Sateen tullessa
tahdon ottaa sen vastaan
mutta käperryn itseeni
ja pelkään
tämä kuoleman kesä
sen sade on rakkaus
sitä janoan
kuinka olenkaan
rakastanut kuolemaa
vaikka tahdon elää
pidän kiinni epätoivosta
kuin viimeisestä ankkurista
ylpeä ja tyhmä, Jumala auta
tahdon uskaltaa
enkä hakeudu suojaan
Sinä olet tässä,
avaan käteni
nyrkkiin puristuneet
ja sade puhdistaa
jos otan sen vastaan
sade kätkee kyyneleet
ja minä selviän
kaikesta

Tilanne
Tässä tilanteessa
voisin rakastaa
vaikka ratapölkkyä

Dikotomia
kara koskessa
mies napeissa
samanaikaisesti
olen rauhallinen
ja raivoissani

Sillan alla
Tuuli polttaa tupakkaani
tuulessa tuoksuu kevät
Kuolleet lehdet ratisevat
maiharien alla
Kun kävelen auringonlaskuun
vastavalossa hyönteisparvet
soratie ja puiden uudet lehdet
valo on oranssi ja maalaa kaiken
Hetken kunnes taas menee pois
vuodet kuin sumua ajatukset
en saa mitään selvää
monta tai ei monta
vuosia purkissa nappeja
en tiedä montako on mennyt
ja savuke maistuu siltä
kuin tuhoaisin itseni
en pääse tarpeeksi kauas
Kauas pois itsestäni

RruAAAGH!!
MINÄ OLEN KAIKKEA,
MITÄ MINÄ VIHAAN!
MINÄ OLEN ITSE,
MINÄ OLEN ITSE.
ELÄMÄ ON TUOMIO,
SINÄ OLET VANKI.
MAAILMA ON SAIRAS,
OLEMME SEN SYÖPÄ.
MINÄ OLEN HULLU,
KUKA TÄTÄ KESTÄÄ?
TAPPAKAA MINUT,
SITTEN OLEN HILJAA
TAPPAKAA MINUT,
SITTEN OLEN HILJAA!

Hetkí
Hopeisina hohtavat
alumiiniset ruuvit
sinisellä vesipisara
siinä timantti
laitostumme

Musta koska pidän yöstä
vihreä koska luonnosta
ja aseista
sininen, koska mieleni on
hopea, koska olen häviäjä
Usko ihmisyyteen
näkyy iltalehden lööpeissä
koulusurmissa unohdetuissa
päihdeongelmat, hidas itsemurha
eksistentiaalinen kriisi meissä
niin ja tykkään natikoista
siis lampuista
koska se on oranssi
ja loppu on lähellä
laskin rivit

STURMGEWEHR
Sähkökahva 44
Naamapizza,
vaurio päässä
Aivojen keskeltä
pihvishilmät tuijottaa
Hitler tulee vessasta
luikertelen kasvoistasi sisään
Mielisairaus leijuu ilmassa
pihvilonkerot lähestyvät
Ryömin Pihveissä
Tämä on Tervettä
Osaan erottaa Surinasta
mikä on Todellista

Dormicum fire
Tänä kesänä
pukeudun mustaan
enkä ole Johnny Cash
Isken puukon pöytään
kirveen konepeltiin
ja mahaa polttaa
Potkin seinää
kyyneleet valuen
ja se polttaa, polttaa
missä on June
uni pakenee
15 mg
--------------

no cash in june
Dormicum fire
of dying desire
seven-point-five
I'm sentenced to life
Wearing all black
and a medical pack
in the summer of death
I'm not Johnny Cash
No, no summer of love
God I know what is pain
I just pray there's
something to gain
Strike my knife
to the table of wood
Kick up a strife
burn under your hood
Bowels in pain
fire of doom
I cannot sleep
where is my June?

