STUDIOPÄIVÄKIRJA
Sydän, sydän – Keskiyöllä
Sydän, sydämeltä ilmestyi keväällä 2018 albumi Keskiyöllä, jonka
valmistumisen ja julkaisun yhteydessä tapahtui monenlaisia käänteitä.
Musiikkituotannon lisäksi pohditaan säveltämisen ja sanoittamisen vaiheita
sekä bändissä soittamisen ihanuutta ja kauheutta. Mukana on demoja, videoita,
WhatsApp-keskusteluja, päiväkirjamerkintöjä ja havaintoja elämästä,
kuolemasta ja musiikista.

1. ENSIN TÄYTYY LAULAA LAULUNSA
Säv. Juho Minerva
San. Tuomas Skopa, Tomi Flyckt
Sov. Sydän, sydän

Roudasimme kamaa kitaristi Minervan alias Munervan uuteen työhuoneeseen,
johon vuoti ilmastointiputken kautta sankka pilven haju. Pinosimme
banaanilaatikoihin pakatut säntillisesti maalatut pikku-ukot ja musaromppeet
kapeaan huoneeseen, jonka jälkeen päädyimme syvemmälle itään
Mellunmäen
kotiini,
jossa
muistelimme
vanhoja
bändejämme
huoneenlämpöiset oluet kourassa. Päätimme kurkata, vieläkö MySpace olisi
pystyssä ja kyllä vain, löysimme vanhat projektit tuolta pystyyn kuolleelta
foorumilta. Fiilistelimme myös uusia riffejä äitini ostamalla vanhalla haljenneella
akkarilla. Juho esitti tuoreen sävellyksensä, joka oli minusta selvästi hittibiisi.
Siinä oli mystinen lyydinen melodia ja ihan oikea kertosäe.
Seuraavana kesänä hankimme Konalasta treeniksen ja sovimme viisitoista
treenipäivää uuden albumin työstämistä varten. Joimme koko kesän aikana
yhteensä viisi tölkkiä olutta, mikä on Sydäreiden mittapuulla lähes raivoraitis
suoritus. Kyseistä biisiä soittelimme silloin tällöin. Munerva oli tehnyt siitä
Magnesium-nimisen demonkin.
https://www.dropbox.com/s/mpkl7x545cfhh1v/Magnesium.mp3?dl=0
Kertosäe oli riffi, joka oli oikeastaan pirun hyvä melodia. Se pöllittiin
laululinjaksi ja pohjalle tarjottiin klassista kolmisointukiertoa G, F ja C.
Taideteollisessa korkeakoulussa opin, että kappaleen voi pitää alusta loppuun
mollissa tai duurissa käyttäen soinnuista ykköstä, nelosta ja vitosta. Siksi
kolmisointubiisit ovat kovin suosittuja. Pettynyt Apulanta-fani soitti 90-luvulla
Jyrkin suoraan lähetykseen ja kysyi Toni Wirtaselta, eikö hän osannut tehdä
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muuta kuin kolmen soinnun biisejä. Kalpea punkkari kurtisti kaljuaan ja
vastasi: ”Kyllä niissä melkein neljä on kaikissa”.
Kirjoitin ja rämpyttelin laiturilla ja leppoisa kappale alkoi mutatoitua punkiksi.
Säkeistön lyriikat syntyivät nopeasti puolessa tunnissa, mutta kertosäettä
mietittiinkin seuraavat puoli vuotta. Flycktin ehdotuksia olivat: ensin täytyy
kiertää maailma, ensin täytyy syvään uskaltaa, ensin täytyy hetki hengähtää,
ensin täytyy hetken huo'ahtaa, ensin täytyy löytää polkunsa, ensin täytyy olla
elossa, ensin täytyy päästää otteensa, ensin täytyy jättää itsensä, ensin täytyy
kaikki unohtaa, ensin täytyy hiljaa hengittää, ensin täytyy hiljaa huudahtaa,
ensin täytyy huutaa keuhkonsa, ensin täytyy antaa romahtaa, ensin täytyy
paskat haistattaa ja ensin täytyy joskus luovuttaa.
https://www.dropbox.com/s/v8ifnym1agsf5xk/Ensin%20t%C3%A4ytyy%20k
iert%C3%A4%C3%A4%20maailma.m4a?dl=0
Flycktin ensimmäinen ehdotus oli lopullinen titteli: Ensin täytyy laulaa laulunsa.
Se oli foneettisesti ja eettisesti kunnossa sekä tuntui kuvaavan elämänjanoa,
jota huokui kappaleesta. Nopea puhelinäänestys ja asia oli päätetty. Kun
kappale palasi kesälomalta nopeutettuna ja soinnutettuna, BULL Rekonen oli
aluksi mietteissään. Vanha komppi ei oikein istunutkaan enää punk-versioon.
Studiossa Sir Pauno ja BULL ottivat kuitenkin telepaattisen rock-yhteyden ja
naulasivat kovalevylle muhevan puoliksi improvisoidun räksytyksen, joka saisi
vainajankin tamppaamaan. Toisessa säkeistössä rumpuduo rullasi radalle ja
kiihdytti pilviin, mikä antoi biisille kesken ajon ison kanisterillisen bensaa
suoraan sylintereihin.
Pauno runteli knafteria ja BULL mukiloi tomeja.
Vuosituhannen alussa olimme varastaneet
loimaalaisesta ladosta metalliastian, josta tuli
sittemmin korvaamaton osa rumpusettiä.
Munervan teininä käyttämä toimistotuoli
kustomoitiin tälle knafteriksi nimetylle siniselle
pöntölle ständiksi ja rautalankaviritelmä on
tänäkin päivänä pystyssä uhmaten fysiikan ja
moraalin lakeja.
Mikä näky se onkaan, kun BULL ja Pauno ovat
vierekkäin korokkeella knafterin toimiessa
eräänlaisena kondomina kannuttajien välillä.
Rectovarusteisiin ei kannata kajota. Niihin onkin
tussattu: ”ÄLÄ KOSKE ILMAN LUPAA” ja vain Sir Paunolla on valtuudet ottaa
niihin tuntumaa keikan aikana. Joskus molemmat miehet nousevat
takajaloilleen ja antavat yksissä tuumin kyytiä knafulle ohimot sykkien samassa
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tahdissa ja hiki roiskuen. BULL ja Pauno – rytmin siamilaiset kaksoset,
rokkenrollin Yin ja Yang.
Knafusta voi myös nauttia ainakin kappaleessa Ducato, jossa esitellään sen
feminiininen puoli mallet-nuijalla kutitellen. Bändin alkuvaiheessa BULL käytti
vuosikausia sukista teipattua rumpukapulaa. Siitä ei kuulunut keikoilla
oikeastaan mitään. Pauno puolestaan soitti nivelet verillä lusikoilla koko 2016
Rahat pois junteilta -kiertueen ajan.
Levyn äänittäjä ja Sydärien luottolorottaja
Tohtori Liukkosella on kyky saada yli sadan
desibelin kohelluksemme kuulostamaan
raikkaalta ja virkeältä kuin varpusen viserrys.
Kerran
teimme
hänen
kanssaan
neljäsosanuotin mittaisen soundcheckin.
Rovaniemen Tivolissa oli nimittäin tiukka
aikataulu. Baskeri pyöri vinhasti, kun Doctóre
sormeili feiderit asentoon jo etukäteen.
Rekonen antoi klikin, soitimme C-duurin,
basarin, virvelin ja haitsun ykköselle, jonka
jälkeen
Tohtori
teki
vielä
pikaisen
