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ole hea 

ole mis sulle head teeb 

ole mis sind heaks teeb 

olgu vägi sinuga 

vägi on hea 

vägi on suur 

naistele meeldivad suured 

headele naistele meeldivad vägevad 

sinule meeldivad naised 

ole suur 

ületa end 

ole vaha oma sõrmede vahel 

vormi end 

saavuta vorm 

armasta end selles vormis 

armu vormi 

armasta ilu 

ole üks ilusatest inimestest 

joo softdrinki bensiini asemel 

joo endale tiivad 

usu inglitesse 

ole esoteerik 

ole sihtgrupp 

sea endale sihid 

ära vedele vaid tõuse üles 

tõuse varem üles 

varem oli kõik parem 

täna jookseb kõik liiva 



ja kõik on perses 

ja kõik kiruvad, et on perses 

ja kõik lähevad vooluga kaasa 

sest kõik vajavad voolu 

voolu, mida tekitavad tammid 

ja need tammid on sulle head 

ole parem 

mine vooluga kaasa 

koli mere äärde 

ole rohkem kui sa kannatada suudad 

mine rahvamerega kaasa 

vali oma lennukompanii 

vali oma valuuta 

vali oma sõltuvus 

vali oma solidaarsus 

vali trainspotting 

vali elu 

ela abordi nimel 

tõmba ringi ja pidutse 

helista oma piitsutajale 

ja puudu töölt 

ole valel ajal vales kohas 

ära tee ruumi 

ole kuri koer 

ja lase end magama panna 

maga sisse 

maga välja 

lase end lõdvaks 

lase õhk välja 

õhuta end 

ole tühi kui õhk 



saa tühjemaks, saa õpetajaks 

tee end värvilisemaks 

osta endale värvipliiatsid 

tunnista taas värve 

naera taas 

pese taas kord oma hambaid 

mine taas kord hambaarstile 

lase oma palet paitada sõrmenukkidega 

õgi endal juuksed peast 

oled ju niikuinii vaid üks nazi 

unusta oma minevik 

otsi endale suunda 

hakka rajaleidjaks 

küpseta küpsiseid lõuna-aafrikasse 

söö ise oma kuradi küpsiseid 

õgi end täis 

ole pealt paks 

ole seest paks 

paksuks teeb mcdonalds 

ja mcdonalds on võim 

haara sellest 

ole siga 

osta omale mcbacon 

kirjuta sigadusi seintele 

pane sead seina äärde 

ja see paneb sul seisma 

kujuta ette et oleksid popstaar 

kujuta ette et saaksid staare panna 

kujuta ette et ikka suudaksid veel 

kujuta ette et ikka tahaksid veel 

uncle sam küll tahab sind 



sest uncle sam tahab sulle vaid parimat 

uncle sam tahab vaid parimaist parimaid 

ja uncle sam on tõesti see kõige viimane 

kujutle et oleksid viimane inimene maailmas 

kas maailm oleks siis süüdi selles 

ela maailma jaoks 

võta tal käest 

loe talle head-ööd-jutte ette 

öö on hea 

ööjutud on head 

lõpp hea kõik hea? 

ei 

jõua lõpuni 

jää viimaseks 

jõua otsuseni 

ole halb 
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