seittiään 
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Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka onnistuvat 
hedelmöittämään 
 
Hän oli nuori päämies  
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka näkevät 
unia spermaa syöksyvistä 
häränsuoroista 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka hakkaavat 
palvelijaansa hiilihangolla 
 
Hän oli nuori päämies  
yksi noista sadoista nuorista  
steroidisuonisista päämiehistä jotka kuvittelevat 
lähtevänsä sotaan ja palaavansa sieltä 
sankarina 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista tuohipatsaspäämiehistä 
jotka vallastajuopuneina unohtavat sen 
mitä äiti sanoi 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista naisten hepeneihin pukeutuvista 

nuorista barbarapäämiehistä jotka kuvittelevat 
tulevansa mustan miehen ottamaksi 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista halalpäämiehistä 
jotka nylkevät itsensä kesken aamiaisen 
ja sitten raivoavat  
 
Hän oli nuori päämies yksi noista  
sadoista nuorista kuvottavista päämiehistä 
jotka työntävät tikarin takapuoleensa ja  
tanssivat 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista metsänvartijapäämiehistä jotka 
unelmoivat löytävänsä puun alta kauniin 
Elizabethin joka heidät pelastaisi ja hakkaisi 
ruoskalla selän verille 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista runoilijapäämiehistä jotka ovat jo  
lapsena tukehtuneet hengiltä eivätkä halua 
sitä muistaa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
samettitakkisista päämiehistä jotka puhuvat 
taivaan autiudesta ja maan tyhjyydestä ja 
silittävät kissaa harmain kasvoin 
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Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista hekumasta sekaisin olevista nuorista 
päämiehistä jotka ryystävät keittoa harmain 
silmin 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka suutelevat tuon 
elikon turpaa ja kirjovat sen yltäpäältä  
kyynelhelmillään 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka eivät ole pukeutuneet 
kuin variksenpelätti vaan ovat sen sijaan pukeutuneet 
kuin kuollut sika 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka elävät samalla 
tavoin kuin kirput elävät lakanoissa ja  
tyynyliinoissa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka ostavat huvilan 
ja kuuntelevat yöllä Schönbergiä 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista mielenvikaisista päämiehistä jotka 
tuntevat olevansa lopussa kadotettuja ikuisiksi 
ajoiksi 

Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista itsensäräjäyttäjäpäämiehistä jotka 
odottavat oikeaa hetkeä paljastaa takapuolensa 
ruoskalle ja naiselle 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista meetvurstipäämiehistä jotka yrittävät 
puhua mutta suusta tulee vain kauhistuneen 
eläimen kirkunaa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista simpanssipäämiehistä jotka kasaavat 
aarteensa keskelle lattiaa ja huolellisesti 
kusevat kaiken päälle 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista elukkapäämiehistä jotka antavat  
ruoskia itseään kun eivät muuten saa  
elintään pystyyn 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista lapsipäämiehistä jotka päättävät 
syödä pelkästään raakaravintoa ja 
ripuloivat sen jälkeen seitsemän viikkoa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista masokistipäämiehistä jotka matkalla 
loosin kokoukseen sylkäisevät kerjäläisen 
päälle 
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Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka muistavat hetkessä 
sen kuinka leikkasivat lapsena kappaleiksi äidin 
hienoimman mekon ja kuinka suloista se oli 
kuinka suloista on tuhota kaikki mikä on  
tuhottavissa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka etsivät sitä huoraa  
jonka näkivät unessaan eivätkä löydä kuitenkaan 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka pysäköintitalossa 
ollessaan tuntevat makaavansa haudassa ja  
kiroavat itsensä ja painavat päänsä ohjauspyörään 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka juopottelevat 
intensiivisesti ja kieltävät sen kaiken tottuneesti 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista sapfopäämiehistä jotka makaavat 
kallioilla ja hierovat kaulaansa terävää särmää 
vasten jotta veri valuisi 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista sielunsyvyyspäämiehistä jotka puhkeavat 
itkemään nähdessään hevosta piiskattavan  
ja samalla koettavat piilotella erektiotaan 

Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
bordelleissa vierailevista nuorista päämiehistä jotka 
eivät enää ymmärrä mitä fantasia tarkoittaa 
eivätkä siksi kykene rakastamaan 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
itsensä toistuvasti ylentävistä nuorista päämiehistä 
jotka toivovat kohtalon näyttävän mitä  
sillä on hihassaan 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
kauttaaltaan vaarallisista nuorista päämiehistä 
jotka toivovat ennen kaikkea raippaa ja  
ennen kaikkea kaikille 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
misokeittoa litkivistä nuorista päämiehistä joilla 
ei ole koskaan ollut pienintäkään riitaa 
kenenkään ihmisen kanssa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista ulkoavaruudesta tänne tuoduista  
päämiehistä jotka haluavat piiskaa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista sammiossa uiskentelevista ankeriaspäämiehistä 
jotka haluaisivat vain että heidät työnnettäisiin 
syvälle naisen liukkaaseen supistelevaan emättimeen 
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Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista sotasankaripäämiehistä jotka yrittävät 
kaikin tavoin piilotella harvenevia hiuksiaan 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista sadoista 
nuorista kistukuoppaan tuijottavista päämiehistä  
joiden housunpuntit eivät värähdäkään 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista yhteiselle inhottavalle 
kirkkomaalle haudattavista päämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista hallusinaatiopäämiehistä 
jotka katsovat katon sortuvan alas 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista  
sadoista nuorista syvässä lumikinoksessa 
kävelevistä nuorista päämiehistä jotka 
unelmoivat vain kuinka heidät pakotettaisiin 
astumaan alas jyrkänteeltä 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista nemesispäämiehistä 
jotka rukoilevat kunnes eivät enää 
saa sanaa suustaan 
 

Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista kyyppipäämiehistä  
jotka hellästi taputtelevat vatsakumparettaan 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä jotka 
tuijottavat ahnaasti sisarensa takapuolta 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista haamukuvapäämiehistä jotka 
toivovat että he viimein olisivat jotakin 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista tutisevajalkaisista päämiehistä  
jotka pelkäävät että vihdoinkin joku 
tekee heistä lopun 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista silkkipukuun pukeutuvista 
nuorista päämiehistä jotka pelkäävät että  
viimeinenkin merkki erektiosta katoaa 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista pyhän synninpäästön saavista 
nuorista päämiehistä joiden päälle anoppi 
kaataa saavilla vettä 
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Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä jotka eivät 
koskaan tavoita korkeinta 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä jotka 
eivät koskaan nuku eivätkä koskaan 
ole valveilla 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä joiden koko 
elämää leimaa johdonmukainen kaiken  
inhimillisen välttely 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista impotenteista 
päämiehistä jotka eivät pala niin kuin tulitikut 
 
Hän oli nuori päämies yksi  
noista sadoista nuorista päämiehistä 
joilla on kultaiset kutrit 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista vitun  
sankaripäämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista housuunsa 
kusevista päämiehistä 

Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
joiden ruumis peitetään pellavalla 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
jotka pitävät kerjäläisten kiusaamisesta 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä jotka 
seisovat auton valoissa ja kuvittelevat 
olevansa puolijumalia 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä jotka 
syövät ensin aamiaisen sitten lounaan 
sitten päivällisen ja viimein illallisen 
 
Hän oli nuori päämies  
yksi noista sadoista nuorista  
hoochiegoochiepäämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka toivovat 
hukkuvansa tyttöystävänsä virtsaan 
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Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka soittelevat 
balalaikkaa kapakan ulkopuolella 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista 
nuorista päämiehistä jotka 
kärsivät suurta puutetta ja kurjuutta 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka käyttävät 
housuja joissa on etuluukku 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka tykkäävät suihkussa 
virtsata reisilleen ja varpailleen 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
päämiehistä jotka puhkeavat 
rukoilemaan heti havaittuaan kauniin neidon 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
sadistisista päämiehistä 

Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
turpeamaksaisista päämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
sulokkaita säveliä kuuntelevista päämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies 
yksi noista sadoista nuorista 
belsebuubin kamreeripäämiehistä 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä jotka 
vetävät silkkisukat kampuroihin jalkoihinsa 
 
Hän oli nuori päämies yksi 
noista sadoista nuorista päämiehistä 
joiden harhakuvitelmille kumarrellaan 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista päämiehistä lähellä 
tullivarastoa jakamassa syfilistään 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista tuntoaistimensa  
unohtaneista päämiehistä 
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Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista kierosilmäisistä 
koirankuonolaisista 
 
Hän oli nuori päämies yksi noista 
sadoista nuorista 
pornosofipäämiehistä 
 
Nyt taas säveleet sulokkaiset 
 
Hän riemujen pyörteisiin joutui 
 
Kynsissä saarnaajan 
riepoi kuin lapsi ois 
 
Autioon parturinvalkoiseen 
vaipui tuo neito 
Tiedänhän tähdellä tällä mitään 
ei liene ei koskaan 
 
Tähän kenkään henkemme heijastain 
veri nuori suonissa tykkien 
 
Weli kallis jo joit pahan liemen 
ei riitä aikas siunailemaan 
 
Juoppo olen 
ja nämä minun uniani 

Viuhkan harsonvalkean 
hän vetää kasvoilleen 
 
Kallista itsesi makuulle oi juoppo 
ja katsele kuink' hehkuu valo 
noissa pienissä lasikulmioissa  
tuhansissa 
 
Katsele kuink' hehkuu valo neitoin 
otsissa ja kuink' he taipuvat ylitsemme 
 
Katsele kuink' heidän otsaltaan valuu 
päällemme se mitä haluamme 
 
Juopot ovat tanssijoita 
 
Jos ei osaa maata voi tuskin olla tanssija 
 
Nämä ovat miun uniani tässä tyhjiössä 
 
Kaunis maan päällä oikeus on  
niin kaunis että se tappaa minut 
ja olenkin nyt kuollut 
 
Kuin sadun sokkeleihin 
vaipuu hän makaamaan 
rynnäkön jälkeen 
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Imisä  
ei mitään 
 
Pieni ballaati balalaikan soiessa 
 
Kuin nuor' Roland hän makuulle 
panee ittensä ja viheltelee  
 
Minkälainen kirvesmies minut 
oikein on tehnyt ja  
minkälaisella kirveellä 
 
Pajan ahjoon hän miekat työntää 
 
Tuon aarteen 
 
Jumalaisen kuoleman 
 
Niin on tuli outo tuo 
joks' polttopullot humahtavat 
 
Jalojen soturien  
haavat kirvelevät 
 
Nämä ovat uniani koska olen kuollut 
ja 24 tuntia kestää yksi unikausi 
 
24 tuntia rauhaa ja 24 tuntia kidutusta 

Hän näytti sinulta 
Hendrix ei puhunut paljon mitään 
Kääri vain sätkiä ja katseli lattiaa 
ja hyräili  
 
Asuin silloin Lontoossa 
Islandin studioiden lähellä 
ja tapasin erään venäläisen  
neidon 
 
Olen jalo ihminen mutta väsynyt 
siihen mitä tämä on 
 
Ja siksi minun täytyykin olla tässä 
 
Jos minä en olisi olisi joku toinen 
ja minä olisin muualla 
 
Jos sinua lyödään 
sinä lyöt ja jos sinut 
yritetään tappaa 
sinä tapat ja tiedät 
että tyhjiö aina  
lopulta täyttyy 
 
Ja se että vastustat sitä 
etkä antaudu sille vaikka 
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Jumala 
Jumala  
Jumala 
 
Pyhä Neitsyt  
 
Nymfaion 
 
Minä yritin... 
Hänen intohimonsa... 
Minun intohimoni... 
Kotka... 
Metafyysinen puhuri... 
 