hienosäädön ja nosti molemmat peukalonsa
pystyyn. Soundi oli valmis. Ja helvetin hyvä.
Kirurgisen tarkka äänimies muutti jopa toiminimensä Tohtori Liukkoseksi. Hän
teki studiossakin hienoa työtä, mutta katosi aika ajoin tarkkaamosta hoitamaan
asioitaan, jolloin pikkuveljensä Sir Pauno lähetettiin hommiin. Samalla Paunon
piti tosin myös soittaa bändissä eli hän sai kaksi pelipaikkaa ja pääsi
kipittelemään studion käytäviä ahkerasti ottojen väleissä.
Kerran Molskis-sessioissa äänitimme puliukkokuoroa alasti lattialla maaten. Tri
pani loop-recordin päälle, ja puolen tunnin kuluttua kävimme tarkkaamossa
kysymässä, oliko kymmenistä otoista mihinkään, mutta Tohtori oli jo aikaa sitten
poistunut studiosta. Tällaisten juttujen takia rakastimme häntä. Hän on
äänittäjien Elvis. The King. The Doctor. The Doctor has left the building.
Levyn avausraita treenattiin ja äänitettiin pienessä kusihädässä, joten ajattelin,
että se pitää myös miksata samassa tilassa, joten tankkasin hyvät aamuteet
ennen töitä ja operoin koneen ääressä venkoillen jalat ristissä. Äänityspäivänä
piti jo treenata Herttoniemen Block Partyjä varten, jossa odotti biisin ensiesitys.
Tuolloin oli olemassa intro, joka soitettiin keikalla ja levylläkin, mutta se
päätettiin myöhemmin skalpeerata digitaalisilla saksilla, koska se oli jopa
Cliinareiden Tero Vänttisen mielestä liian outo.
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Laulukopissa säkeistöt saivat itämaiseen tapaan maustettuja mollisäveliä, mutta
melodia päätettiin lopulta palauttaa perinteiseen duuriin, koska Munervan
mielestä se oli paljon parempi niin. Laulukoppiin palatessa fiilis ei oikein enää
löytynytkään, joten ensimmäistä kertaa yhtyeen historiassa käynnistettiin ns.
autotune, jonka avulla melodia rusautettiin kätevästi duuriin eikä tunnelma
kärsinyt. Yhdestä laulufillistä tuli tosi rasittava duurissa, mutten jaksanut välittää
asiasta. Itämaiset nuotit jätettiin kuitenkin viimeiseen säkeistöön, jolloin
tapauksesta tuli täydellinen kompromissi.
Nykyään kuka tahansa voi tehdä ja julkaista musiikkia. Ei tarvita kuin läppäri tai
jopa puhelinkin riittää. Samalla rima on noussut korkealle ja kaiken pitää olla
heti kättelyssä taidokasta ja valmista jos mielii breikata. Levy-yhtiöt ja studiot
ovat sukupuuton partaalla. Musiikki on insinöörien ja koodaajien luomien
tekoälyplugarien varassa. Ajatus virheettömästä virtuositeettiin perustuvasta ja
jäätävän koneellisesta ilmaisusta ahdistaa tällaista 80-luvulla syntynyttä
keskinkertaisuutta, joka tekee levyjä mieluiten studiossa yhdessä puliukkojen
ja kaikenlaisten fyysisten lelujen kanssa.
Sir Pauno istahti tuottajan tuoliin. Olin näpytellyt C-duuria ja iso P tuplasi
panoksen ja tilasi C7:aa, joka oli Beatles-miehelle hunajaa ja se tuplattiin Casion
Superb Sound -lelusynalla. Artlab Studion kaikki kuusi tamburiinia olivat
käytössä läpi biisin. Toimitusjohtaja ja renessanssimies Anttoni Palm sattui
kurkkaamaan soittotilaan juuri oikealla hetkellä ja pääsi albumin ainoaksi
vierailijaksi. Iskimme heti oton jälkeen tamburiinit tatamiin Juhon esimerkistä,
mikä kuuluu Rekosen rumpumikkeihin kantautuneen loppujuonnon
yhteydessä.
Tomi ehdotti, että tekisimme radioeditin lähes seitsenminuuttisesta jyrästä.
Mutta kuten Freddy Mercury sanoi, kun Bohemian Rhapsodya yritettiin nipsiä:
se on koko paska tai ei mitn. Totta puhuen vain unohdimme tehdä editin,
ennen kuin biisi julkaistiin.
Munerva lukkiutui Artlab Studion leikkaamoon keksipussin kanssa ja tuli sieltä
kolmen työpäivän jälkeen ulos ilmoittaen, ettei enää jaksanut työskennellä,
joten musiikkivideo oli nyt valmis. Hän oli aiemmin joutunut koville
siirrellessään materiaaleja analogisesta digitaaliseen muotoon vai miten se nyt
oli ja huomannut, että Planeettamme Maa -sarjan VHS-nauhassa oli
kopiosuojaus, joka haistoi kopioimisyrityksen vetäen kuvan suttuun.
Kopiosuojaus videokasetissa, voitteko kuvitella? Nyt tuo psykedeelinen lofikurnutus on tuubissa.
https://m.youtube.com/watch?v=Y7ufKPQsqA8
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Rami Marjamäki ilmestyi Tampereen Olympia-kortteliin Sydärien
soundcheckin aikana ja kertoi tekevänsä 360° livetaltioinnin, mikä oli kiva juttu.
Heille luvattiin palkkioksi oluet takahuoneessa. Hajamielisenä miehenä en enää
tunnistanut työryhmää keikan jälkeen ja sanoin että saavat kyllä mennä
kaljakaapille, mikäli ovat valmiita kohtaamaan artistien raivon ja inhon. 360videossa Flygä näytti saavan epileptisen kohtauksen väliosan aikana, joten
kävin rauhoittamassa hänet kielisuudelmalla. Tohtori otti keikan piuhalle ja
miksasi biisin muina seppinä Jyrockin soundcheckin ohessa luottotiskillään
Behringer X32:lla.
https://m.youtube.com/watch?v=imMJ0hJvx00

Ensin täytyy laulaa laulunsa
Rautatie meitä vie
paikkaan tuntemattomaan.
Me katsotaan maisemaa ja
keskiyöllä skoolataan.
Vanhan kylän hautuumaalla
lentää pieni lintunen.
Sä sanot joskus mekin ollaan
multaa maassa veikkonen,
vain multaa maassa.
Mut ei vielä, ensin täytyy laulaa laulunsa.
Rutistaa ja rakastaa.
Hypätä pää edellä.
Hei beibe, ensin täytyy laulaa laulunsa.
Me noustaan polkuu
kohti vuorenhuippuu.
Ja huipulla on temppeli,
jossa ukko polttaa piippuu.
Vanha ukko tietää totuuden,
hän sanoo, kuule veikkonen.
Joskus mekin lennetään
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taakse taivaan tähtien,
taakse taivaan.
Mut ei vielä, ensin täytyy laulaa laulunsa.
Rutistaa ja rakastaa.
Hypätä pää edellä.
Hei beibe, ensin täytyy laulaa laulunsa.
https://open.spotify.com/track/6wBhuOeYF8GSASKi9vgkVA?si=Uyqgy9LNS
9uBJJ6PAruV7g

