Radiopuhelimet:
Maasäteilyä

KEVÄTTÄ ILMASSA
© J. Mällinen
Kesä tekee tuloaan
Joku tekee kuolemaa
Tytöillä on hameen alla
jotain kosteaa
He panettelevat minua
selkäni takana
He panevat kaikkia, toisiaan,
keitä tahansa
Murha, petos, kiristys
Elävän lihan kiivas puristus
En hengitä samaa ilmaa
teidän kanssanne
En halua tartuntaa
vammaisista kasvoistanne

JOKAPAIKAN MIES
© J. Mällinen
voitte matkata maailman ääriin
ettekä löydä parempaa rakastajaa
voitte kysyä kaikilta naisilta
ja he kertovat että olen mies
kaikki tytöt vakuuttavat samaa:
rakastamisen taidossa olen paras
kun saavun paikalle, seuraa toimintaa
jos et ole hyvä, varaudu pahimpaan
voin tuoda teille onnen
tai paljon ikävyyksiä
olen kovin ja jos suutun
sataa tulta ja tulikiveä
joten riistäjä, natsi, rasisti
sinun on parempi pitää varasi
tiedä kenen kanssa olet tekemisissä
jos kohtaamme kujalla pimeässä
kaikki mitä yrität on turhaa
sinun päiväsi kääntyy iltaan
toiset lulevat että olen ilkeä
toiset etten käytä järkeä
mutta olen mitä haluan olla
en pelaa ja olen voitolla
siinä teille vastaus:
olen jokapaikan mies

HUUTO
© J.A. Mäki
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YKSI HARVOISTA UNELMISTA
© J.A. Mäki

NOORA
© J.A. Mäki

yksi harvoista unelmista
nousta joskus avaruuslaivaan
ja katsoa Maata kaukaa
saisi kunnolla välimatkaa
arvioida asiat uudestaan
olla irti ja tarkkailla sieltä
sinisen planeetan ihmeitä

hei Noora
vieläkö kiireitä riittää
kai ehdit vastata puhelimeen
tahdomme kuulla ääntäsi lisää
ison firman puhelintyttönä
joka paikkaan on ehdittävä
ja vastattava hengästymättä

voisi nähdä alapuolellaan
maanosien vuorijonot
aavikot ja vihreät metsät
joita halkovat isot virrat
kiemurtelevat valtamereen

oi Noora
suora sutjakka sanailija
täällä kaukana sinua muistaa
muutama salainen ihailija

varjo liukuu pallon pintaa
ja päiväksi vaihtuu yö
jossakin kylvetään auringossa
kun vieressä salamat lyö
yksi harvoista unelmista
vielä odottaa toteutumista

YHDEN KAKKUPALAN MIES
© J. Mällinen
olen yhden kakkupalan mies
toista ei suuhuni työnnetä
minua ei muutenkaan määräillä
sillä olen vahva
ja mies, todella paha
enkä ota enää kakkua
en ainakaan kolmatta palasta
ota se! ota se! en ota sitä
en kaipaa enää seuraasi
tai kuulua mansikkakakkuasi
(onneksi sain jo kylliksi)
on siis aika kieltäytyä
ja olla hieman törkeä
en ole mikään säälittävä koira
olen yhden kakkupalan mies

Noora
miten jakselet näinä päivinä
onko firmassa taas käynyt niitä setiä
joille keskellä kaikkia kiireitä
on täytynyt ehtiä
valmistaa edustusvoileipiä
niitä pitkiä runsailla täytteillä
hei Noora
laita laskut maksuun
keittele teet ja kahvit
käy läpi päivän posti
ja kastele koristekasvit

Sakramentti-Jaakko
ajaa kuin hullu
valkoisella hevosellaan
Levoton, kumma mies
taloissa käy saarnaamassa
Kuolleenmeren laivasta
Ja noilla samoilla matkoilla
hoitaa hevoskauppoja
kyyditsee yöttömänyön morsianta
näyttää rukoilevat miehet ja
Keminmaan vanhan kirkon
ja sen lattialautojen alla
makaavan mätänemättömän ruumiin
Sakramentti-Jaakko
Tuo nahkapukuinen
hupaisa ja outo mies...
Ensin hän houkuttelee väkeä tansseihin
missä naurunjumala lakkaamatta
naisten kainaloita kutittaa
ja saa kaikki ilosta kirkumaan
ja vie sen jälkeen mukanaan
synkän saarnaajan seuroihin
kyynelhelmiä valuttamaan

