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älä anna mun kadota
koska nää kädet nousee taivasta kohti
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suurempia lavoja levyjä valoja helyjä
viisaita sanoja älä alota
rukoukset on patoja menestyksen merellä
kädet verellä pitää pystyssä rajoja
pitäis sydämellä edetä mut pelko
vaanii ettei me keretä ja sillon alkaa hajota
ristillä kaikki jo uhrattuna muurit tulee alas
istahdan valtaistuimelleni kruunattuna
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ja vaik ei se riitä niin ainakin seinällä
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ja minkä takia vasta kun hajosin
pystyin löytämään sen minkä kadotin
miten kävisi jos kaikki tietäisi
miten viettänyt oon viime vuodet
joka sekunnin näkisi
enkä tahdo edes muistaa kuinka kauas eksyinkään
kyyneleiden keskeltä sun armosi mut taas löytää
kuka mä oon ja mistä mä tuun
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mitä jos mä oonki ainoo jonka sydämellä koko
tän saastasen maailman paino
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ja saa mut unohtamaan mitä ees etin
tai minne olin menossa kauniit sanat
ei tee kaunista ei niin kauneista teoista
ja se mikä oli kauneint
saatiin näyttämään siltä kuin se ois kauheint
ja se vietiin multa pois vaik ei sitä voi viedä pois
viimeinen toivo et toivoa vielä ois
ainoo mitä rakastin
on ainoo mitä haluun takasin
ajatus siitä että palaisin
ei ois näin vaikee jos sydän ei ois näin palasin
miten kävisi jos kaikki tietäisi
miten viettänyt oon viime vuodet
joka sekunnin näkisi
enkä tahdo edes muistaa kuinka kauas eksyinkään
kyyneleiden keskeltä sun armosi mut taas löytää
9. kaunisi
kesä saapui sittenkin
vaikka siihen harva uskoikin
kaikki on tavallaan hyvin
silti auringonlaskua katsot taas yksin
et taida muistaa mitä lupasin
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kun katsot mua sä näät vain armoo
muistatko jo
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katso merelle minne vaan niin
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ja katso peiliin katso tarkkaan
täydellisen kaunista kuvaa
enemmän kuin mitään muuta sua rakastan
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