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Vihm teeb luuletaja kui ei saja

Alati on keegi kuskil parem

Keegi varem

Keegi arem

Gloria Steinem

Kainem

müüa maja niisama

lapsed ja viin ei ela enam siin  

nullkulu ei ulu

 

Kellel on ära anda kartulit ja pliiti? 

UNISTUSED POOLAST COCA COOLAST 
Peaminister narkomaan koristaja baleriin 

su nägu kõlab tuttavalt, küsib tuttav tuttavalt

Nii palju saasta tõsise kirjanduse aastal

vajame hügieenisidemeid tasuta, ilma ühegi lasuta! 

Whats the point 

Powerpoint joint

Kohvrisse pakitud

Küüned lakitud

KÄSI PESEB VETT

tuba on must, pole ust

Kodutu ja kuulus Uulus

pole surnud. pole tagasi tulnud

jätsin kooli pooleli

sain lapsed vara

õppisin kirjutama

Unistuste maja

HAMBURGERI PIZZA

kuidas hammustada kätt, mis ei toida? 

Uus kortermaja bensiinijaama taga

Väike maja ja kuus puud tema taga

Müüja maja

Osta sooviks tagahooviks

Müüa maja niisama

Müüa maja bensiinijaama taga

Surnuid välja ei aja

Müüa maja on vaja

ohver on minu nimi  

mille nad mulle andsid 

ohver on minu nimi 

mida ma uhkelt kandsin

Ma olen naine pohmell on minu kaine

Cindy Sherman on skateboardi peal, Barabara Krugeri peal

Meie isa arve

Peenrast kasvavad välja kalad
Jooksevad need, kel puuduvad jalad

Beebisinine inimene

Tuleb ehitada tulevikku 

mitte jääda olevikku likku 

lasta allapoole aset 

Asend

Teie silmad andsid teid ära, nad enam ei sära, ärge tehke kära, minge töölt ära, täna

Teie silmad andsid teid ära, nad enam ei sära, ärge tehke kära, minge töölt ära, tänan

Susapusa lastekoid

Grillilõhnad juures 

Rõõmus

Terve

Helde siiras aus

mängi mängu paus

RAHA TEEB LUULETAJA 

Ta ärkas hetk enne, kui tema nimi välja hõigati. T särgil oli tugev niiskuse ja 

pesupulbrilõhn. Etendus oli lõppenud. Teised esinejad juba plaksutasid. Hüüti veel 

kord tema nime. Viimaselt näituse avamiselt tulid nad kõik viimase bussiga tagasi. 

Enam ei jääda jooma. Miks me ei saa minna tagasi, et teha kõike uuesti? 

Printsess magab, ta keha on purgis.

Riimid on poes igaüks loeb 

toode 1 toode 2 toode 3 tootmisvormi norm

ei lähe kaua raha luuletaja laual

oki toki ee uue elu alustajale

Miki paneb hammaste vahele tatti

lapsehoidja palga eest sööb lapse eest

Karuhiire feel

ambitsioonil puudub ambitsiooni puudus 

Kuuest kümneni 

kinnimakstud riidekapp

vaatame massi ajame kunstiga sassi

Samal ajal samad majad sama sajand

armastuse sünnitehas igas kehas

Inimene.

Eile 

tuli 

teine.

Täna televisioonis oled joonis

patsientide nimekirja lisatud: äravisatud 

Kaja Kannu preemia Kaja Kannule

Sally Smart art

Eve Hesse kesse?

Seeria hüsteeria 

Kate z kirjutab, kuidas meeskirjanikud oma hüsteeria naispeategelastele 

kanaliseerisid, samal ajal naiskirjanikke hüsteeriat mõnitasid, sest see polnud see 

õige, kuidas nemad hüsteeriat ette kujutasid.  

Lasid oma abikaasasid valesti diagnoosida. 

Nõukogude ajal olid ju ka paljud haiged – ka meie emad. 

Hooldaja palk on 480 eurot Eestis kätte ja need inimesed hoolitsevad meie eest.  

Ja siis me veel küsime, mis soost on need inimesed, kes peamiselt seda tööd teevad 

ja kes nad rahvuselt on?

Minu sõpradel on väga raske terapeute leida, sest kõik nad on nii parempoolsed. 

Jõuludoosid üleloosid

Lamas mitu päeva maas

Potikaas

hoolib ei hooli õppisime koolis

ei ole maad mehele ja ta perele, lesele

Surnumerel hammas on verel

Elamisebody nodi

Risso õli lapsepõli
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Kristuse pruudi hoodie 

Minu sees on minu enese kindlus

Prosecco and jazz

Middleclass

Chris Kraus, Micky Mouse

Ei karda ridagi, midagi

Ükskord tuleb mure

Ütleb tule

Kui teil ei ole raha, siis te ei ole haige!

Lugude kustutaja

Naised olid lootust täis, sest nad olid täis

Kõik numbri peale number peale

Pildil vale nimi sildil 

Erinevad tükid karbis kui on tarvis

 
      Vabal turul hing kulub

Inimesed on teravad kuni elavad

Hingata ei osand õigel ajal tööle läksid valel jalal

Mängi klaveril veel seda pala, et me võiks unustada 

Come and go slow

Armastus pole see, kus pole kohta armastusele

kõvasti kahetseda

ta läheb mööda teed ingel tuleb vastu kallis ingel anna andeks mulle mu 
patud, ei ei saa see nõuab pühendumist palvetamist ta läheb edasi teine ingel 
tuleb vastu hea ingel anna andeks mulle minu patud muidugi võta niipalju kui 
kulub mine ja tee patte juurde ja kui vaja siis tule ja ma annan jälle sulle sinu  
patud andeks! aga millal maailmalõpp tuleb ei anna talle rahu maailmalõpp 
tuleb siis kui kõigile on andeks antud ja veri voolab tänavatel nii et võimatu on 
kõndidagi kui kõik shopping tänavad on meie verega kaetud kui ta kolmandat 
inglit kohtab küsib too kohe elamiseks raha.

Autor: Kadi Estland

Illustratsioonid: Koit Randmäe, Angeelika Kasterpalu

Kujundus: Brit Pavelson

Kirjastanud: Naised mäletavad, mehed ei mäleta 2017

miski pole sama, mis enne. kirjandus, mis oli enne, ei huvita enam, kunst mis 
sobib oma ütlematusega kaanonitesse ei huvita üldse. taban ennast vaatamas 
pilte, mis kunsti seisukohast saaksid ümmarguse nulli, sõna kunstiekspert ajab 
oksele. kõik on muutunud, kui midagi pole muutunud. kuskil üleval kõnnivad 
inimesed räägivad raadios seda juttu, mida neilt oodatakse. vägev tunne on, 
see on 2018 a olulisemaid tekste. see tekst on kohal.

Happy fights!

Seeria hüsteeria 

Kate z kirjutab, kuidas meeskirjanikud oma hüsteeria naispeategelastele kanaliseerisid, samal ajal 

naiskirjanikke hüsteeriat mõnitasid, sest see polnud see õige, kuidas nemad hüsteeriat ette kujutasid. Lasid oma 

abikaasasid valesti diagnoosida. 

Nõukogude ajal olid ju ka paljud haiged – ka meie emad. 

Hooldaja palk on 480 eurot Eestis kätte ja need inimesed hoolitsevad meie eest.  

Ja siis me veel küsime, mis soost on need inimesed, kes peamiselt seda tööd teevad ja kes nad rahvuselt on?

Minu sõpradel on väga raske terapeute leida, sest kõik nad on nii parempoolsed. 
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