2. KESKIYÖLLÄ
Säv. Juho Minerva
San. Tuomas Skopa, Juho Minerva
Sov. Sydän, sydän

Minulla on fiilis, että nimikkobiisit ovat usein kakkosena biisijärjestyksessä. Näin
kävi ainakin tällä kertaa. Keskiyöllä-kappale pantiin alulle Munervan ”normaalia
pienemmällä ja naurettavalla” Cobra-kitaralla, josta puuttui D-kieli, mikä
vaikutti levyn sävellyksiin paljon. Demot Munerva sovitti B.C. Richin Warlockhevikirveellä, josta puolestaan yksi kolmesta A:sta oli korvattu E:llä. Muistan
kuunnelleeni rupista Kunnon kurnutus -demoa kesällä treeniksellä bändin
kanssa ja ihastuneeni siihen välittömästi. Siinä yhdistyi railakas ilo ja alavireinen
raskaus, jotka ovat aina olleet lähellä sydäntä ja molemmat säilyivät
kappaleessa tuotantoketjun loppuun asti.
https://www.dropbox.com/s/adtj49mho1e2oyp/Kunnon%20kurnutus.mp3?
dl=0

UUSILLE URILLE, KATKENNEIDEN
KIELTEN JOHDATTAMANA.
— Juho Minerva
Treeniksellä biisi sai sinfonisen lopukkeen, joka muistutti pitkän ja
mahtipontisen spektaakkelin viimeisiä tahteja. Se oli vähällä päätyä roskikseen,
mutta Rekonen pelasti sen tiivistäen: ”Aina soittaessa hirvittää, kun
loppukaneetti lähestyy, mutta jos se ei tulekaan, on se vitunmoinen pettymys.”
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Väliosan munervaaninen tiluttelu korvattiin hiukan perinteisemmällä sävellajin
vaihdoksella ja banjoriffillä, jonka laatu ja tarve kyseenalaistettiin.
Allekirjoittanut jokisuistojen killisilmä piti silti banjoraidasta kiinni uuden
perinteen varjolla; Sydärien joka toisella albumilla on banjo. Seuraavalla levyllä
annamme siis banjon levätä laukussa.
Mikko BULL Rekonen joutui vain minuutteja ennen äänitystä keksimään uudet
kompit kielisoittajien toiveesta, ja iloisesti rullaava nu-metal tykittely vaihtui
demosta tuttuun skandinaavisen jäykkään 16-osabiittiin. Saimme hyvän oton
talteen, mutta myöhemmin huomasimme, että tempo alkoi vajota toisen
säkeistön alussa hitaasti ja varmasti kuin ryhävalaan savet merenpohjassa.
Rytminen vaihdos koettiin palautekaavakkeessa halvaannuttavana ja huomasin
itsekin saman paralyysin lenkillä, jolloin biisi tuntui suorastaan jäätyvän käsiin.
Rekonen ihmetteli aivan oikeutetusti, miksei asiaa otettu esille jo studiossa. Ensi
kertaa bändin historiassa päädyttiin siis ruuvaamaan tahtia Pro Toolsin elastic
audiolla. Biisi taivuteltiin korvakuulolta suoraksi, mutta Minervan kitararaidoille
ilmestyi sivutuotteena digitaalisia artefakteja eli suomeksi sanottuna vittumaista
surinaa, mutta häiriöistä isoimmat saatiin lakaistua äänimaton alle.
Viimeisessä miksausessa tein ison päätöksen ja poistin Paunon leadkosketinraidan ja pengoin esiin säälittävän pienen midikiipparin, jolla kiskaisin
tilalle Juhoa tuplaavan melodian. Sitä tilattiin pian kovemmalle ja tämä aiheutti
katharttisen onnen tunteen miksaamossa luukuttaessani biisiä läpi viimeistä
kertaa ennen masterointia iso hiiva aputuottajan pallilla. Viimeinkin haastava
kappale oli taottu muotoonsa ja siitä oli tullut omassa pienessä mielessäni levyn
kirkkain helmi.
Kirjallisuustieteen verkkoluennoilla opin, että katharsis-käsitteen isä Aristoteles
kertoo ilmiön aiheutuvan siitä, että katsoja puhdistautuu pelon ja säälin
tunteista taiteen avulla. Platonin mielestä puolestaan taidetta ei pitäisi olla
lainkaan, koska ihminen lankeaa sen johdosta perversioihin ja nauttii
esimerkiksi traagisen teoksen tuottamasta kärsimyksen tunteesta. Aristoteles ei
nähnyt tätä ongelmana. Hänen mielestään ihmiselle on luontaista matkia
ympäristöään toisintamalla ja luomalla vaihtoehtoisia todellisuuksia. Itse
ajattelen, että kyynel heikomman puolesta ja iloinen nauru toisen kanssa ovat
inhimillisen viisauden korkein muoto ja taide niiden temppeli.
Tomi Flyckt asteli soittotilaan kädessään Australian lahja maailmalle –
didgeridoo. Se oli sattumoisin D-vireessä kuten biisikin. Pölynimuriakin
puhaltanut iso mestari alkoi pöristä säkeistössä, ja bändin nuori nero Pauno
keksi sidechainata muhevan pumppauksen didgeen, jolloin siitä tuli uusi
alkukantainen mutta samalla muodikas bassolinja. Olimme niin tohkeissamme,
että rupesimme lisäämään putkea myös muihin osiin, sillä sen katkaiseminen
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aiheutti akuuttia impotenssia. Näppäränä seppänä Pauno viritti putkea lähes
reaaliaikaisesti tiedemiehen kiilto silmissään hiirikäsi aivan jäykkänä. BULL ja
Munerva eivät olleet sessioissa mukana, eivätkä olleet jälkikäteen yhtä
vaikuttuneita didgeridoosta ja se tulkittiinkin palautekaavakkeessa
virheellisesti rumpuryhmän lofi-prosessoinniksi. Päädyimme vähentämään
putken roolia biisissä, mutta kyllä se vielä siellä pomppii mukana kuin kenguru
jeepin kyljessä pussi täynnä pulveria.
Laulumelodia tuli kerrankin kuin salama kirkkaalta taivaalta ja uskalsin hyräillä
sitä jopa appiukkoni Raimon edessä, joka näytti innostuvan biisistä. Siinä oli
edesmenneen
kiipparimelodian
kaikuja.
Sanat
syntyivät
aitassa
Suomenniemellä. Juho oli saanut bussipysäkillä hyvän idean matkalla
bänditreeneihin, kun viisi vuoroa oli jäänyt väliin. Hän ehdotti Let It Be -tyylistä
rakennetta, jossa säkkärin loppu toistuisi kertsin alussa. Suomenniemen
kesämökille oli tullut vieraita ja liukenin härskisti aittaan turauttaen säkeistöt
puhelimen sanelimeen.
https://www.dropbox.com/s/9m837qrc3u2ybh5/Keskiy%C3%B6ll%C3%A4.
m4a?dl=0
Biisin tekeminen muistuttaa välillä vatsan toimintaa. Joskus ummettaa ja
huomaa istuneensa tuntikausia kitara sylissä eikä mitään tule ulos. Toisinaan
pitää puolestaan vetää auto moottoritien poskeen, jotta voi päästää tavaran
ulos isolla suihkulla. Laulaminen välillä hävettää. Melodiaa hakiessani ajattelen
ihmisten kuulevan minut heikoimmillani, joten hönkäilen hiljaa falsetilla ja jos
joku tulee sisään kesken kaiken, tuntuu kuin minut olisi valokuvattu housut
kintuissa spermat kaljamahalla. Kirjoittaessa iskee järkyttävä ujous ja huomaa
hakeutuvansa kauas vilskeestä, vaikka lopullisena päämääränä onkin esittää
musiikkia nimenomaan ihmisten edessä. Fiilis purjehtii ikuisesti täydellisen
epävarmuuden ja horjumattoman itseluottamuksen välillä, joista jälkimmäinen
ilmestyy yleensä vasta lavalla rock-persoonan ottaessa vallan.
Biisin sanat paranivat paljon matkan varrella, siitä kuuluu kiitos koko bändille.
Munerva toivoi kertosäkeeseen lohdullisuutta ja keksimme ottaa mukaan
sääennustetta laulavan kuoron ja myrskyn, jota saattoi paeta takan ääreen.
Rakkaus kesään, vuoden keskikohtaan, juhannukseen rinnastuu mielessäni
keski-ikään. Nuoruus jää huomaamatta taakse ja vaivihkaa saapuva vanhuus
toivotetaan tervetulleeksi kuokkavieraaksi.
Sydän, sydän -kuoro koostui Jussi Liukkosen enkeliäänestä, Mikko Rekosen
hauraankauniista tulkinnasta, Tomi Flycktin muhevasta baritonista ja Juho
Minervan kuulaasta tenorista. Bändin sisäisessä palautekaavakkeessa tätä
monimuotoista mieskuoroa kuvailtiin kuitenkin sanoilla ’jäätävän karmiva’.
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Pienen kaiuttelun ja balansoinnin jälkeen kuoro otti paikkansa kertosäkeessä ja
todennäköisesti myös monien, niin monien naisfanien sydämissä.
Keskiyöllä oli heittämällä levyn haastavin biisi miksata. Ensimmäiseen versioon
kului kolme päivää, siinä missä monet biisit syntyivät parhaimmillaan tunneissa.
Myös äänitysvaiheessa sydärimiesten soijasta mustat päät pyörivät kuin
Linnanmäen laitteet, kun tyydyttävää pohjaottoa haettiin Artlab Studion
käytäviä kipittäen. Kesken masteroinninkin biisi palautettiin miksauspöydälle
viime hetken paniikissa ja lead-laulua laskettiin. Kaikki työvaiheet olivat
kuitenkin minusta tarpeellisia ja monen mankelin läpi käynyt juhlaralli oli
noussut levyn kohokohdaksi, joka saisi sammuneenkin puliukon viisarin
värisemään.