Hän oli ylpeyden perikuva 
mutta sitten hänelle tapahtui vahinko 
 
Millaisia rikollisia taipumuksia semmoisella 
neidillä on ja mitä hän kätkee allensa kun istuu 
 
Ei naiselle pidä paljastaa pistintään 
vaan kertoa siitä  
 
Olenkohan minä itseni pyöveli 
vai onko pyöveli itsensä minä 
vai olenko minä pyövelin itsensä minä 
vai onko pyöveli minun itseni pyöveli 
vai onko pyövelin minä minun itseni pyöveli 
vai onko pyövelin minä minun itseni minä 

Minä te minua pidätte senkin raakalaismainen 
hulttio hän huusi ja iski minua muutaman kerran 
oikein kunnolla kuonoon 
 
Minähän olen juoppo ja nämähän ovat uniani 
 
Aina vain eteenpäin ja eteenpäin 
taaksepäinkin mennessään täytyy mennä eteenpäin 
ja naisen kanssa maatessaan täytyy mennä eteenpäin 
ja siitä täytyy ajatella kauniisti ja sitten tappaa itsensä 
 
Tappaminenhan on eteenpäin menemistä 
Tapa yksi tuolla niin hän menee eteenpäin 
ja tapa toinen tuolla niin hän suorastaan 
humahtaa ja räjähtää eteenpäin 
 
Minähän olen pyöveli ja tämähän 
on sota ja minullahan on jalkaani 
tatuoituna naisen kasvot 
 
Laula balalaikka laula 
niin että köysi itsens' 
punoo ja solmii  
kattoparruun 
 
Minähän olen tyttö 
ja minähän olen nainen 
ja minähän olen kuollut 
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Näinkö hänet siellä  
Brezinen metsässä  
 
Hän oli Jumalan ottopoika  
mutta sitten hänelle kävi pikku vahinko 
 
Ei siitä sen enempää 
 
Siellä Brezinen metsässä 
parturit  
 
Miliisit jotka söivät hapankaalia 
 
Minähän olen balalaikka 
ja kieleni on poikki  
 
Älä perkeleen huoranpenikka  
puhu tuollaisia tai naulaan sinut seinään 
 
Ota pensneesi ja käy 
 
Olenko minä olutta 
 
Asuin silloin Islandin studioiden lähellä 
ja hän joi minut yhdellä kulauksella 
 
Vain venäläisillä neidoilla voi olla hopeanvalkeat 
hiukset 

Minulta toisinaan haihtuvat kaikki himot ja ihanteet 
Onko tämä jokin ruumiin juhlapäivä  
 
Minun täytyy avata sinun suusi rautakangella  
pikku paholainen 
 
Miliisit söivät hapankaalia ja löivät korttia 
ja leikkivät muitakin leikkejä ja siitä hän 
piti kovin 
 
Paneuduin juutalaisen sänkyyn 
eikä hän pitänyt siitä lainkaan 
 
Sidon sinut puuhun senkin huoranpenikka 
ja piiskaan sinut ja kusen päällesi ja  
syön salamimakkaraa ja katselen  
hymyillen kuinka itket haavojen kirvellessä 
ja minä nauroin hänelle ja me molemmat 
nauroimme  
 
Pankissa pankkineiti ei nauranut 
vaan huusi kaksi karhunkokoista miestä 
jotka kantoivat minut pois pää edellä 
 
Onko tämä ääni 
Taivaan suutarin ääni 
vai Helvetin suutarin ääni
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Tuollainen jyly joka nousee ja laskee 
ja saa ohimot värähtelemään 
 
Voi tietysti olla että minä olen vain tullut 
hulluksi 
 
Tulisin hulluksi tätä pohtimalla jollen jo olisi 
 
Helvetin miliisit ja Taivaan miliisit pelasivat 
korttia ja alkoivat piestä toisiaan 
 
Oliko hän hiuksens' palmikoinut 
tuo neito ja vettä hipiälleen valuttanut 
tuost' putkesta ruosteheläjävästä 
 
Pankkineidit epäilemättä luottavat Jumalaan 
sen näkee heidän päänsä asennosta kun he  
laskevat rahoja 
 
Jumalan ottotyttäriä he ovat  
 
Hän oli Jumalan ottotytär mutta sitten 
hän makasi ja näki unta ja unohti olevansa 
Jumalan ottotytär ja kuvitteli että on  
tuollaisen vanhan ajurin ottotytär  
ja että hänen täytyy vetää takki tuon  
kiharapartaisen luiskaotsaisen mutisevan  
miehen ylle ja vetää housutkin hänen  

jalkoihinsa ja vieläpä työntää saappaatkin 
hänen jalkoihinsa ja kävellä hänen perässään 
ja vetää tallin ovi auki ja talikolla puhdistaa 
hevosen alunen ja katsoa sen silmiin ja  
nähdä ja asettaa suitset ja valjaat valmiiksi 
 
Ja keittää perunoita kolme kappaletta 
 
Yksi taatoille yksi tyttärille  
yksi  
 
Varovasti minun täytyy hivellä itseäni 
kun olen partaveitsi hän sanoi  
 
Hänellä oli hopeanvalkeat hiukset 
 
Toivoin että järkeni minut pettäisi 
mutta ei kuten ei koskaan ole tapahtunut 
 
Senkin raakalaismainen sadisti senkin  
mutakenkäinen kamreeri hän kiljui 
 
Tulisin hulluksi pohtimalla pankkineitejä jos 
en jo olisi sitä ja kenkäni tulisivat mutaisiksi 
jos ne eivät jo olisi mutaiset 
 