Pimeän syliin
Aurinkoni laskee
ja minä pelkään
mitä tulee sinisen jälkeen
Sininen hetki
on niin kaunis
kuin elämä, hetkeä ennen
kuin aurinko laskee
pimeän syliin, pimeän syliin
etkä voi enää nähdä,
mitä se kätkee
Värit
vaihtuu kaiken kietovaan mustaan
valoon on vielä paljon matkaa
Ajattelen sitä
vasta sitten kun näen
Juuri nyt on olemassa
vain tämä hetki
Pakkanen kiristyy
ja tunkee lävitseni
enkä mahda sille mitään
Silmät
ovat tottuneet pimeään
ja vaikka valo
on peräisin natriumlampuista
Se on oranssi
ja näen sen paremmin
Valon lapsi, pimeän syliin
käyn enkä enää pelkää

Meteoriittien sataessa
kuun valossa talvinen tuuli
lähetti juoksee yössä
viemään kuolon sanomaa
mies ja pullo viinaa
kylmät kyyneleet betonilla
joka aamu hän herää väsyneempänä

Välähdyksiä
Ajan yön selkään
Mahtava tähtitaivas
Jos katselisimme sitä,
painautuisin kiinni sinuun
Mutta sinä nukut, kaukana
irtosora rapisee auton pohjaan
Jos olisit kyydissä, en ajaisi näin
kaasu pohjassa

tänään
luulen lukeneeni
kasvoiltasi
tämän saman ikävän
kirjoitettuna
sinuun: yksin.
tahdoin halata sinua
ja kuiskata niin
että vain sinä kuulet
minut on lähetetty
rakastamaan sinua

Huomenta
Uusi päivä,
tervetuloa helvettiin
tämä on elämäsi
lista syistä
miksi vihaat itseäsi
kasautuu päivä päivältä
viha kuin jää,
pato pään sisällä
pelkäät
mitä jonain
päivänä tapahtuu
se voi pelastaa sinut

Yksinäisen juhla
Hän ei voinut unohtaa
joulun tunnelmaa
sulkeutumalla asuntoon
-sitä vuotaa sisään-

Kun toiset viettävät aikaa
perheensä parissa
onnellisina tai juovuksissa
hän etsii myötätuntoa
lämpöpatterista
Valitut jouluvinkit mahtava jouluarvonta
risteilyjä jouluetuja herkkuja jouluiloa
lahjakortteja ilahduttavia lahjoja rakkaalle
lapsille perheelle tunnelmallinen piparitalo
Crocs - feel the love
Lämmin Crebét-fleece
Aito Tempur-parivuode,
lahja itselle!
Lahja itselle, lahja itselle
hän ei halua tuntea mitään
vain muutaman kyyneleen verran
hän osallistui riemun juhlaan
30
katson ikkunasta;
ihmisiä käsi kädessä
tuijotan kattoa,
ulkoa kuuluu
ääniä elämästä
olen siitä
ulkona, sisällä
päässä, vankilassa
ajatusteni kanssa
30 vuotta
yksinäisyyttä
30 kilometriä
sinä olet siellä
elämä on jo ohi
odotan, että se alkaa
kun tulet luokseni

Illalla
miehet
nuotiolla, kissha.
Tuijotan tuleen,
sydän auki
pimenevään yöhön
Tämä tyhjyys, veljeni,
tiedät sen sanoittakin
Tuuli tuo tutun tunteen
tyhjän täyttää kaipaus
Se pitää paikkaa
sydämessäni
ja minä odotan,
odotan ja jaksan
Yöllä avatessani oven
oravanvärisellä avaimella
ajattelen sinua
Ajattelen, että istut
kanssamme nuotiolla
ja tässä on kaikki

Ovi
Tulevaisuudessa,
kun avaan oven
siellä ei ole
tyhjä rappukäytävä
vaan sinä
etkä vastaa halaukseen
vain velvollisuudesta
ja minä
en katso sinusta ohi
Lumivalo
On niin vaikea tarttua hetkeen
Kun nuo vuodet olivat kuin unta
Lennän tuulessa taivaan sineen
Olen hiuksiisi putoilevaa lunta