Keskiyöllä
Järvi on peilityyni ja taivas auki
keskiyöllä.
Kaukaa kaikuu laulu ja kuuluu nauru
keskiyöllä.
Keskiyöllä kitara soi kirkkaammin kuin eilen
ja kaikki murheet lentää tuuleen
keskiyöllä.
Tuuli yltyy,
älä pelkää mustaa varjoo.
Taivas peittyy,
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se meille suojan tarjoo.
Myrsky on yllä,
me pärjätään kyllä.
Pannaan tulta pesään
keskiyöllä.
Nuoruuden suuri vimma taitaa olla
jo taakse jäänyt.
Anna mulle käsi, mennään hiljaa
keskiyöllä.
Keskiyöllä tuli palaa kirkkaammin kuin eilen.
Tuuli yltyy,
älä pelkää mustaa varjoo.
Taivas peittyy,
se meille suojan tarjoo.
Myrsky on yllä,
me pärjätään kyllä.
Pannaan mustat lasit
keskiyöllä.
Anna mulle käsi
keskiyöllä.
https://open.spotify.com/track/66EAqHqVallAxsWs4quer2?si=MkyG5sWiTd
GxWFimW-pJlg

3. SYKSY ON TAAS TÄÄLLÄ
Säv. Tuomas Skopa, Juho Minerva
San. Tuomas Skopa, Tomi Flyckt
Sov. Sydän, sydän

Kappaleessa yhdistyy kaksi runkoa, joista rakennettiin verstaalla kokonaan uusi
menopeli. Munervan rankka ja tiukka Stevari-demo otettiin ensimmäisenä työn
alle Konalan korjaamolla. Demossa on hämmentävän hieno kitarasoolo ja
modulaatio, jollaista en muista kuulleeni Sydäridemoissa.
https://www.dropbox.com/s/1co5ybq12690auq/Stevari.mp3?dl=0
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Sitä käänneltiin ja väänneltiin viikkoja, mutta demon elektroninen sähäkkyys
tuntui lässähtävän bändisoitossa terapiametalliksi ja lopulta teoksesta
irroitettiin kertsi yhtä luonnollisesti kuin terve munuainen irtoaa taitavan
kirurgin käsissä. Valokuvassa taidemaalari Rekonen poseeraa ateljeellaan
kädessään pieni vodkapullo ja taustalla uunituore fotorealistinen maalaus,
jossa lateksimaskeissa kärvistelevät hahmot peittävät leikkaushuoneessa
tapahtuvan operaation. Kuvatekstissä luki Hywät hyssykät, joka inspiroi
samannimisen demon, mutta yksinään tuo demo kuulosti parhaimmillaankin
vain kodittomalta c-osalta.
https://www.dropbox.com/s/5csrep4fw9iqbem/Hyw%C3%A4t%20hyssyk%
C3%A4t.mp3?dl=0
Vuosia päässä tai pikemminkin näpeissä pyörinyt 7/4-kierto ja Stevarin
dramaattinen kertsi lähetettiin sokkotreffeille Munervaanisen Cupidon
toimesta ja pari päätyi onnelliseen liittoon pian ensitreffien jälkeen.
BULL yllätti koko ryhmän ja tarjosi toiseen säkeistöön reipasta balkankomppia
china-symbaaliin. Se sai päät pyörimään ja herätti keskustelua. Kukaan ei
ainakaan jäänyt kylmäksi. Biisin isänä en ihan fiilannut tuota itäblokkibiittiä,
mutta vanha Rectoman oli kyllä vaistoissaan aivan oikeassa: jotain särmää tuo
toinen säkeistö selvästi kaipasi, jottei homma kävisi tylsäksi. Vasta studiossa
uskalsimme kääntää kompassin kohti länttä ja tuoda mukaan ripauksen
jääkylmää norjalaista black metallia. Lapin tuuli puhalsi, rakeet ropisivat niskaan
ja viimeistään masterkanavaan syötetty kristallinen Valhalla-kaiku sai
hilsepilven pöllähtämään lopullisesti loskaiseen tuuleen, kuten vanha Juho
Munerva sanoisi. Tässäpä katkelma hänen kirjoittamastaan arvostelusta, jossa
Immortalin 1995 ilmestyneen Battles in the North -klassikon kappaleet
muuttuvat yksi kerrallaan hyiseksi sääennusteeksi.

