Ühine !

mass-kal-kaan
sidur paneb ennast liinile,
siin mõnede jaoks on see piin,
sidur paneb ennast liinile,
ja selle asja ehk muretult lõpule viib.
jaa, kui lõpule sidur selle viib !
mass-kal-kaan !
mass-kal-kaan !
mass-kal-khaan !
he-eeh, khaan, khaan !!
kivil istub sidur, puhkab jalga,
jälle kord seiravad võimukad ilmed,
kelmikad silmad, otsiti vaenlast, ei leitud,
kuid mõnede jaoks on see piin,
kui sidur selle asja muretult lõpule viib.
ja-haah, kui lõpule üks sidur selle viib !
mass-kal-kaan !
mass-kal-kaan !
mass-kal-khaan !
haah, khaan, khaan, khaan !!
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ropen.
tsivilisatsie il vilistatsi !
intelligence in telibande !
over nonmilitary country !
saavad mis taha vaata !
educated limukad !
tingimusteta viha !
madal lävi !
saint lugu !
ühe puhkus, privat-privet !
conscious-ness !
ropen su peatse !
seni atractive pooreness !
flirt eluga !
mis on norm, mis on norm !
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usun
muidugi usun ma jumalat,
pigem kui inimesi,
pigem kui surma,
usun ma surma,
öelda, et sured,
ja mitte põrgus,
eeh, kui õpid, õpid tapma,
kui tapad, ei tunnista,
uuh, kui usud, ära usud,
kui kardad, ei tunnista.
pigem kui inimesi,
pigem kui surma,
usun ma surma,
kes ütleb, et sured,
et sured nüüd !
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võitlus
kui esimesed järeleandmatuse märgid jõuavad iseni,
ja tahe lakkab,
viskan üks uperpall.
aitäh kõige selle eest mida jätsite maha,
ja millega ei arvestanud.
luban hoida kõrgel teie ideaale,
meie võitlusvaim !
võitlus vabaduse nimel on surm,
aga võitlus vabaduse nimel ongi surm !
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abitus ees
nii neutraalne,
et kukkus maha,
keegi järgib,
tähendab igatsus.
saast on, saast mida ?
juba olemasolevale kinnitust leides,
ehmunud olend,
ei poeg, ei tütar.
oli nii, oli nii,
oli suurim nõrkus ja mis siis,
oli siin, oli seal,
mitte iga õue peal.
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kurioosum
pole viga, kui nõmetseb pisteliselt,
naerab oma haavad kinni,
pole viga, kui ei pulbitse veri,
olen vabadust piinanud ammu.
adekvaatne sina, näita neile veed,
helkiv kaelakee, eksita neid teelt,
jube on süsteem, mille lõi üks meem,
ainuõige geen, rahu - taeva leem...,
äek !!
ometi äkki kurioosum !, leidsin - halvim naerulagin,
parim nutulugu,
vinge ajalalin,
õudne muinaslugu.
eestlane on raha Päikeses !
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päev läbi
käige mööda neid radu,
millal oli näha,
viimnnepäev on käes,
eksimine on viga.
mööda vanu radu,
mööda ohust suurest,
viimsepäeva õhk möödub raisa juurest !
mööda tundmatut leia tuntav sööt,
siis õgi see alla,
samaaegselt rääkida saad,
õpi rääkima, kui võid, ja...
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puhkus
kui kõik on verel,
kui kõik on maas,
ei jäägi kohta, kus puhata.
kes puhkab välja,
see veatult näeb,
see räägib kus oli,
ja puhtaks jääb peegel,
ja puhtaks jääb haud,
nii ütleb piibel,
nii nutab piider,
ja ütleb hiv !
ja ütleb hiv !
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näe
näe, valetab !!,
näe, kapriis et ei usu !!,
näe, ei õpetatud tööd tegema !!,
näe, raha loob raha, raha loob inimesi !!,
näe, madal iiveldus !!,
näe, olen valinud surma
ja asetan selle määramatusse tulevikku !!,
näe, 5 aastat ilma kokkuvõtteta !!,
näe, matter of bürogracias !!,
näe, paljutähenduslik - ette heita ei saa !!
näe,
NÄE !!!!
