CITY
© J.A. Mäki
tämä kaupunki on keskellä
kaikkeuden ytimessä
täällä linjat kohtaavat
kaikki ovat pois muualta
liikenne halkoo ilmaa
piiput puhaltavat tulta
voimme korkeilla katoilla
huolettomina makoilla
sulan metallin hohteessa
paistatella päivää
kultaisen taivaankannen alla
pidä kiinni ja purista lujaa
sitä sporttista lihaa
vaimean kiihkeä hetki
intohimoa ja vihaa
elämäneliksiiri valuu
huulilla ja rinnoilla
parfyymintuoksuiset eritteet
kiiltävät kupari-ihoilla

PROFESSORI
© J. Mällinen
kehitin uuden systeemin
vein ajattelua eteenpäin
kielenkäyttö muuttui
tiede edistyi
yhteiskunnallinen
vaikutukseni
ei myöskään ollut
vähäpätöinen
voidaan sanoa:
ansiostani
maamme säästyi
kumoukselta
nämä kaikki
abstraktiot
haihtuvat
kuin tuuli
kun täytän vatsani
ja asettaudun makuulle
miellyttävä raukeus
leviää ruumiiseeni
hra MULKKU & rva RASVA
© J.A. Mäki
Hei, herra Mulkku miten menee
vieläkö puhut syvällisiä sijoituksista
painavia sanoja pelkkää paskaa
Taisit vajota niin alas
ettei ole paluuta
ei ole, herra Mulkku
löysit itsesi ojan pohjalta
No, pääasia että löysit itsesi
Ja omistathan vielä sentään
vaimon jota polkea ja syyttää
kaikesta tästä
yllättävästä alamäestä

Ne naimiskaupatkin oli naamiaiset
vertaansa vailla
Herra Mulkku kuin eläintarhan
pöyhkeä paviaanikuningas
tepasteli kukkona tunkiolla
luuli tunkiota kultamunakanalaksi
Morsian säilytti nimensä
vaikka lopullisesti menetti kasvonsa
Niin, rouva Rasva
miten menee tänään
Pyyhi suusi, ei saa selvää
Vieläkö urasi etenee
vieläkö heiluu kyynärpää
Voi, rouva Rasva
Kengästä kai katkesi korko
Kompuroit kuin kurja kaakki
Kaikki kävi niin äkkiä
äsken vielä juhlahumussa
nyt jo näytetään häkkiä
Voi, rouva Rasva
Voi, herra Mulkku
Ja perillinen, tuo pehmytpäinen
mitä hänelle on jätettävää
Osaa nimensä kun kysytään
ja hyvää päivää tai näkemiin
sanoa niille joita kätellään
Rasva-Mulkun kullannupun
viikkoraha ei riitä enää
noutopizzaan
Nyt voi vain muistella kaikkea hyvää
Hei herra Mulkku
miten menee tänään
ei tullut kultaharkoista portaita onneen
eikä jalokivistä sädekehää
Ja mitä valonaama-vaimosi tekee
nyt päähänsä vetää säkkiä
Voi, rouva Rasva, miten menee
Kaikki kävi niin äkkiä

TIRKISTELIJÄ
© J. Mällinen
kiertelen taloasi
kurkin ikkunoistasi
olen tirkistelijä
menetyksestä puheenollen:
"nussimme silloin sattui huvittamaan
enempää ei välillämme ollut."
rikasta elämää...
ihmislämpöä...
no, tänä maanantai-iltana
ei niistä ole tietoa
kun nurkissasi rapisee
se olen minä
kun pensas liikahtaa
se olen minä
en valmistaudu iskuun
en ole vaarallinen
vain tirkistelijä
- ulkopuolinen

JATKAKAA HARJOITUKSIA
© J. Mällinen
Tahdissa mars
vasen oikea vasen
olkapäät rentoina
hengittäkää tasaisesti
jalat harallaan
nyt kumartukaa syvään
vielä syvempään
kiinnittäkää remmit
työntäkää letku sisään
käynnistäkää imuri, noin
nyt suoli tyhjäksi
ruoska saa edelleen soida
pitkin rennoin vedoin
rivakasti
molemmilla käsillä yhtä aikaa
juuri noin
noin juuri
reippaasti vain
seuraavaksi ottakaa
pää käsienne väliin
rusentakaa hitaasti
vielä vähän
vähän vielä
huutakaa tuskasta
aivan rauhallisesti
juuri noin
Harjoituksia on jatkettava
viikottain
päivittäin
säännöllisesti
Vähä vähältä huomaatte
kuinka kallonne muovautuu
täydellinen keho
Kohti parempaa maailmaa
Jatkakaa harjoituksia

VIIKSIMIES
© J. Turunen

TULVA
© J.A. Mäki

Viiksimiehet tulevat
ja lyövät nyrkillä grillin ikkunaan
He vaihtavat
kössin kossuun
He vaihtavat
tuulipusakan krokotiilipaitaan
Tennissukat vilahtelevat
purjehduskenkien ja lahkeen välistä
kun viiksimiehiä lappaa parkkitaloista
Ja halpahallien ovista

paitsi että salasi toiselta totuuden
ihminen sotkeutui valheensa verkkoon
ja tuli aika jolloin edes vahingossa
ei enää pystynyt hyvään tekoon

Yes!
Kysy viiksimieheltä
mitä tahansa
ja saat vastauksen
Eikä viiksimies valita
muusta kuin veroista
Eikä viiksimies pelkää
kuin katsastusmiestä
Kun vaimo on iltavuorossa
panee viiksimies
mäntäfilmit pyörimään