IMMORTAL ~ BATTLES IN THE NORTH
Throned By Blackstorms pärähtää korville semmoisella vauhdilla, että
hilsepilven pöllähdys sekoittuu tasaisen vimmaiseen jääviimaan. Kitarat
louhivat traagisia nuotteja.
Master of nebulah frost
Await the solar fall
Creations of ice shall behold
Wings majestic funereal
Guide through spectral lands
None shall pass me there
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Abbath känisee kuin parikymppiset brasilialaispojat ekoilla levyillään,
sanakirjat händyssä eikä aavistustakaan, mitä tässä nyt haetaan. Helvetin
kylmää meininkiä. Nousee esiin kysymys, onko lumi oikeasti mustaa?!
Sitten vitosbiisi, yksi omista suosikeistani: Moonrise Fields of
Sorrow. Vauhtia on aivan vitusti liikaa, eli juuri sopivasti. Silti rokataan
niin maan perkeleen vitusti. Tuulen nopeus laskee kertsissä 200 m
sekunnista vain sataan metriin sekunnissa, mutta satavan lumen ja rännän
ja jääpuikkojen kasvanut määrä kompensoi tätä niin, että yhtä kylmältä
tuntuu läpikotaisin. Upeita modulaatioita. Kunnon sahausta ja
rokkiriffiä... ahh...
Shine for me fields of sorrow
Shine for me dread moon
And make me never-ending snowfall
Toivotetaan kunnon talvi tervetulleeksi. Ei ihme, että Demonaz-raukalla
rävähti semmoset jännetupin tulehdukset kehiin, että soittohommat
olivat vuosikausia pannassa. Vaan pohjoisen mestaria, Abbathia ei
tulehdukset haittaa vittuakaan, hän on aurinkolasejaan myöten
läpikotaisen tulehtunut. Tarinan mukaan syntyessään hänen
ruumiinlämpönsä oli vain 24 astetta. Onneksi varttuessaan hänen
neuvolatätinsä mittasi helpottuneena taaperon kainalosta terveet nolla
astetta.
Eeppisellä bassolla tai en tiiä varmaan kitaralla sittenkin alkaa
Cursed Realms of the Winterdemons. Tästä on kysymys: talvesta,
demoneista ja talven demoneista. Abbath todella tietää oman paikkansa
tässä hyisen tyhjyyden valtakunnassa.
Burning away the daylight glimmer
With my nocturnal senses
Winds have come for me
Winds will come to me
Hän on säätilojen herra. Tuulen nopeus ja lumen määrä on vakio, eli
maksimi. Eeppistä riffiä pukkaa, lumisen vuoren laella hiippaillaan kuin
Wizards & Warriors kakkosessa konsanaan. Biisi loppuu feidiin, joka
tuntuu siltä kuin lopulta menettäisin tajuntani hypotermian kaapatessa
sieluni.
Yksi aamu katselimme Artlab Studion keittiössä Abbathin kitaraklinikkaa.
Leppoisa hevari huitoi mustia piikkisuoria hiuksiaan pois naamalta ja esitteli
riffejä aurinkolasit päässä. Sen jälkeen taisikin Juho raapustaa kyseisen
levyarvion sähköpostiin. Soitin tämän inspiroimana Syksyn mollisäkeistöön
kotisohvalla zeldamaisen säestyksen kahdella naikkarilla, jotka tuplasin
Logicissa synaharpulla. Laitoin nämä miksauksessa pintaan, vaikka tiesin ettei
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niitä luultavasti saisi haltuun livenä. Kukaan ei jaksaisi opetella niitä, minä itse
vähiten, mutta hitot siitä. Palautteessa kukaan ei tuominnut ideaa, joten se jäi.

MATKA ON PITKÄ JA TIE ON PIMEÄ.
— Tomi Flyckt
Albumilla on oikeastaan kolme teemaa. Rakkaus, kaipuu ja kuolema.
Kyseisessä biisissä kaikki kolme risteävät. Mitä tahansa aloitinkaan, se lähti
lopulta kaartumaan kohti kuolemaa, koska olin vastikään menettänyt ystäväni.
Halusin kirjoittaa sanat, jotka olisivat kuin nippu kauniita vanhoja postikortteja,
syksyinen luonto, soliseva puro, valheellisen kaunis muisto. Mieli alkaa
kuitenkin nähdä hahmoja metsän varjoissa ja korva kuulla liikettä yön
hiljaisuudessa. Kun se jokin ottaa vallan, tilannetta voi vain seurata vierestä.
Ikivanha dramaturgi sanelee. Tarttuu käsiin. Tietää. Tomi toivoi syvempää
raotusta luontokuvien oheen. Se avasi portin jollekin, jonka sydän oli yrittänyt
piilottaa.

Syksy on taas täällä
Lehdet tippuu puista.
Syksy on taas täällä
ja taivas on valkoinen.
Sieltä tippuu vettä.
Syksy on taas täällä.
Sinä olet poissa.
Kuljen metsän laitaa
ja pysähdyn tien varrelle.
Siellä saan rauhan.
Syksy on taas täällä.
Nähdään joskus unten mailla.
Nähdään joskus valveilla.
Nähdään joskus auringossa, joskus kuutamolla.
Nähdään jos ei sokeiks tulla.
Jos tullaan, sit törmäillään.
Törmäillään.
Talvi on taas täällä.
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Nähdään joskus unten mailla.
Nähdään joskus valveilla.
Nähdään joskus auringossa, joskus kuutamolla.
Nähdään jos ei sokeiks tulla.
Ja jos tullaan, sit törmäillään.
Törmäillään.
https://open.spotify.com/track/0Wzzppo4o7FrcpdvwnIn3e?si=3VuWw8pZQ
Umyw2Q46P5-VQ