Poimimalla pankkineitejä 
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Hyvä pankkineiti anna minulle muutama seteli  
en minä muuta tarvitse kun olen tämmöinen  
näettehän te sen katsokaa nyt tätä paitaanikin 
siinä on tahroja koska en ole voinut luopua siitä 
päiväkausiin ja koska olen möyrinyt se päälläni 
 
Hyvää päivää herra ottakaa vastaan kumarrukseni 
ja muistakaa minua hyvällä kun minä olen tämmöinen 
 
Hyvää päivää miliisi  
zrad zrad zrad zrad 
Eihän tämä ole mikään mardi gras 
miliisi sanoi ja raaputti korvaansa 
Kenties ei mutta minun sisälläni on mardi gras 
sanoin hänelle ettekö muka näe sitä 
No sanoi miliisi ja mutristeli huuliaan ja  
alkoi kääriä sätkää 
Kenties hän jatkoi  
Kenties teidän sisällänne on mardi gras 
mutta kuinka minä voisin sen nähdä 
Tästä sanoin hänelle ja painoin sormeni otsaani  
vasten 
Vai niin hän sanoi ja sytytti sätkänsä 
mikä te oikein olette 
Porton perseen palvelija mutisin hänelle 
Hänen silmänsä suurenivat ja sitten taas 
pienenivät ja hän kohautti hartioitaan 
Vai niin vai niin vai niin 

Kaivoin taskustani paperin ja luin hänelle 
mitä olin kirjoittanut 
Synneistä ja kuolemasta 
kalvaavan saapi hän tunnon 
Ja saarnaajan muutaman kuulun 
vavisten hän itteens' ottaa 
Miliisi maiskautti suutaan ja rypisteli 
otsaansa  
Vai niin vai niin vai niin 
Minä voisin viedä teidät kotiini ja saisitte  
lausua tuon vaimolleni hän ei osaa enää 
maata vaikka asettaisin hänet makuulle 
hän heti pyrkii pystyyn niin kuin kissanpentu 
ehkä tuo tervehdyttäisi hänet ja olisimme pelastetut 
Minäkinkö kysyin häneltä 
Ei ei ette te ettehän te ole koskaan pelastettu 
kun kirjoitatte tuollaisia ja sitä paitsi tuollaisessa 
paidassa ei pelastuta 
Minkälaisessa sitten kysyin häneltä 
Tällaisessa hän vastasi ja paisutti rintaansa  
niin että helyt helkkyivät 
Ei ei ei hän jatkoi nopeasti se oli vain leikinlaskua 
suvainnette sen anteeksi 
Tämä kaikkiko kysyin häneltä 
Ei ei ei hän vastasi vain tämä ja viittilöitsi kaikkialle 
ympärillemme  
Leikinlaskua hän huudahti ja otti esiin pistoolinsa 
ja osoitti minua  
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Leikinlaskua  
Kaikkien täytyy mennä eteenpäin eteenpäin 
Hän sohi pistoolillaan taivaalle Jumala 
eteenpäin Jumala ja Jumalan vaimo eteenpäin 
eteenpäin  
 
Jumala sinut kirotkoon 
senkin hännystakkinen 
nauta hän minulle huusi 
 
Kun hän peräytyi 
kun häntä uhattiin 
kun hän oli tullut 
 
Minä vain odotin että minun 
teeni hautuisi ja miliisi painoi 
pistoolinsa rintaani ja vähän 
heilutteli sitä siinä 
 
Olenko minä kalmannos 
 
Nymfaion 
 
Napatanssijattaret 
 
Huilunreiästä tirkistelijä 
 
Tähti tuolla 

Venusko lie hän virkkoi 
 
Yönä ennen kuin hirtettihin 
 
Sellainen blues 
 
Minähän olen neito  
 
Minä olen Parsifal 
 
Ei ei ei miliisi sanoi ja kallisti itsensä  
penkille te olette vain yksinkertaisesti 
hullu aivan kuten minäkin  
 
Turha sitä on pohtia yhtä turha 
kuin sormiaan uittaa lihapadassa 
 
Tai ei niinkään te olette 
moninkertaisesti hullu 
näin hullu ja hän napsautti 
sormiaan monta kertaa 
peräkkäin niin monta  
että menin sekaisin laskuissa 
 
Minä olen Lasarus  
ja paisti on kylmä 
tähtien sammuessa 
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Mutta onneksi minulla on tiikeri 
mukana ja sarvikuono 
 
Jatkan taivallustani 
 
Äänteet ovat petkutusta 
 
Noissa silmissä oli äärettömästi anteeksiantamusta 
 
Puhuin noista teesilmistä  
asuin silloin Islandin studioiden lähellä 
ja minulla oli vieläpä parta jota kiskoa 
 
Ajat ne muuttuvat 
 
Vieläkin minulla on parta 
mutta pääni on aivan toinen 
 
Minun päänihän putosi 
erään kerran ja makasin 
sängyssä ja toivoin että 
se tulisi takaisin ei se tullut 
mutta seuraavana aamuna 
minulla oli uusi pää koska 
Jumala halusi antaa minulle 
erään lemmikkiapinansa pään 
tilalle ja hän kiskasi minun  
pääni jostakin sille apinalleen 

ja sammutti sitten kaiken 
kunniaksi muutaman tähden 
 
Ei enempää varmuutta kuin savu 
 
Neitoinen alhaalla 
pitkä hänen veitsensä 
 
Senkin nauta hän huusi senkin 
paistinmaistaja ja tuuli vinkui 
meidän ympärillämme ja lautaset 
helisivät 
 