KAUPUNKILAISJÄRKEÄ
© J. Mällinen
tehdään typeryydestä tuote
ja myydään se kalliilla
sanotaan tosiasioita leikiksi
ja nauretaan niille
mitään ei ole
kaikki on harhaa
mikään ei ole tärkeää
mikä tahansa kelpaa
tehdään menestyksestä aate
ja perustellaan se valheilla
tehdään vakavuudesta pahe
ja hymyillään väkipakolla
TALVIPÄIVÄNSEISAUS
© J. Mällinen & J.A. Mäki
pakkanen kiristyy eilisestä
kohmeiset kädet hapuilevat lämpöä
huuruava hengitys
tihenee kiivaaksi
päivät yhtä pitkää yötä
ilman harrastusta tekevät sairaaksi
huurteisen ikkunan takana
öljytyt ruhot kiemurtelevat nälkäisesti
kimmoisa liha räjähtää jo käsiin
no, onhan meillä aikaa
ainahan voimme
alkaa alusta uudestaan

SYKSYN VALO
© J. Mällinen
valo on outoa syksyllä
se lankeaa maahan vinosti
kirkkaana muttei täysillä
se saa asiat näyttämään
siltä kuin ne tapahtuisivat
ensimmäisen kerran
se saa minut muistamaan
ensimmäisen koulupäivän

jos joku vielä löysi viisasten kiven
hänet siihen pultattiin ja kivitettiin
pikkusielut heittivät suurimmat kivet
ja manasivat uhrinsa helvettiin
jumalten henki liikkui vetten päällä
ja sukelteli välillä syvyyteen
missä miljoonakalat parveilivat
miljoonat silmäparit tuijottivat ihmeeseen
sammakot pyrkivät kuivalle maalle
ne ennakoivat tulvan pahenevan
isot kantoivat pienemmät selässään
ei ihminen tajunnut niiden pakenevan
pintaväreet kasvoivat vaahtopäiksi
vaahtopäät hyökyaalloiksi
pyörteet meren pohjasta
nousivat suureksi tuuleksi
joka kantoi suuret järkäleetkin
ja viskoi ne mihin tahtoi
pyörivät pilvet varjosivat maan
niistä seitsemän vuotta satoi
pieni oli ihminen silloin
niin kuin on aina ollut
ja suuri parkunsa ja typeryys
hukkui myrskyn silmään
sillä aika on valtameri
ja ihmiskunta kyynel siinä

Tervetuloa paratiisin aitiopaikoille
Läskiperseet istuvat vasemmalle
Anorektikot puolestaan oikealle
Ja parhaistakin parhaat paikat
ovat edessä sokeita varten
Tervetuloa marketin käytäville
Sovituskoppeihin ja lihatiskeille
Tirkistelijät peilatkoon naamaansa
Masokistit työntäkööt kärryjään
Muistittehan kuponkitarjoukset
Tervetuloa pelihelvettiin
Peremmälle bingohuoneistoon
Voit hyvällä onnella
voittaa avaimen selliisi
Aina tasatunnein on kahvitarjoilu
Tervetuloa viihdekanavalle
Lasten topless-karaoken pariin
Säät vaihtuvat, päät puhuvat
Kaikki on valmiiksi naurettu
Sinun ei tarvitse edes hymyillä
Tervetuloa helvettiin
Räntäsateeseen ja aamuvuoroon
Odottamaan valojen vaihtumista
Odottamaan vuoron päättymistä
Aina ja iankaikkisesti

ENTEITÄ
© T. Wiik

valo on outoa syksyllä
katselen sitä tyydytyksellä
se näyttää aina samalta
oudolla tavalla tutulta
kuin vanhalta ystävältä
aivan kuin elävältä

Pappi perkele, liperiveikko, vaahto turskii suupielistä:
"Onko mikään pyhää, kun lihaa karhun saa säilykkeistä?"
Aika paljon parempi ennen varkaudenestolaitteita
Herra antoi ja eritoten otti kyläkaupan hyllyiltä
Enteet lopun elopelloilla, tunnelma sama pastoorin mahalla
Summeri kirkuu, iso ruma tarttuu kaapuun, sormenjäljet poliisilla

valo on outoa syksyllä
se saa ruman näyttämään kauniilta
kuin joltain maalaukselta
maisema näyttää viileältä
ehkä hieman etäiseltä
ja kuitenkin miellyttävältä
valo on outoa syksyllä
se täyttää mieleni ilolla
ei tarvitse muuta kuin olla
yksin maalauksen keskellä
turruttaa mieli muistoilla
ja käpertyä niiden suojaan
kunnes syksyn valo katoaa

TERVETULOA
© J. Turunen

Piruntorjunta-asemalla muorit jyrää vierestä nuotin:
"Long Live Jeesus", päivän tuotto taskuun, kiitos kolehdin
Valurautaan sekä läkkipeltiin vaihtui hopeat kirkon
kunnes kleptomania vei miehen pyhän taakse ristikon
MERELLÄ
© J.A. Mäki
meri puhuu
vesi kutsuu
kohisee allamme
emme tiedä milloin palaamme
kohta ei rantaa
ei maata missään
ja siellä näkymättömissä
hyppäämme mereen
veneen viereen
huima tunne kellua selällään
valtavan vesimassan päällä
pohjaan
satoja metrejä

siellä
kaukana alhaalla
vain kylmää pimeää
(eikä niin syvältä
voisi nousta ikinä)
nyt on pidettävä
paniikki loitolla
on pidettävä
hermonsa kurissa
siis hengitä syvään
ja katso rauhassa
pilvien muuttuvat muodot
ja kuuntele merta

