
PMMP, Oo siell
Sanot, ett joskus vuosien pst
meill on aikaa niin paljon
ett voidaan heittyty siihen kellumaan
Viedn kaksoset Turun linnaan
ja katsellaan ohi lipuvaa ruotsinlaivaa
Se on matkalla Tukholmaan
kannella muitakin, joilla on aikaa
Odotanko turhaan sua sittenkin
Mit jos vaan ky niin kuin muillekin
Vlimatka piinaa ja painaa mua
kuka ptt, ketk saa onnistua
Oo siell jossain mun
Olen taas kattanut lautaset kahdelle
huvikseen vaan
vaikka tiedn, ett kolmeen viikkoon
et oo kotonakaan
Rakastatko mua viel kun olen ruttuinen
Kultaisin ilta-aurinko
maalaa maailmaan meidtkin
kauniimmin
Linja on huono nyt
Soita taas huomenna
Pivkoti
San. Paula Vesala
Kukaan ei tule kuitenkaan
jn hetkeksi thn istumaan
En voi menn uloskaan viel
olisin mykk ja voimaton siell
Tnn
et puheluuni vastaa
Niin, tnn olet lhtenyt pois
Nyt juuri joisimme aamukahvia
katsoisimme ikkunasta leikkipuistoa
Pyysin jo anteeksi, kahdestikin
Kuka nyt pussailee mua aamuisin?
Tnn
m en oo sinun tytt
Tnn en tied miss oot
Pivkodin lapset ovat pihalla taas
ne tuli leikkimn
Ilma on kauniimpi kuin milloinkaan
enk itkekn
Pivkodin lapset ovat pihalla taas
siell nauretaan
Ilma on kauniimpi kuin aikoihin
Miksi itkisin
Naurakaa! (siell nauretaan)
Olet siis pakannut tavarani jo
lehdest ympyrity uusi asunto
Kilpikonnat jvt sulle
sinunhan ne on
Muistaisit puhdistaa terraarion
En
m en oo sinun tytt
En en tied miss oon
Pivkodin lapset ovat pihalla taas
Niin kai minkin
Ilma on kauniimpi kuin aikoihin
Miksi itkisin
Mummola
San. Paula Vesala, Mira Luoti
Kun olet itseks ja kakaramainen
ja heikkohermoinen, typer nainen
Kun sein kaksin ksin pll hakkaat



Hei vatip: sul on sisinen trauma
mriset enemmn kuin kakaralauma
ja hengittmst vihaisena lakkaat
Silloin olet minun kuva
min olen sinun kuvasi
Silloin sin olet
minun paskapinen paras kaveri
Poljetaan, poljetaan kissoja katsomaan
vaikka ei mummolaa vuosiin oo ollutkaan
Aika vei meilt sen
mummolan, lapsuuden
mutta ei meit saa vanhenemaan
Jos oisit kohtelias, hyvtapainen
jos oisit vhemmn vittumainen
tai iti Teresan sukulainen
jos joka sanasi ois kukkapuska
jolla pois pyyhittisiin maailman tuska
jos lempivrisi ei olisi musta
olisit vain vieras muiden joukossa
et oma itsesi
Silloin jisin yksin
teroittaisin tervksi terni
On kyyti ollut suhteellisen eptasaista
ja siihen voisin kommentoida:
ihan sama ihan sama
Poljetaan silti vaan...
En tied, mit maksaa tasaisempi kyyti
mutta omapa on syyni
Sanon: ihan sama ihan sama
Matoja
San. Paula Vesala, Mira Luoti
M en katsele vasemmalle
M en katsele oikealle
katselen eteenpin
tysill eteenpin
Taisi heiket verbaliikka
kytss parempi taktiikka:
nyrkill hallinta
voimalla hallinta
M haistan jo vihan, nyt pelottaa ihan
ja epilen sua, kun epilet mua
Jos odotan vhn, niin mtnen thn
M jtn sut pitkstymn
Saanko tarjota yhden vinkin
Mua on kohdeltu paremminkin
Ehk s loukkaannut, nytk s loukkaannut
Nimitt mua hirviksi
silti kelpaisi kyll seksi
Miksi se naurattaa
ehk se on hauskaa
Olen tippunut korkealta niin
Syksynyt kuin
olisi kaulassa ollut sile
parikin harmaata myllynkive
Olen palvellut heit
jotka mua sylkevt
kuin olisin alhainen, halpa tavara
Madellut
kuin vain voi nyr madella
Oi, noussut taas uudestaan
Kolkko, nimetn, kylm hmr
meit kuristaa ilman ksi
Miten oisin voinut pett sinua
nkyvist et pstnyt minua
Sekoat, kun yritt mut omistaa