Tuon hirviön luunkappale  
merestä kaivettu mädättäköön 
pääsi 
 
Hän otti sazin seinältä ja alkoi 
soittaa 
 
Hiukseni ovat jo yhtä harmaat kuin 
itseteroittuva Euboian miekka 
 
Helposti hän nousi kylvystä 
kuolevainen nainen joka 
savisiemenestä on syntynyt 
 
Minähän olen miliisi ja  
mehän lyömme tästä korttia 
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Seisokaa alttarin ympärillä 
sen tulihehkussa ja ottakaa 
nahkanne pois 
 
Oi Hermes leikkien herra 
Maian ja Zeun poika 
 
Onko tämä Amerikan karma 
 
Tarjosiko hän pakaraansa noille koirille 
 
Kaikki lautaset soivat 
 
Aegina ojentaa pakaransa kohti 
eteläisiä polttopulloja 
 
Asuin silloin Lontoossa lähellä Islandin studioita 
 
Kuinka nainen itää savisiemenestä 
 
Kaiken puhdistaja 
Vieraiden ja isäntien suojelija 
 
On hyvin tavallista että vaivun äkkiä 
makaamaan lattialle 
 
Nymfit minä tunnen ja heidän 
alttaritanssinsa jossa ei säästellä 
pakaroita 

Ei vähempää kuin kuolevainen 
kengät jalassaan 
 
Minähän olen ollut suutari 
 
Mielessäni tarkoitan sanoin miliisille 
Mielessänne miliisi sanoi mistäs minä  
tiedän vaikka mielessänne yrittäisitte  
tappaa pääministeriä  
Ei sanoin en minä sellaista enää en minä 
sitä varten piilottele puukkoa ohimolohkossani 
 
Minähän olen ollut loistava suutari 
ja nahat ovat totelleet minua kuin lapset 
 
Katsokaa sitten näitä kenkiäni miliisi sanoi 
ja kun kumarruin tarkastelemaan niitä hän  
otti minua kiinni niskavilloista ja potkaisi 
nilkkaani 
Lastenleikkiä hän karjui häipykää 
häipykää mutta minäpä en jäänyt 
sanattomaksi vaan kiersin käteni 
hänen jalkojensa ympärille ja vedin  
hänet kumoon ja vedin hänen lakkinsa 
syvälle tuohon päähän ja huusin hänen  
korvaansa ottakaa nahkanne pois herra 
ja sitten pingoin pois niin kovaa kuin  
jaloista lähti 
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Paska hän karjui nahkapetturi  
hänen sointunsa vielä roikuskelivat 
ilmassa samaan tapaan kuin hänen 
housunsa olivat roikkuneet 
 
Kaikkien patojen ja pannujen  
jumalainen ääni 
 
Miliiseillä on syvä suhde perunoihin 
Heidän sylkensä valuu noille keltaisille 
mukuloille jotka kiiltävät voista 
 
Kuolleen henkäys 
 
Järki nukkuu 
 
Onko tämä suunnitelma uudelleensyntymiseksi 
 
Tunsin kerran erään rakennusmestarin 
joka suunnitteli omaa uudelleensyntymistään 
 
Sitten hän kuoli ja arkku tippui mutaan 
 
Tuotapikaa joku kiidätti minulle kristallimaljan 
täynnä tummaa olutta en juonut sitä koska lyijy 
rasittaa sieluani 
 
Tuo peto yksisarvinen joka vain kerran 
vuosituhannessa saa iloa sarvestaan 

Hänen ratkenneet sukkahousunsa... 
Neuvoja... 
Kuolettavan miekan... 
Puita polttoaineeksi... 
Oetan pensaikkoinen maa... 
Kuolevainen nainen jumalaan yhtynyt... 
Vakaasti seison tuhon reunalla... 
Kaiken häviän mitä minulla on... 
 
Tiedänhän minä jotakin näistä jutuista 
 
Hän tapasi Jumalan toiletissa ja keskusteli 
Hänen kanssaan 
 
Kauhistuttava tunne joka syntyy joko hevosen  
hengittäessä tai trumpetin soidessa 
 
Apollo  
paljastaja 
näkijä 
 
Kärsimys pahimmillansa ei kauan kestä 
 
Hän oli harppua tuuttaava gangsteri 
 
Sieluni on böues 
 
Nuorein neidoin polttava katse 
jota mies on maistanut 
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Oi Kuolema sinä parantaja 
älä hylkää minua vaan tule 
Ei mistään kivusta ole vastusta 
sinulle 
 
Asuin silloin Lontoossa Islandin studioiden  
lähellä 
 
Ja huomattavat kiharat heillä oli 
kuten noilla herkullisilla neidoilla 
 
Hiuksensa he leikkasivat sitten 
kun heidän rakastajattarensa 
heidät viimein oli hylännyt 
 
Taivaan sustain 
 
Kuinka kuolaimet vaikuttavat sointiin 
 
Epäoikeudenmukaisesti kuolemaa niin vihataan 
vaikka se on parhain suoja kaikilta tuskilta 
 
Tunsin kerran erään ratsuväen upseerin 
joka halusi valjastaa vaimonsa ja pistää hänen  
suuhunsa kuolaimet eikä kyennyt millään 
muulla tavalla saamaan mulkkuaan pystyyn 
silloin kun ei ollut hevosen selässä tai takana 
 