4. MISSÄ SÄ OOT?
Säv. Tuomas Skopa, Ville Ahonen
San. Tuomas Skopa
Sov. Sydän, sydän

Appeni Raimo osti kirpputorilta kapeakoppaisen Noson Soittaja A:n. Himoitsin
salaa tuota kitaraa alusta alkaen ja Raimo arvasi sen. Eräänä päivänä se oli
jätetty sängylleni. Koppa oli halki monesta kohtaa ja takapuoli irvisti, mutta
luottomieheni Erkki Tolsa Munkkiniemestä sai taisteltua kaunottaren entiseen
loistoonsa. Laitoin sen heti Sydärien järjettömään soolontappovireeseen (C / G
/ D / A / A / A), pakkasin uuteen MES:in tuella ostettuun kantolaukkuun ja
nousin lentokoneeseen vaimoni Marjon kanssa kohti Afrikkaa.
Beninin kosteus ja kuumuus sai metallin palamaan. Ehdin säveltää kaksi ja puoli
biisiä, ennen kuin kitara tuhottiin kirouksella. Soittelin merituuleen hyräillen
pastis-pullo hiekkaan haudattuna. Kerran uppouduin liiaksi ajatuksiini ja suuri
aalto pyyhki ylitseni. Kaadoin kopasta suolaveden ja totesin myös iPhonen
läpimäräksi. Muistikirja turposi ja sivut olivat suolaisen hiekan peitossa. Puhelin
toimi vielä hetken, muttei antanut ladata itseään ja pian kolmen vuoden
musiikilliset muistiinpanot oli arkistoitu Ahdin mappiin. Eihän siinä voinut kuin
nauraa ja ottaa ryypyn suolaveteen sekoittunutta anisviinaa. Ei se mitään,
ajattelin. Nyt lähdetään puhtaalta pöydältä. Hyvien juttujen kuuluukin säilyä
ulkomuistissa. Kaikki muu on ylimääräistä. Näin tehokas on ihmismieli, joka
kykenee välittömästi keksimään, miten täydellinen katastrofi onkin oikeastaan
onnenpotku.
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Ennen matkaa keikkareissulla poikkesimme kerran Kasvihuoneilmiöön, hyvin
erikoiseen elämystavarataloon. En osaa kuvailla paikkaa, mutta voin lämpimästi
suositella sitä. Se on jotain Twin Peaksin ja Keskisen kyläkaupan väliltä. Olin jo
siristellyt isojen kirjakauppojen hyllyt läpi etsiessäni kiinnostavaa opusta
laulunkirjoittamisesta. Tuloksetta. Nyt vanhat silmäni näkivät juuri sellaisen
Kasvihuoneilmiön hyllyssä. En enää muista, mikä kirjan nimi oli, lahjoitin sen
sukulaiselle, mutta se oli raamattuni reissussa ja viilensi sieluni kuumissa
hotellihuoneissa ja kohotti minut ideoiden taivaaseen.
Jos haluat tietää, miten kitarani kirottiin, se selviää Villa Karon blogista:
http://villakaro.org/harjoittelijan-haavissa-tuomas-skopa/

Istuskelin kuumassa bussissa, kun säkeistön melodia tunkeutui päähäni kesken
nukahtamisen. Kaipasin jo takaisin Karoon kuumuus alkoi käydä hermoille ja
samalla selvisi, että laulu tulisi kertomaan kadonneesta vanhasta ystävästä.
Osat loksahtivat paikoilleen, kun viimeinen bridge tai mikälie löytyi otelaudalta
muistuttaen Lust for Lifen pääriffiä. Tuntui että pohja oli valmis ja luja.
Olinko tosiaan näin ujo? Sen sijaan että olisin ottanut puhelimen käteeni ja
kysynyt, mitä vanhalle ystävälleni kuului, käytin päiväkausia laulun
kirjoittamiseen ja toivoin, että se sattumalta kantautuisi hänen korviinsa. En
tiedä mitä sitten olisi tapahtunut. Olin varmaankin jollain tasolla
tunnevammainen. En tiennyt, miten ihmisten kanssa piti toimia. Joskus sitä
haluaa ottaa ystävään yhteyden kaikilla mahdollisilla tavoilla paitsi puhumalla.

TAITEEN TEKEMISESSÄ HIENOINTA ON
TAITEILIJAN VAPAA-AJATTELIJAN
STATUS.
— Mikko Rekonen
Oli antoisaa tehdä biisejä ilman nuotteihin liittyviä dogmia, joita olimme
noudattaneet järkähtämättä kolmetoista vuotta. Ajatuksen annettiin lentää ja
loistaa. Vaihtelin sävellajia hetken mielijohteesta ja syntyi reitti, jota jaksoi
kulkea tuntikausia. Sen varrella kasvoi sanoja omaa tahtiaan ilman, että minun
tarvitsi tehdä muuta kuin kastella niitä silloin tällöin ja elää Afrikan elämää siinä
välissä.
Äänitin aikoinaan Kuolimon järven kaikua ja tein siitä impulssivasteen. Tällöin
luonnonkaikua pystyi lainaamaan musiikkiin. Sitä voi kuulla levyllä ja myös
Karossa syntyneen demon lauluraidassa.
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https://www.dropbox.com/s/z3jmqtjewfc60vu/Miss%C3%A4%20s%C3%A4
%20oot.mp3?dl=0
Pauno löysi Konalassa introon ja outroon muhevan infraäänialueella operoivan
synabasson. Myöhemmin kesällä tuo kalju talentti osti analogisyntikan, jossa
säätövaraa oli niin paljon, että heikompi ekspertti olisi jo tippunut kärryiltä.
Vanhaa muhevaa temppelisoundia tuli kuitenkin ikävä, eikä mikään muu enää
kelvannut minulle, joten Pauno heitti empimättä vanhankin paavon osaksi
kioskiaan.

Tuntui että Missä sä oot? löytyi treeniksellä muutamalla läpimenolla. Studiossa
kappale koettiin niin helpoksi, että se äänitettiin heti ensimmäisenä parilla
otolla eikä miksatessakaan tarvinnut juuri jumpata. Sanat pysyivät lähes
koskemattomina. Pohdittiin oliko kappale jopa liian virheetön. Munerva tilasi
toiseen säkkäriin pientä punctumia – jotain ylimääräistä korvakarkkia
paatuneelle kuulijalle.
Tomi ilmoitti, että kitaralikki ennen kertsiä oli ehkä jostain Claptonin biisistä
pöllitty. Emme välittäneet siitä. Säkeistössäkin oli kai vähän Cobainin plektraa.
Eric Claptonilta kysyttiin haastattelussa, miltä tuntuu olla maailman paras
kitaristi. Hän vastasi: ”En tiedä, kysy Princeltä”. John Lennonilta kysyttiin, onko
Ringo maailman paras rumpali. Hän vastasi: ”Maailman paras? Ringo ei ole
edes Beatlesin paras rumpali.”
Kertosäkeen falsettimelodia anastettiin puolestaan täysin tietoisesti Minä ja
Ville Ahosen kappaleesta Kerro minulle rakkaani, jossa olen itse sitä
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viheltämässä. Kappaleessa lauletaan: ”Me
heiluttiin, kunnes pois meidät heitettiin”.
Tiedän, että lyriikkojen auki selittäminen on
usein ankeaa, mutta haluan kuitenkin avata
kyseistä tarinaa. Olimme Minä ja Ville
Ahosen kanssa 2013 Turun Down by the
Laituri -festareilla. Takahuoneessa oli
lappu, josta Popeda oli vedetty yli ja tilalla
luki kuulakärkikynällä: ”MINÄ JA VILLE”.
Ahosen piti olla laulamassa korkealla
nosturinnokassa, mutta se peruuntui viime
hetkellä. Meitä ennen esiintyi vanha
haippaaja Axl Smith. Vaihtoaika oli viisi minuuttia ja stage-ukko piti meidät
täydellisesti ajan tasalla: ”KAKSI MINUUTTIA!! MINUUTTI!!!” Keikan aikana
yleisö lymyili kaljateltassa. Puolivälissä settiä Ahonen alkoi pitkästyä ja järjestää
kuhinaa. Hän hyppäsi lavalta tyhjälle pöydälle tanssimaan. Turvamiehet hakivat
hänet ja poistivat alueelta. Hyppäsin heti perään samalle pöydälle
bassottelemaan ja pian kolmasosa bändistä oli poistettu festareilta. Kitaristi
Jani ”Hiekkala” Hietanen soitti silmät kiinni fiilistellen ja ihmetteli biisin jälkeen,
mihin kaikki olivat kadonneet. Pauno oli miksaamassa ja yritti selittää
kokemattomille liivi-ihmisille, että tämä oli osa rokkikeikkaa. Mutta turhaan.
Esitys päättyi siihen. Backstagella pakkaillessamme huumekoirat päästettiin
nuuskimaan pussejamme. Ja kiirekin oli. MINUUTTI!!! Kun Opel Vivaro liikahti
parkista, rengas lähti irti, mutta se on jo kokonaan toinen tarina. Down by the
Laituri, kesän ikimuistoisin festarikokemus.
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/122901-ville-ahonen-ei-kommentoi
Luulen että Missä sä oot? on yksi Sydän, sydämen helpoimmista biiseistä. Siinä
kumarretaan moneen suuntaan. Taiteessa saa varastaa niin paljon kuin ehtii
sillä ehdolla, että vie homman nextille levelille. Pauno kysyi kerran Ristolta, mitä
soittaa kiipparilla, kun biiseissä ei ole tilaa. Risto vastasi takapenkiltä: ”Tilaa ei
tarvita. Homma pitää vain viedä nextille levelille”. Musiikki on loppujen lopuksi
vain yksi meri, jossa polskimme huulet suolaisina. Joku sukeltaa sineen, toinen
kroolaa pinnalla ja aina silloin tällöin kädet koskettavat pinnan alla vahingossa
tai tahallaan. Joskus sitä hörppää kusipilvestä ja hyvänä päivänä surffaa
jättiaallolla. Mutta samaa merta kaikki tyynni.

