I G-krafter

avaa mustakantinen vihko eli älä avaa niitä ajatuksia ei kannata ajatella ei kukaan tahallaan
kuljeskele kaatopaikalla jos kerran voi valita kauniin maiseman ja rakas me olemme se
kaunis maisema me ja tuo lapsi tuo joka on uusi

miksi se huutaa onko se rikki

saatanan ämmä etkö saa sitä hiljaiseksi jos se ei sinulta onnistu hankitaan joku toinen joka osaa
paremmin joku noita vaikka

olipa kerran päivä jona noita tömisteli sisään haki sen mikä sille kuului
se oli se päivä ja siitä tämä kertomus alkaa

II Happy Hardcore

minä
olen se mikä noidalle
kuului patjan alaisen kirjan
tekstissä kuoleva kauris pikkulintusia
valoa rakkautta pelkoa vihaa toivoa kasvoilla
hymyä hymyä hymyä
koulun juhlasalissa
haisee helle sinä kun se
olet aina niin reipas opettaja
sanoo ja tuo petri se kun ei
tottele ketään on se
kumma tai mikäs kumma
se on kun eihän häntä kukaan
kasvata ikkunalaudalle
asetetaan kolmas patsas
sekin hymyilee
tämä torni on sinun
parhaaksesi sanoo noita

sillä on uurteettomat kasvot se tietää miten maailmassa pärjätään

III Lintukieli

jos joku on ihana häntä ei kannata ajatella minä ajattelen

ja niinhän siinä sitten käy han sökte efter en dörr till tornet, men fann ingen

ja silti hän on se jonka taskussa on kanelikorppu ja sormenpäissä
lumpeenkukka, suopursu ja makea makea yöhunaja

jos jotain tästä maailmasta olen oppinut niin sen että
hiuksiaan ei kannata laskea kenen tahansa kiivettäviksi sanoo noita

väisty noita

sillä tänä iltana palmikot valahtavat maahan asti

IV Längtan utan sorg

on löytynyt uusi kieli se ihkaoma ei vaan vielä parempaa se ihkayhteinen se jolla kirjoitetaan
in her own heart she felt happiness she had never known
en minä niin kirjoittanut mutta on se silti totta
myös jotkut sellaiset asiat voivat olla totta joita ei koskaan kirjoiteta
jos pitelet linnunpoikaa kämmenelläsi et voi samalla kirjoittaa siitä runoa
sinun täytyy valita jompi kumpi joko linnunpoika tai runo

joko joko tai tai

jos valitset jokon voit olla se josta sanotaan eivät he muuta maailmaa he vain tanssivat

V Hård som en sten

sen oikean tunnistaa siitä että hän on virheetön sanoo noita tornin ikkunasta taas kerran kiivennyt
kuka siis on rakkaani ellei
vikatikki väärä päätös erheostos sanoo noita minä ajattelen

kuninkaanpoika kiipesi torniin mutta ei löytänytkään sieltä armasta tähkäpäätään vaan noidan joka
silmäili häntä häijysti ja myrkyllisesti

eihän kukaan valitse halkeillutta ruukkua jos voi saada eheän sanoo noita minä sanon päin
naamaa vasten kasvoja ja niin

kuninkaanpoika putoaa maahan ja niin

ritsch, ratsch så var det avklippt

VI Upprepade misstag

käytä yökerhoaihetta käytän sitä on yö

den sköna fågeln sitter inte längre i boet och sjunger katten har tagit den

tämä on viimeinen kohtaus jossa tähkäpää nousee hevosen selkään ja ratsastaa pois

VII Fuga för folket eli autiomaassa harhailun hyödyllisyydestä

avaa mustakantinen vihko eli avaa niitä ajatuksia kannattaa ajatella kyllä joku tahallaan kuljeskelee
kaatopaikallakin vaikka voisi valita kauniin maiseman sillä

rakas me olemme se kaatopaikka ja kaunis maisema
ruukku joka halkeilee, on eheä