Onnellisen ihmisen pitäisi pysyä kotonaan 
 
Loppu tulee äkkipikaa 
 
Nähkää ja muistakaa tämä 
 
Onko sulla sontikkoja myydä 
 
Hän raatoi kuin kahlekoira kovassa tuulessa 
 
Kaikki vinkui ja mustalaiset lauloivat 
 
Ja yhdessä he kuolemaan astuivat 
valan rikkovan vannottuaan 
 
Ja maistanpa luulisin nuo 
pehmeät untuvasi 
 
Ja maistanpa 
nuo suolaiset pakarasi 
 
Minähän olen merkki härän otsassa 
 
Unohdin tänään ajaa partani ja  
siksi herätin monien himot 
 
Ei minun pidä kärsiä mistään suuremmasta 
pahasta kuin tästä 
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Kirkuvan pöllön tanssi 
 
Pitkä huilu nielaisee sisäänsä pienemmän 
 
Mutta en minä sinua pidä enteenä tulevasta 
 
Vaikka hän elääkin eivät minun 
silmäni hänelle kuulu 
 
Korvasuojat lähellä hänen korvarenkaitaan 
 
Minähän olen suutari 
 
Mantelimaitoako hän valutti tisseilleen 
 
Oi kuolema sinä valo joka 
valaiset meitä 
 
Kuvitteletko sahtia juotuasi olevasi joku übermensch 
 
Älä sotke mun uusia housujani ne 
on räätäli rukoillen tehnyt 
 
Uhkeat pohkeet 
 
Kuka helvetti on tämä runoilijaprofeetta vaitioleva 
 
Pitkäjalkainen tosiaan ehkä hänen  
isänsä kutoi verkkoa 

Siellä rakastuin venäläiseen neitoon 
joka sanoi että hänen isänsä on kalastaja 
 
Tuollainen hopeahiuksinen kalastajan 
tytär jonka vako oli hiestä kiiltävä 
 
Ja tämän jälkeen hän ryysti ajan 
laimentamaa sahtia ja huusi  
niin että katto repes 
 
Tunsin kerran erään kalastajan 
joka uskoi että hänen rakastettunsa 
oli muuttunut suureksi kalmariksi 
ja vaani häntä syvyyksissä voidakseen 
niin sanotusti leikkiä hänen kanssaan 
 
Tultakantavat kotkat sytyttäköön talosi katon 
 
Koetin kerran usuttaa tultakantavat kotkat 
itseni kimppuun mutta ne sytyttivätkin pensaan 
 
Puhun nymfeistä jotka siellä 
missä ovat Korysian kivipaadet 
iloitsevat ja pelkäävät jumalaisia 
voimiaan 
 
Pentheushan kuoli kuin ajettu jänis 
sydänkohtaukseen 
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Olen neitsytprofeetta 
 
Minne Jumala minua tahtoo ohjata 
 
Napani löytyy läheltä Apollon temppeliä 
 
Naisiako gorgoneita pikemminkin 
 
Naisia ne nyt eivät varmasti ole 
mutta eivät ne kyllä gorgoneiltakaan näytä 
 
Miksi minä nyt olen ansainnut Taivaan armon 
 
Nymfaion on nymfien päätepiste 
 
Böues 
 
En ole tullut tänne naamiotta mutta 
sanansaattajan kysymänä 
 
Kohdussa minulla oli naamio 
 
Äitini tuon iäisen kaunottaren kohdussa 
 
Kuolleet tappavat elävät tai 
elävät tappavat kuolleet 
 

Hän söi kaalisalaattia ja heilutteli 
veistä kädessään kuin olisi se  
ollut pieni sapeli 
 
Hän mutisi itsekseen 
piiloudu heiniin ja toivo 
että ne verikoirat menevät 
muualle piiloudu heiniin 
ja odota että kuolet ja   
Jumala vetää sinut kohtuun 
 
Ohitimme kaunottaria joiden 
jaloissa kiemurtelivat käärmeet 
 
Herra Apollo kerro meille hiukan  
tulevasta kerro miten kaikki menee 
 
Hyräile meidät levolle oi Apollo 
ja anna loppumme tulla 
 
Hän söi kaalisalaattia ja puraisi 
hampurilaisestaan palan niin että 
nesteet sen sisältä pirskuivat hänen 
paidalleen jossa oli ruusuja ja neilikoita 
ja kirkkaanvärisiä toukkia 
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Gorgonit ohittivat meidät 
eivätkä sieraimet pärskyen 
meitä haistaneet  
 
Tämähän on kosmos 
 
Mehän olemme kerjäläisiä 
jotka kykenevät taivuttamaan 
itsensä kolminkerroin tai 
miksei viisinkerroin tai miksei 
seitsenkerroin hän virkkoi  
 
Kohdussa minä kirjoitin 
muutamia kirjoja ja  
pohdiskelin paljon rakastin ja  
sitten tuli vedenpaisumus 
ja minun täytyi rakentaa 
itselleni vuohenputkista 
ja koiranputkista sellainen 
lautta olin sodassa kolme 
vuotta ja alenin niin alas 
että minun täytyi vain kaivaa 
ja kaivaa aina uusi kenttälapio 
niin että terää ei ollut enää 
jäljellä ja minä katselin ylös  
ja näin enää aivan pienen 
valonpilkahduksen ja sitten 
tuli rauha ja minä ylenin  

ja istuin junassa ja katselin 
naista ja tulin toiseksi  
ihmiseksi koska otin nahkani 
pois näin nymfejä erilaisia 
metsässä asuvia olentoja  
nymfejä joita kauniimpaa  
ei ole tutustuin moniin 
ihmisiin jotka pitivät  
vyötään kireällä ja pelastin 
heidät käyttämällä puukkoa 
 