Missä sä oot?
Kuulen äänesi.
Sun laulu soi mun päässä.
Tuuli toi sen ikkunasta
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helteisessä säässä.
Silloin me oltiin kuin veljeksiä.
Kierrettiin maita ja mantuja
ja soitettiin.
Se oli joskus aika villiäkin.
Me heiluttiin, kunnes pois meidät heitettiin.
Savun sekaan meni päivä ja yö.
Ja me laulettiin.
Joskus mietin missä sä oot.
Taakse jäi paheet
viimeisenä musiikki.
Sen sijaan soi johdatus,
se pois sut täältä kutsui.
Tuuli kantoi sun osoitteesi.
Tuuli kertoi ett' sul on kaikki
kunnossa.
Sä olet aina täynnä rakkautta.
Ei haittaa vaikk’ se joskus läikkyis yli äyräiden.
Teidän ovet oli avoinna
ihan kaikille.
Ja me laulettiin.
Joskus mietin missä sä oot.
https://open.spotify.com/track/44ddlFcMBzwglxi1DTBtcZ?si=om_Wx8p7Srq
lfCb3C2TjKg
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5. PAINA PÄÄLLE
Säv. Juho Minerva
San. Tuomas Skopa, Tomi Flyckt
Sov. Sydän, sydän

Tampere 22. heinäkuuta 2018
Sprintteri nouti minut kotiovelta tismalleen ajoissa. Kesä oli Suomen
mittaushistorian kuumin. Jo toukokuussa parkkikiekkoni oli sulanut
kojelaudan muotoon. Munerva tervehti takapenkiltä yllään pelkät
haaremihousut, edes kenkiä ei ollut mukana. Tämä oli viimeinen
keikkareissumme vanhalla Sydän, sydän -kokoonpanolla. Tunnelma oli
kuitenkin perinteisen hilpeä.
Vallilassa huomasimme, että pakun käsijarru ei pitänyt.
Vetäessämme sitä tiukemmalle keppi jumiutui. Pauno sai tärisevin käsin
vapautettua sen vartin uurastuksen jälkeen. Laitoimme tiiliskiven kiilaksi
renkaan viereen roudatessa. Tämä oli ainoa festarikeikkamme koko
kesänä. Se oli myös ainoa sateinen viikonloppu. Rajuilmaa oli luvattu vain
Tampereen ylle, jonne olimmekin juuri matkalla. Itse odotin innolla
kunnon myrskyä ja tuomionpäivän keikkaa, johon raahautuisivat vain
kovimmat fanit. Uusi Tampere -festari oli kuitenkin sisätiloissa ja lähes
loppuunmyyty. Lava oli mystisessä teollisuushallissa kaupungin laitamilla.
Keikka meni ihan mukavasti. Soitimme pääasiassa heviä. Taisimme
olla kaikki alasti kunnianosoituksena Munervan 16-vuotiselle nakuilulle.
Myöhemmin illalla katselin Juhoa, joka nyökytteli jämerästi kädet selän
takana lavan vieressä Circlen keikan aikana. Tunsin yhtäkkiä surun
kouraisun tajutessani, että jotain hienoa oli tullut päätökseen ja lähdin
kävelemään kohti kaupunkia kyynelet silmissä. Olin maalautunut
mustaksi ja aina välillä joku säikähti, kun ilmestyin pimeydestä tukka
pystyssä. Kolmen tunnin kävelyn jälkeen olin hotellilla, suru oli hellittänyt
ja menin pesemään maalit. Huoneet olivat tyhjiä. Muut olivat omilla
teillään. Sir Pauno tuli sisään yöllä ja kävi lattialle makaamaan. Pian hän
kuitenkin nousi, poistui ja hetken päästä kuului kilahdus kännykästä. Hän
oli päättänyt lähteä uimalaan. Muutama tunti myöhemmin alkoi tippua
kuvia järvimaisemasta ja jotain tällaista: ”Täällä on niin kaunista!”
Munervalla oli kylmälaukku mukanaan. Seuraavana päivänä
Omenahotellista poistuttuamme ihmettelin, miten laukku painoi yhä
pitkän illan jälkeenkin kuin synti. Kannettuamme sitä muutaman
kilometrin syrjäiselle parkkipaikalle avasimme laukun ja sisälle oli ängetty
iso kivenlohkare. ”Se jääköön Tampereelle”, ilmoitti Munerva, joten
nostimme tiiliskivikäsijarrun ja liikahdimme kohti Helsinkiä.
Viimeisellä huoltoasemapysäkillä ostin Juholle kultaisena
kädenpuristuksena aurinkolasit ja latasimme ne täyteen energiaa
tekemällä heavy metal -tsemppitervehdyksen, jonka olemme tehneet
ennen jokaista keikkaa niin kauan kuin muistan. Flygä ja Tohtorikin
saatiin mukaan etäyhteydellä. Koko sekalainen friikkijoukko oli koossa
viimeisen kerran ja laitoimme kämmenet yksi kerrallaan pinoon,
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vilkuilimme toisiamme varovaisesti hymyillen, annoimme käsikimpun ja
äänentason nousta, kunnes se saavutti huippunsa: ”Heeeeviiiiiiii...
METAAAAAAAALL!!!”
Hempeän popin jälkeen albumilla palataan niin sanotusti louhokselle klassisen
pentatonisen heavyn pariin Paina päälle -kappaleessa. Usein äänityksissä
laitamme stereoparin akustoimattomaan käytävään, jonne annamme kaiken
vuotaa. Tuloksena on raaka kaiku, joka liimaa pohjat yhteen ja antaa mukavaa
vastapalloa lähimikkien hifisoundille. Kertosäkeen lätkäkuoroa äänittäessä
teimmekin tällä kertaa päinvastoin ja ripottelimme itse talentit käytävään ja
mikit soittotilaan. Sen avulla saimme monottuneen ja betonisen Espoon Blues
-kuorosoundin, joka istui kertsiin ja viilsi esiin kitaroiden alta.
Artlabin työharjoittelija Antti Haiko oli puikoissa ja lähti pelottomasti
kokeilemaan uusia tekniikoita kanssamme. Tuo nuori kultakorva hymyili
arvoituksellisesti ja istui myöhemmin tarkkaamossa kuunnellen keskittyneesti
