
Kuha., Tohtori Krabolan telekineettinen testilaboratorio
(Luku 1, jossa tohtori Krabola ja
paranormaaleja kykyj omaava herra
Bobrikov aloittavat telekineettisen
protokollan (TKP/IP) testauksen)

Metropoli nukkuu, lamput syttyvt
laboratorioon.
Vartija tervehtii maailmankuulua
tohtori Krabolaa.
Bobrikovin phn kiinnitetn
gravitonisensori.
Mittaristo vlkkyy, keittimess
parkkihappo porisee.

Bobrikovin sielu tsmhypnoosin
avulla kuumenee.
Turvarele pett, Bobrikovin
lukinkalvo vrisee.
Kallonpalat lent, aivokudos
tapetille rjht.
&amp;quot;Saatana on tll!&amp;quot; Bobrikovin suulla
piru kiroaa.

(Luku 2, jossa Saatana uhkailee
tohtori Krabolaa)

KRABOLA:
Mit, mit?
Kuka pimess huutelee?
Katatonisensorikin palaa.
Transistoriradiossa lima tirisee.

SAATANA:
Haloo, haloo!
Sin kuolevainen tohtori
tutkimus on loputtava thn.
Min jumalauta kohta sinut lopetan.

(Luku 3, jossa tohtori Krabola
nytt uljaan luonteensa ja asettaa
tutkimuksen oman hyvinvointinsa ja
henkens edelle)

Auringon noustessa
valuu kuollut Bobrikov maahan.
Nrkstys kasvoillaan
tytt herra Krabola piipun.
Kiehkurat rauhoittaa:
on aika palata tyhn.

(Luku 4, jossa tohtori kokee tyns
jlleen palkitsevaksi ja uhittelee)

Nyt groovaa! Joo, -propos!
Laborantit siirtyy taustakuoroon.
Ty huumaa, saa taputtaa.
Ruuatta jatkan iltavuoroon.

Hei Newton ja Charcot,
t on tiedett ei sen enemp.
Galileo Galilei, ala laputtaa.
Hyperkopernikaaninen kumous alkaa!

(Luku 5, jossa tohtori Krabola



kertaa leikkimielisesti hiukkasfysiikan
alkeita ja keksii TKP:n vaikuttavan
tekijn, neurogravitonin)

Vety, helium,
litium, beryllium, boori,
hiili, typpi, happi, fluori.

Protoni, neutroni, elektroni,
gluoni, kvarkki, leptoni, gravitoni.
Gravitoni + neuro = neurogravitoni.

(Luku 6, jossa kaikkiin asioihin
saadaan lopullinen selvyys)

On selv, ett Saatana kokee
asemansa uhatuksi.
Tohtorin tieteellinen lpimurto uhkaa
ylltten Saatanan monopoliasemaa
telekinesian toimialueella.
Uuden alkeishiukkasen neurogravitonin
avulla voidaan liikutella
esineit ja hallita ajatuksia,
siil kuten nikotiini, neurogravitoni
lpisee veri-aivo-esteen.
Nyryytetty Saatana keksii ehdottaa
kauppaneuvotteluja tohtorin kanssa.
Saatana myhilee. Saatana myhilee.

Kaikki katoaa, valta murenee.
Ave Satani, Ave Satani.

Jokainen imperiumi on aikansa lapsi.
Saatana tekee tohtorille tarjouksen,
josta ei voi kieltyty.
Tohtori kieltytyy ja korottaa
panoksia.
Sopimus allekirjoitetaan keskiyll
pministerin verell.
Musteen ollessa viel mrk Saatana
huomaa pienell kirjoitetun tekstin.
Tohtori myhilee. Tohtori myhilee.

Kaikki katoaa, valta murenee.
Ave Krabola, Ave Krabola.
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