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täida ja selgita
mõnedele inimestele on surmtõsidus lubatud,
aga kes valis endale nõrgemad tuttavad,
ja ego võidukäik ja kuiviktürann,
normaalne elas normaalselt, vahel oli halb,
tema palus:
täida ja selgita mind minu eluteel, kui võid.
kirjutas laule halastuse pärast,
sellest tohutult enam,
lohutust leidis puudesalus,
kus kasvas mets - suur headus,
esiteks teid oli seal palju,
ja türanni jäljed,
tema ütles:
täida ja selgita mind oma teel, kui võid.
kuiviktürann ja kuivikud !
täida ja selgita mind, kui võid.
kuiviktürann ja kuivikud !
täida ja selgita mind, kui võid.
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õige arst õiges kohas
mahasalgamine mis päästis,
terve hulga inimesi,
kõik oleks läinud lihtsamalt,
kui oleks olnud nii - õige arst õiges kohas,
õige nuga, nuga ja puha,
mitte uskuda ja anda järgi,
sellele maailmale, mis röövib tähelepanu,
tähelepanu vangi !
prillid mis ei valeta,
kord peas, nuga ihus,
parem parem !,
parem parem !
õige arst õiges kohas,
õige arst õiges kohas !!
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shovinism
neofashism on süütunne sakslaste ees,
sakslaste nagu iga teise,
nii nagu pööratakse ringi kirstus,
kui tunne hinge vaevalt,
kui tunne hinge vaevalt.
ei tunne hinge, vaevalt,
et pööratakse ringi kristus,
germaania, germaania,
tunne sakslast.
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ei meeldi
õhtul rahutuks muutus,
rohelus segadust talus,
korralagedus leiab aset,
ruumis kus tuld kõigile jagub.
mulle ei meeldi elekter,
kellele kord väljastpoolt,
aken oli lahti, pimedus paistis sisse,
kui sees oli külmalt tühi,
õhk õuele sirutus.
seepärast,
mulle ei meeldi elekter,
mulle ei meeldi elekter !!
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parem kui üks
nii nagu vabadus,
taevalikul ajal enne piiblit,
ajavabal ajal enne meie aega,
liikus oma surematul teljel,
korrates üht mantrat:
teha riigile üks teene ja,
järgida ühiseid huve,
ole eestlane, ela eestlane
ja kõik !
surge vaikselt, et teie vigu ei nähtaks,
kaks zombit on parem kui üks,
kes kartis oma keele pärast,
ja rääkis hambad ristis,
nii, et kuulda oli vaid rahvuslik,
juba kuuldud neokonformism,
taevalikul ajal enne piiblit,
ajavabal ajal enne meie aega,
liikus oma surematul teljel,
korrates üht mantrat.
kaks zombit on parem kui üks !
kaks zombit on parem kui üks !
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kuidas ununes
kuidas ununes elu,
kui öeldi et ei näe,
sulle ilmutavad end,
õigus, armas energia,
piikides kübarad,
mille rebenedes,
rabati, sest oli vaja,
tobe viin kõik ära uhus.
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au
kurvad laulud rõõmsate täislaste huulilt,
meelane mehelikkus naiste kätel,
peatu, anna au,
tere õhtust perverdid !
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maa
Purpurveriste pilvede maa,
Lase käest kui lahti ei saa,
Kaovad taevasse kõik vead,
Elu maapeal saab olema hea.
Tule mu juurde alatu laps,
Pühi juuksed kätesse tast,
Keegi sinust teada ei saa,
Keegi midagi teadma ei pea.
Läigivad tuhmunult jälgija silmad,
Tema silmad on tuimad,
Lahuta meelt, hüppa- ja pärast,
Puhasta juuksed ja nuta ära.
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