Minähän olen neito 
 
Kenraalibassona tuo outo 
kauhuntunne säestää sieluni laulua 
 
Nuo tummanpuhuvat bassosävelet 
synkät rummun lyönnit 
 
Minähän olen tuoliin köytetty 
ja minut on köyttänyt tuoliin hän 
 
Mielisairaala jossa asustin ei sijainnut 
kovinkaan kaukana rajanylityspaikasta 
 
Tuo Manalan peto jonka 
kanssa jaan vuoteeni 
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Kauhu rakkaus kauhu 
tällaisia minä pohdiskelin 
ja tuumiskelin siellä kohdussa 
voi tuota järjiltään suistunutta 
ihmiskuntaa tällaisia ja voi  
karmaa siellä kohdussa tapasin 
erään suutarin jonka kanssa 
pelasin korttia ja joka sanoi 
että makasi kaksikymmentä 
vuotta vuoteessa ja sitten teki 
kengät joita parempia kukaan 
ei ollut nähnyt eikä hän itsekään 
ollut nähnyt eikä niiden  
tekemisenkään jälkeen nähnyt 
vaan ainoastaan tunsi hänellä 
oli aina povitaskussa leka vodkaa 
helpommin kuin tykinkuula  
rikkoo hämähäkinseitin voi 
ihmisen sielukin tuo suutari  
sanoi tämä jota tuo unohdettu 
mikrobi ihminen sanoo elämäksi 
 
Jätettäköön tämä aihe ja siirryttäköön  
kummitusten puolelle 
 
Nymfaion on nymfien päätepiste 
 
Olen nähnyt monen nymfin päätepisteen 

Böues  
 
Tämä on hämähäkinseitti joka 
tuhoaa tykinkuulan 
 
Asuin silloin Lontoossa lähellä Islandin  
studioita 
 
Minulla oli stidit mukana 
 
Salamannopeasti hän upotti teräksisen 
tikarin kaksi kertaa suoraan perunaan 
 
Hetken hän vielä viipyi kyynelehtien 
kylmän vainajan luona ja lähti 
sitten päättäväisenä kohti kotiaan 
 
Täällä on tuullut viimeiset viisi  
päivää  
 
Lukuun ottamatta sikinsokin viskottuja 
tavaroita kaikki oli jokseenkin siinä 
kunnossa missä hänen lähtiessäänkin 
 
Hänen vapahdettu lunastettu henkensä 
 
Nämä puut ovat elävämpiä tänä yönä 
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Yleensä hän saapuu huoneeseesi 
yltäpäältä öljyttynä ja sisältäkin 
öljyttynä niin että ääntäkään ei  
kuulu ja sitten sitoo sinut hetkessä 
 
Tai antaa pari kunnon korvapuustia 
niin että tuntuu kuin sinulle kasvaisi kuono 
Sibeliuksen soidessa 
 
Pakenin niitä hulluja koiria 
ne ovat minun kintereilläni 
 
Nenäni on vääntynyt koska 
yksi niistä koirista löi minua 
vaikkakin surkeasti niin että 
minä räjähdin nauramaan 
 
Kovakauluksiset koirat jotka 
syövät suklaakonvehteja ja  
vetelehtivät noissa virastoissa 
päivät pitkät ja laativat raportteja 
 
Minähän olen kuin tulenliekki 
tässä tuulessa 
 
Olenko minä sadisti joka ei kaihda 
murhaakaan eroottisissa leikeissä 
 

Vai onko se vain tämä vonkuva tuuli 
 
Hän on mystisten voimien haltijatar 
 
Yleisesti ottaen halveksun miehiä  
paitsi itseäni jumaloin 
 
Mikä on haluttavien ruumiiden salaisuus 
 
Lukuunottamatta sikinsokin viskattuja 
eetteripyörteitä sieluni oli jotakuinkin kunnossa 
 
Ennen houkutukset vetivät minua puoleensa 
mutta nyt minä vedän puoleeni mitä kummallisimpia 
houkutuksia 
 
Olen puettu kuin variksenpelätti ja silti  
houkutukset tulevat luokseni ja kumartelevat 
ja sanovat kreivi kreivi oi kreivi 
 
Ammottava... 
Täydellinen voitto... 
Strymon... 
Kuka maailmassa... 
Ketunnahkaiseen viittaan... 
Orfiset seremoniat... 
Perunoita... 
Satiirinen hiljaisuus... 
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Kuka idiootti on minulle antanut oikeuden 
suutari huusi ja istuutui lavitsalle 
 
Suutarimestariko jolla on sellainen 
ilme että on tyhjentänyt korttelin  
verran pirtua 
 
Tämä kaikki on ylösalaisin 
ja sängyllä riippuva neitokin 
on ylösalaisin ja minulla  
on huono omatunto mikä  
tarkoittaa että se on hyvä  
 
Kirkkaus pitää minusta 
huolen ja tämä heläjävä soitto 
 
Suutarimestari sanoi mitä ei 
täällä ole ketään toista paitsi 
nuo muksut tuossa ja vaimoni 
se on vaimoni ja vaikka 
sillä on 30 vuotta takanaan niin 
ei se mikään äärettömän vanha  
sentään vielä ole 
 
Mestari karjaisi ja heilautti 
suutarinremmiään  
 

Vähän niin kuin leikkiä tämä  
kaikkiko on kyllä minä tunnen 
monen monta intellikenttiä ja  
eivät hämähäkitkään kudo verkkoja 
niihin koska ne haisevat saippualta 
ja sitten ne haudataan yhteiselle 
inhottavalle kirkkomaalle ja alistunut 
hullu ihmiskunta pyhittää ne ja  
atomeiksi niiden ikuisen sielun 
maanpäällinen vaippa hajoaa anna 
palinkaa ei tätä muuten jaksa 
vapahdettu lunastettu henki kohti 
kirkkautta jyristen kiitää loistavana 
ja täristen kuin Antonov 
 