sekoat ja haluaisit ravistaa
Repisit sieluni irti kodistaan
haluat itsesi sill koristaa
Sanot, ett minussa on sisll
satojen ihmisten mennyt elm
elv kuollut ja kuollut elv
Elm, on, minussa on elm
Vika on tietenkin aina minussa
minulla ei ole lainkaan tapoja
nahan alla kihisee vain rumia
torakanalkuja, krmeenmunia
matoja ja piruja ja matoja
Liekki suutelee jalkapohjaa
sit palvelen, se mua ohjaa
tysill eteenpin
Silloin kun tuli selk nuolee
niin on juostava, muuten kuolee
Jonnekin taakse jt, sinne s taakse jt
M slin jo valmiiksi seuraavaa raukkaa
jonka elmnhalun aiot lamauttaa
Jos odotan vhn...
Auta mua
San. Paula Vesala, Mira Luoti
P on kipe
sislt pime
Sattuu satuttaa
Kaipaus kuvottaa
ikv oksettaa
Rikkoo, rikotaan
S teet musta sairaan
sinisen ja harmaan
Orjatar likainen
(aina, aina)
pois en pse en
(polttaa, polttaa)
Sokeesti sinusta sairastuin
(auta mua)
hukun vaikka uin
Sut vkijoukosta tuntisin
(silmt kii)
sidotuin silmin
Vr, luvaton
t peli mulle on:
pett, petetn
Aion varastaa
jos en sua muuten saa
Jtt, jtetn
Sin teet minusta perhosen
Kaunis ja lyhyt on lento sen
Onni
San. Paula Vesala
Olen kauhean kalpea
ja niin hirven pieni
Sin ylpe, loistava
valo kaunis ja ihana
Olen tottunut luopumaan
kukaan viivy ei kauaa
M en kskenyt lhtemn
enk pyytnyt jmn
Vain muistamaan
Tehdn niin kuin tytyy
Kun mentv on
niin mentv on
Annoit mulle onnen
Saat takaisin sen



sua tarvitse en
Epreilua sattumaa
ett kun min pieni
vsyin, kalpea, loistamaan
sammui toinenkin thti
ja nyt huomasin viimeinkin
ett y on niin suuri
Pime aina jatkuvaa
Nen juuri ja juuri
ja onneni on jossain siell
Annoit mulle onnen
nyt annan sen pois
M pstn sut pois
Olkaa yksin ja juoskaa karkuun
San. Paula Vesala
Koulu oli painajaisunta
lykkmmt huuteli, haukkui
Kotonakin riitely loppui vasta
kun is sohvalle sammui
Kipu ehk tarttui sun jalkaan
jotenkin ji kasvoihin kiinni
Mik susta kiskoo sen irti
laitoshoito vai vitamiini
Mist tss selviydytn
mik on mennyt vikaan
Vittuiletko muille jakaaksesi
ilosanomaa
Joka ikinen on ansainnut
vielkin parempaa
ja suurempaa
Heti kun on nhty yksi virhe
kiire on vaihtaa
Kiire vaihtaa
Epiletk milloinkaan
ett et jaksaisikaan niell enemp
Naruasi toivot kydeksi
ja pettymykset riitt, riitt
OLKAA YKSIN
JA JUOSKAA KARKUUN
RAKKAUS TUNTUU
JA RAKKAUS SATTUU
Eka poikaystv jtti
toinen piti siskosta liikaa
kolmas oli kauhean ntti
parempi on jtt kuin luottaa
Miten tulit aiemmin toimeen
ilman tuota harhaista mielt
Oletko jo tottunut kuoreen
sinua ei tunnista sielt
Joka ikinen on ansainnut
vielkin parempaa
ja suurempaa
Heti kun on jty kiinni
on julma kiire vaihtaa
Tytyy vaihtaa
OLKAA YKSIN
JA JUOSKAA KARKUUN
RAKKAUS ALKAA
JA RAKKAUS SAMMUU
Olet aina kakkonen
kuka j, kuka j
Katso ymprillesi:
kuka j, kuka j
Olet tosi huonona
htovi auki



ja toinen jalka ulkona
pakotie valmiina
OLKAA YKSIN
JA JUOSKAA KARKUUN
RAKKAUS MURSKAA
JA RAKKAUS TURTUU
Maria Magdalena
San. Paula Vesala
Olen menettnyt enemmn kuin ikin muut
Sill ei ole vli
koska minulla on enemmn kuin kenellkn:
seinn takana Sin
Vanno, rakkaani
ett et muuta haluaisikaan
kuin likaiset kteni
Eihn minulla ole muuta annettavaa
Tunnet hpeni
Puu
kaltereihin asti ulottuu
Unohdetaan ihan kaikki muu
Kuuntelen sinua, kun se on osani
Mun nimeni on Maria Magdalena
sun jalkojesi juureen langennut
Tll kukaan ei kosketa
ota minut syliin sitten kun tulet hakemaan
Kaunis morsian
puettu valkoisiin vaatteisiin
Milloin pset katsomaan?
Puu
kaltereihin asti ulottuu
Unohdetaan ihan kaikki muu
Kuuntelen sinua, se on osani
Mun nimeni on Maria Magdalena
sun jalkojesi juureen langenneena
Salla tahtoo siivet
San. Paula Vesala
Haluat pois
Et silti tied, miss hyv ois
ja peitt kaiken
Mit m teen
Jos nkisin ees yhden kyyneleen
niin kuivaisin sen
S kerrot ett pivnvalo pelottaa
ja silti valvot ysi
etk unta saa
En osaa auttaa
Kai ehjin siivin
me viel joskus liidetn
Alhaalla jossain nukkuu kaikki muut
Kukaan ei lyd
pimeyteen meidt merkitn
Saa salaisuuden sysimetsn puut
Sisll on sinussa
vesi raskas, rannaton
Se tahdotonta liikuttelee
kun vuorovesi nousee tai laskee
vie onnetonta
Kun en saa sua kiinni
aina pelkn vaan
sun satuttavan itsesi uudestaan
Enk voi auttaa
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