Ei hyvä
nyt on paha
nyt on paha
on paha olla
jaa
no sitten on
antaa olla
tarvitset vitamiineja
sekä hedelmiä
muista ulkoilla
nuku säännöllisesti
haluan kuolla
en tarvitse vitamiineja
haluan että joku
tarvitsee minua
nyt on paha
nyt on paha
aurinko jo laskenut
pakotan itseni ylös
en pysty näkemään ikkunasta
vastapäiselle hautausmaalle
katson tulevaisuuteen
en näe siellä mitään
jossain menneisyydessä
näen
kauan on kulunut
viime halauksesta
ja nyt on paha
nyt on paha

narkomaains-depressiivinen oireyhtymä,
selkäydinreaktorinen linkoava aivopesukone
selektiivinen porakone pihvikalvoille

Kukat eivät välitä
pidänkö niistä
Ne vain ovat

Työläinen 101
Tuhoat pääni, tuhoan sinut
apina, apina, en jaksa en
Lääkäri antaa lisää reseptejä, söpö
fysioterapeutti katsoo kauniisti:
käythän lenkillä, jooko?
Työtoveri sanoo: on pakko jaksaa
Tätä pahaa oloa
sitä ei jaksa kukaan
nähdä, kuulla, sietää eikä tietää
Paitsi yksi
Kuinka paljon vielä sattuu
ennen kuin pääsen kotiin
En jaksa enää toivoa mitään
paitsi loppua tähän elämään
ja tähän maailmaan
silti −
Olemalla vain olet suloisin
Vaikka olen väsynyt, vaikka
olen täynnä kipua ja hajalla
Olemalla vain olet suloisin
Mitä enää voin sanoa Toivon että muistan vielä
kun saavut omasi noutamaan
ja että kannat
yli yön, vielä päivän
riipun Sinussa.

Kolmiolääkeleipä
Kirahvi ryömii korvaan
pihvivaloja taivaalla
tulee säteitä päähän
aktivoiden mehiläiset
Ne purkautuvat päästä
pihvialus laskeutuu

makrokosminen psykoosi
paavi nokittaa aivoja
Aivosolut pillissä
subspace pihvissä
kolme kahvaa sillissä
kärpäsiä sihdissä
Pahvipää nouseee punkasta
aktivoituu tolusta
kaupungissa on poliisi
mutta she tirisee, tirisee
Kolmiolääketieteen opiskelijalla
sisäkallo tärisee kun pärisee
pihvistö lähettää aluksia
astro-galaktisia jalaksia
naloksoni, subspace
rotanmyrkkyä suoneen
farmaseutti improvisoi
lääkitys on kohdallaan

Uutiset
Murha, sota, petos, väkivalta
Työttömyys, masennus, päihteet, kuolema
Luottovelka, osamaksu, pikavippi, maksuhäiriö
Jaksa painaa töissä vaikka et tiedä miksi
Mikä on tämä todellisuus
Kuka uskaltaa tunnustaa?
Mihin johtaa, kuka tietää
Minä en ole tästä maasta
Haluan pois
Tämä ei ole todellista
Ydinlaskeuma peittää maan
Mutta ei minun kansaani
Näet enemmän, sanoi noita
Tiedän, sanoin minä
Mene pois, sinulla ei ole
osaa minun kanssani
Eikä minulla mitään
tässä maassa

Katkaisija (tajunnanvirta)
1. Toteamus
Ei tästä mitään tule,
ei mistään tule
kun kaikki on nähty
liian monta kertaa
2. Talvisota 21337
Scifi-uni toistaa itseään
ja vihollinen tulee idästä
yli tuhat vuotta sitteni
ja sadan vuoden päästä
Aseita kehitellään,
jotain on tekeillä
mutta Johnny Cash
I won't back down
ja Kollaa kestää
3. Nykyhetki
On vaikea nousta
mutten jaksa enää maata
selkäkipu lyö kuin seinä
ja hapuilen tramaleita
Virta katkeilee päässä
on saatava kofeiinia,
nikotiinia ja kodeiinia
Käynnistän itseni kemiallisesti
4. On/Off
Tahdon ajaa kaasu pohjassa
mennä kaikille äärirajoille
En jaksa mitään, mutta äkkiä
suoritan kaiken samalla aikaa
Katkeaa
Lähtiessäni
jälleen tahtoisin
ottaa sinut mukaan
yhteiseen kotiin