Kuka idiootti minulle on antanut 
oikeuden suutarimestari karjaisi  
ja istuutui lavitsalle 
 
Tämähän on hevoskuuri 
 
Lunttu se on ja hallusinaatio  
vielä sen lisäksi 
 
Suo sulotuoksuinen tervetulleeksi 
toivotti mun 
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Ja sisälleen antoi painua tuohon 
lämpimään kosteaan umpeen 
ja työntyä ain' napaa kohti 
miss' tanssivat menninkäiset 
miss' kenraalibasson kumpu 
rintaas paisuttaa ja torvien 
sumu kirkas horsmikon 
saa liekehtimään varmaankin 
on tämä kuolo ihana kuin 
musta nahka kiiltäväks' lankattu 
ja nymfit peilaava kosmosverkko 
 
Suutarimestari mylvi kuin metsähärkä  
ja hakkasi remmillä polveaan 
 
Se on nyt kaikki ohi baby böue 
 
Sitten jo kuulin askelten kopinan suoraan  
yläpuoleltani 
 
Minun pitäisi lopettaa nämä hullutukset 
ja alkaa kaivaa ojaa 
 
Voisin maata nymfien kanssa ja kaivaa 
ojaa samaan aikaan 
 
Voisin tehdä niin kuin tein lapsena 
että kaivoin ojan ensin Helsingistä Pietariin 

ja sitten Pietarista Odessaan ja kauneusvesi 
vain virtasi ja sitten vielä kaivoin ojan Odessasta 
Brnoon ja sitten levähdin hiukan lavitsalla  
ja Schönberg sävelsi minulle teoksen Kuoleman 
oma ja soitti sen viululla 
 
Kaivan ojan sinun sisällesi sanoin 
nymfille    Minähän olen suutari 
mutta kyllä lapio minunkin kädessäni 
pysyy katso vaikka voin vaikka heilutella 
sitä näin      oho mutta se oli vain Muranon 
lasia älä huoli siitä lintuseni sinä näet siitä 
kruunusta vielä unta ja minä säilytän sitä sielussani 
sinulle aina olihan se kaunis ja peritty mutta kauneus 
tiedäthän sinä kauneuden se on kuin poika 
joka odottaa kahvilassa eikä se aina siellä odota 
mutta voit silti maata sängylläsi ja kuvitella 
 
Orfinen ketunnahka yllään hän makasi lavitsalla 
 
Minähän olen muutamaankin kertaan 
noussut kuolleista ja tämä on vasta  
alkusoitto 
 
Hänen suunsa oli elokultaa 
ja huulens' hän ympärilleni kiersi 
 
Pitäisikö minun sitoa itseni 
kiinni tuohon pylvääseen 
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Vai tähän pylvääseen tai kenties 
tuohon puuhun jonka kyljessä 
on teräviä muhkuroita 
 
Alkusoitto on hengitystä 
mutta sitten alkaa laulu 
joka puhkoo muutamat 
keuhkot 
 
Ystäväni kärsineet me olemme 
ja se on oikein 
 
Sellaisia ovat nuoremmat jumalat 
jotka hallitsevat joskus ylitse taitojensa 
ja pitelevät sitten vertavaluvaa kruunua 
ja tuntevat maan keskikiven vereen 
tahriintuneen 
 
Se kaikki on nyt ohi baby böye 
 
Alkusoittosi on avoin ja tuoksuva 
 
Nymfaion on nymfien päätepiste 
 
Tätä sanotaan talikoksi ja sen 
voin työntää lävitseni katso vaikka 
noin minähän olen tällainen no  
niin työntelen talikkoa lävitseni 

ja ihmiset antavat minulle muutaman 
kolikon ja joskus setelinkin ja  
joskus joku neiti pyörtyy ja minä 
ryntään vilvoittelemaan häntä 
 
Ystäväni minä olen kuuluisa ruumiiton 
mies ja sen vuoksi sinä maksatkin nämä 
paistinperunat minulla on vain henkeni 
ja tämä talikko 
 
Henki + talikko = riemu 
Henki - talikko =  suru 
Henki x talikko = iäisyys 
Henki / talikko = uudelleensyntymä 
Talikko - henki = talikko 
Talikko x henki = ripittäytyminen 
Talikko / henki = synninpäästö 
 
Pimeimpinä öinä kiipeilin jyrkänteillä 
 
Mitä näkyviin hahmoihin tulee pidän  
eniten lapioista talikoista kissoista 
vuorista metsistä ja kai myös naisista 
 
Aikani kuluu pääasiassa nymfien 
ja hallusinaation linnojen etsimiseen 
ja alastomana sammalessa ja lumessa 
kieriskelyyn 
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Minua voisi hyvin kutsua henkiseksi  
kivettymäksi varsinkin jos katselee 
vettä joka valuu kalloni laelta aina 
otsalle asti 
 
Voisin rauhallisena päättää tämän unen 
ja vetää astrakaanin päähäni 
 
Se joka elää ikuisuudessa ei ole kärsimätön 
 
Talikko... 
Kolmiomainen rytmi... 
Papittaret... 
Pitkä huilu... 
Häränhäntä... 
 
Asuin silloin Hrnossa ja  
minulla oli kylmä koska 
huovassa oli reikiä 
mutta sitten varastin 
ovelasti makuupussin 
eikä minulla enää ollut 
kylmä paitsi sitten kun  
miliisi tuli ja vei makuupussin 
ja piti minulle saarnan 
jota en kuullut kun hampaani 
löivät loukkua miksi sanoin 
hänelle miksi miksi miksi 

olettehan te saavuttanut 
jotakin hän sanoi olette 
saavuttanut ilon ja loiston 
ja kirkkauden ja teillä 
on oikeus kutsua itseänne 
typerykseksi 
 
 
 
 
 


