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UUSI TYTTÖ
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1.
Rakennetaan hahmo:
nimi ei saa olla venäläinen eikä epäeroottinen kuten Riitta
otetaan siskon syntymäpäivä
ostetaan vaatteita, helposti riisuttavia
ihania polvisukkia, stringejä, joita voi myydä, värejä
joista tulee mieleen Seiskan etukansi
kenkiä, joilla talloa hikisiä otsia
materiaaleja, jotka matkivat unta
valitaan murre, samaan aikaan
söpö, sympaattinen ja seksikäs, pitää muistaa
että idässä d katoaa ja kehtaaminen on viitsimistä
Kun olet valmis, muista hymyillä oma tausta piiloon
ja astu huoneeseen, täällä sinä olet
yhdeksän tuntia kaikki etkä kukaan

2.
Mitä kuuluu miten päivä on mennyt mitä sun tekis tänään mieli
minun hengitys on hattaraa
mitä sun mielessäs ois jos sä saisit päättää
mitä sä haluaisit tehdä mulle me voidaan tehdä kaikki
lasin takaa koululaisten kulkue matkalla museoon
aina jonkun tumppu putoaa, aina joku on yksin
astu mun huoneeseen, mun hengitys on hattaraa
meillä on täällä tanko ja seinillä peilejä
tunnustan että välillä katson niistä itseäni
mun sääret on kiiltävät katosta valuvat jääpuikot
näen itseni joka suunnasta, olen
joka suunnasta poissa
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3.
Kymmenen tunnin päiviä varten otan matkalaukun
ilman näitä tavaroita en ole mitään:
paras liukaste on baby oil, siinä ei ole glitteriä
eikä se tuoksu niin että vaimo saisi tietää
pomo lupaa, että asiakkaita käy paljon joulunaikaan,
silloin voi kertoa perheelle, että menee ostoksille
luuserit ja pelkurit kulkevat takaovesta, kysyvät
heti, onko uusi tyttö paikalla
Käytän käsidesiä vasta, kun asiakas on poissa
rintani ovat lateksia ja vinyyliä
eväsrasiassa on ruokaa, joka ei tahri meikkiä eikä turvota vatsaa
juon kahvia, syön purkkaa ja imeskelen tikkaria
talo tarjoaa kumihanskat ja vessassa on hiuslakkaa
Rahat laitan Ted Bakerin kukkaroon
ei siitä sen enempää

4.
Arvioin munan koon:
kyykin edessä ja tutkin
pitää antaa kouluarvosana ja olla rehellinen
asetan sormet leualleni, mutristan huulia ja mittaan etää
mitä koulussa opetettiin: jos ei ole hyvää sanottavaa
kannattaa olla hiljaa
avaan suuta, että olisin valmis vastaukseen, odotan
että sieltä tulisi ääntä, sanoja ja toivottuja vastauksia
ääni sanoo 4- ja puraisen huulesta palan
penis värähtää hymyyn ja antaa rehellisestä arvioinnista
kympin extraa, penis tietää, ettei se ole kummoinen
ei minkään arvoinen, se pulikoi itsesäälissä
ja rakastaa sitä
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5.
Minua pelotellaan:
on asiakkaita, joilta puuttuu kuulo ja peukaloita
jotkut haisevat virtsalle ja jotkut eivät muista
käyneensä jo useamman kerran
varo tartuntaa, varo ulkomaalaisia
ne tarraavat kiinni eivätkä anna tippiä
juoksen ympyrää, kun minua yritetään riisua
joku on humalassa ja tiputtelee lattialle kolikoita
liimaudun vinyylilakanaan ja lasken minuutteja
tällaista tää miehen elämä on, rengastettu asiakas huokaa

6.
Mies tulee kesken työpäivän, ruokatunnilla
rutistuneet suupielet kietoutuvat nännin ympärille
vaimo on ostanut Hilfiigerin paidan Hulluilta päiviltä
lapset toistavat koulussa quelle belle journée!
Nuo ovat kamalat klonksut aasiakas sanoo
ja osoittaa nuden hohtavia kenkiä
tyttöraukka pitkin päivää kuuntelee setiä, tyttöraukka
mutta aasiakas on aina oikeassa:
varpaat ei näy, jalka ei ojennu kauniisti
pyydän anteeksi, en ajatellut viisi vuotta sitten elämää:
että miehet maksaa mulle siitä että tallon niiden naamoja
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7.
Asiakas potee ilmastoahdistusta ja on huolestunut vanhustenhoidosta
aikoo äänestää Matti Vanhasta
asiakas laskee kuinka monta kertaa olemme tavanneet
neljä kertaa, hän sanoo ja nuolaisee nenään
istun asiakkaan sylissä ja halaan, olet erilainen
kuin muut, hän sanoo, olen kontillani sängyssä
hän silittää peruukkia, luulee aidoksi
minua siirretään kuin potilasta
kun rituaali on ohi, päästän asiakkaan takaovesta
liukkaalle sisäpihalle

8.
Liikkeeseen eksyy brittiläinen pukumies, kohtelias
asettaa laukun siististi nahkaisten Vagabondien viereen
katsoo silmiin, sanoo kiitos joka väliin, pyytää lupaa
tekee mieli koskea sen kyrpää ilmaiseksi
olen oppinut peittämään ällötyksen ja ahdistuksen
mutten suurta helpotusta ja riemua
on vaikea pysyä aloilla, kun joku kohtelee hyvin
ota minut mukaasi, pakkaa minut salkkuusi ja perillä
syödään scrambled eggs with beans fish and chips along big dreams
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9.
Lupaathan, ettet koskaan ota silikonia
rintasi pienet ja täydelliset
älä ikinä muutu, asiakkaat sanovat
pillusi kuin ruusu
kiitos kehuista herrat
olen sisältä vainaa
puristan sormet lapsuuteen
lasken privahuoneen tavaroita ja
mietin mitä söisin illalla

10.

Kroppani ei toimi:
muhun ei voi koskea ellei halua kerätä palasia lattialta
mun klitoris turpoaa kuin kynsivallintulehdus
ja alapää repeää nauruun, antaa turpaan
hei, olen uusi tyttö, 21 vee, 161 senttiä
taskuraketti ja sairas
jos vielä jatkat tota ihmeellistä räpellystä
voisit yhtä hyvin pornon sijasta
katsoa eläimen nylkemistutoriaaleja Youtubesta
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11.

Asiakkalla on sama nimi kuin mun isällä
se tykkää kutitella mun kainalokarvoja
siirrän sen kättä pois mun haaroista
olen oppinut hinnoittelemaan itseni
vuokra tänään, sähkölasku huomenna
elämään ei ole varaa
pyyhin kuolleita vauvoja pois sohvalta

12.
Pomo sanoo, olet aina myöhässä kuin Marilyn
ei auta 168 ÄO, ei tiimalasilanteet
huomenna olet haudassa omenanvihreä mekko yllä
kiitän pomoa päivästä ja upotan pääni huppuun
peruukista jää ikävät painaumat ohimoon ja tukka litistyy laataksi
kotona riisun vaatteet
menen suihkuun ja väännän hanan kuumimmalle
nahkani on punainen ja väsynyt
heittelen seteleitä juhlavasti ilmaan ennen kuin
survon ne huorapurkkiin, jossa lukee live, love, laugh