Noora
voisitpa tulla tänne ja auttaa
laittaa kuten siellä hommat luistamaan
taas kotiovea ulosottomies kolkuttaa
kun ei millään joka laskua opita muistamaan Taas Jaakko tempaa mukaan
päättömillä tarinoillaan
Noora
oi Noora
Hän huitoo ja huutaa
tavoittamaton unelma
kuin hulluheikki markkinoilla
anna luurille suudelma
eikä lakkaa muistuttamasta

yksinäisestä piruparasta
vanhasta vihtahoususta
joka Lapinhelvetissä
yksin istuu ikävöimässä
"On kuumat kylpylät kylmillään
eikö kukaan pyri tänne enää!"
SAKRAMENTTI-JAAKKO
© J.A. Mäki
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Tuo seikkaileva huijari
saarnaava matkakumppani
nuorempana seilasi
tuolla puolen päiväntasaajan
Nyt Rovaniemeltä Kemiin ja takaisin
matkustaa alinomaan

Omituinen mies
Omituinen nimi
Sakramentti-Jaakko
kaiken maailman sälli

Sakramentti-Jaakko saarnaa
ja vaikka kuulijan sydäntä jo kouristaa
hän jatkaa loputonta loruaan
Kirjailija Heikki Toppila (1885-1963)
antoi innoituksen Sakramentti-Jaakko
-sanoitukseen

vuoren laella nousi savuja
vielä toiset tuhat vuotta
kansa odotti hengen paluuta
niin että unohti hyvät tavat
tappoivat sisältään kaiken pyhän
polttivat naapureiden kylät
johtajat vaihtuivat mielipuoliin
vanhat viisaat kahlittiin
ja suljettiin syviin luoliin
miehistä kieroimmat kiihkoilijat
muuttivat temppeleihin asumaan
valitsivat itselleen sopivat kirjat
ja kirjoittivat lukuja uudestaan
kultaiset viitat asuinaan
öisin heiluttivat sauvojaan
vaimojen karvakolmioiden yllä
ja pirskottivat pyhät nesteensä
parin sekunnin sisällä
maahan kylvettiin köyhä siemen
karja ruokittiin millä voitiin
metsä hakattiin ja uskottiin
sen kasvavan vahvaksi vuodessa
kurjuus levisi kuin ruttotauti
kansa kulki kuin unessa
antoi pois kaiken omansa
temppeleihin joissa pyhät miehet
viettivät siunattua lomaansa
vaan joka päivä ja joka ilta
kuului huuto vuoren uumenista
näin kaiku haki tietä kylälle:
valistakaa te jotka tiedätte
on aika muuttaa sanat tuleksi
ja mielen pimeys valoksi
lapset oppikoot keitä ovat
vielä vapisevat nuo kelvottomat

HALUAN NAIDA SINUN
TYTTÖYSTÄVÄÄSI
© J. Mällinen
en ymmärrä puhetta kypsyydestä
en ymmärrä puhetta mysteeristä
en ymmärrä puhetta järjestä
enkä puhetta edistyksestä

HE KATOSIVAT
© J. Raatikainen
he katosivat
heidät nähtiin suon reunassa
kävelevän kohti tihenevää metsää
suuri mysteeri läpi maan
pohjoisessa ja idässä kerrotaan
he ruokkivat lintuja metsässä
he katosivat
heitä ei löydetty
he eivät merkinneet
polkuaan takaisin kivillä

EI RIITÄ!
© J.A. Mäki
tahdon lisää
ei riitä paraskaan enää
ei ole mitään rajaa
on aina tunne kuin olisi vajaa
tahdon rahasateeseen
ja uimaan öljymereen
ja oman hopeisen kuun
luomaan merelle siltaa
ja linnan sen meren rantaan
ja huvilan rakennutan kaikkiin
tuhansien järvien saariin
parhaat koneet ja kaikki vehkeet
kiitorata kattoterassille
kestohiukset kultalangasta
ja jalokivihymy korvasta korvaan

en ymmärrä puhetta kielestä
enkä puhetta tieteestä
mutta ymmärrän puhetta
tyhjänpäiväisyyksistä

silloin vaatehuoneeni
on suuri kuin turkistarha
ja puutarhassani on ikuinen kesä
siellä oman auringon lämmössä
nautin parhaat juomat
ja vartaassa jatkuvasti
käristyy pari härkää

en kaipaa käsityksiänne
en tarvitse totuuksianne
haluan vain naida
teidän tyttöystäviänne

ilotulitus joka ilta räiskyy
taivaalla pääni päällä
ja koppalakkiset vartijat
pitävät kusipäät etäällä