miksauksia tehden hyviä huomioita.
Kesän treenien aikana meillä oli lomaakin. Ennen kuin bändi katosi latoihin ja
lepikköihin mojitot kourissa, annoin kaikille kotitehtävän: viikko aikaa tehdä
hitti. Kurnuttajat toimittivatkin erinomaista bluesia määräajassa. Noidaksi ristitty
hevidemo syntyi Munervan yhdistellessä vanhoja roolipelimelodiota, turpeaa
riffiä ja muistaakseni lastenohjelmasta abduktoidun sävelkulun. Työhuoneella
pienen tyttären kanssa inspiraation vallassa kasatun demon tonaalisia ristiriitoja
ei ollut aikaa jäädä ratkomaan, joten duurimelodian ja mollisäestyksen hullu
romanssi jäi sulostuttamaan säkeistöjä.
https://www.dropbox.com/s/eu9gh0ifltj89fs/Noita.mp3?dl=0
Munervaaninen mestari oli alkanut päivittää kitarakalustoaan ja luopunut
vanhasta GT-3-multipaavosta, jonka olin lainannut hänelle millenniumin
huudeilla. Minua pelotti, miten keikalla sujuisi nyt Käen legendaarinen reggaedilsa, puudelimainen oktaaveri tai munervaaniset slap-säksätykset, jotka olivat
käyneet rakkaaksi vuosien varrella. Jäisinkö kaipaamaan terrierisäröä ja pitkään
hioutuneita erikoisefuja? En jäänyt. Juhosta olikin huomaamatta kuoriutunut
ammattimainen pedaalisäätäjä. Kenties tuo Myllypuron Mozart, omaa sukua
Siilitien Stravinsky, oli salaa harjoitellut Tekstarien riveissä – bändissä, jossa oli
palttiarallaa seitsemän toinen toistaan kännisempää kitaristia. Joka
tapauksessa uudet kaiut ja soundit olivat tervetulleita ja ne siunattiin heti
käyttöön. Munervaaninen hauva oli saanut eräänlaisen rabiesrokotteen.
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Eikä
siinä
vielä
kaikki.
Ensimmäistä kertaa Sydäreiden
historiassa
perusvirettä
oli
muutettu. Yksi kolmesta Akielestä oli nostettu E:hen. Sissos
sentään. Se kuulosti vuosien
alalouhinnan jälkeen raikkaalta
kuin kukkakedon varrella soliseva
lähde. Kokonainen kvintti lisää
skaalaa. Ainakin Paina päälle kappaleessa tuo ylähilseeksi
dissattu sointi pääsi oikeuksiinsa.
Myös albumin nimikkobiisin
johtomelodia oli uuden kielen
peruja.
Paina päälle sai hellävaraisen lopukkeen Flygän tarjoillessa pasteijamaisen
lämpimiä sointuja lähes oktaavin alavireisestä bassostaan ja Munervan
esitellessä uuden kielensä herkimpiä ulottuvuuksia Jukka Puotilan inspiroiman
melodian muodossa. Puotilan henki oli läsnä albumia tehdessä. Jo pelkkä
hänen nimensä hokeminen, ajatteleminen ja yhdistäminen melkein mihin
tahansa toimintaan antoi meille uskoa ja voimaa. WA oli tukossa Puotilan
lähikuvista. ”Soita tähän jotain pianoa. Vedät sen vaan ihan muina puotiloina”.
Illalla aloimme juopua ja päätimme äänittää kuusikätisen pianoraidan Sir
Paunon ja munervaanisen mestarin kanssa. Taoimme määrätietoisesti
ääniklustereita, joissa blues-skaalan kaikki kuusi ääntä soivat monista
oktaaveista. Mukana oli avoimeen A-duuriin viritetty 12-kielinen akkari, joka
ajettiin Paunokoneen eli J. Liukkosen rakentaman stereokompressorin läpi
vahvasti rypistettynä. Se toi kaivokseen hyvää rikinhajua ja parturoi pahimmat
stalagmiittipiikit.

SITTEN SE KAIKKI TULEE ULOS
SAMASTA HANASTA MASSIIVISENA
ROCK’N’ROLLIN VIRTANA.
— Tuomas Skopa
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Koeajoimme
biisin
Korjaamon
Vaunusalissa torvisektion kanssa,
johon
saimme
rock-tuuttaajien
aateliston Samppa Leinon, Erno
Haukkalan ja Antero Prihan. Vanha
käyrätorven myrkyttäjä Flyckt teki 15vuotisjuhlakeikkaa varten huimat
torviarrit, joissa kuultiin muun
muassa lainaus Huonosti käyttäytyvät
miehet -tv-sarjan johtoteemasta.
https://www.dropbox.com/s/x8y7a4fb9hxjcws/Paina%20p%C3%A4%C3%A
4lle.mp3?dl=0
Itse meinasin mennä börnikseen keikkaa järjestäessä, mutta väsymättömänä
työntekijänä ja luovana dynamona tunnettu Flygä väsäsi torvisovitukset muiden
kiireiden ohella pyyteettömästi, itseään säästämättä ja musiikillisesti tinkimättä.
Flygä on hieno mies, joka on luonut täysin oman tyylin soittaa bassoa. Hän on
efektien ja looppereiden suurvisiiri sekä peukkupormestari. Hän on myös
vertaansa vailla sovittajana ja näkemyksellisenä taidekentän pioneerina.
Juhlakeikalla oli mukana myös jousikvartetti, jota johti sellisti Saara Viika, jonka
kanssa teimme jousisovituksia.
https://www.dropbox.com/s/fzqv92emrviwdz5/Anna%20sen%20lent%C3%
A4%C3%A4.mp3?dl=0
Kävimme Flycktin kanssa avautumassa hetki ennen juhlakonserttia Radio
Helsingissä.
https://m.youtube.com/watch?v=Jjp9BEOuo38
Paina päälle käsitteli alunperin peliriippuvuutta, mutta laajeni tutkimaan
kuolemattomuutta ja digitalisaation luomaa turvan tunnetta. Itse en ollut
uskaltanut kokeilla uhkapelejä edes Las Vegasissa, mutta tunnistin pelihimon
lapsuudesta, jolloin päätyöni oli kasibittisen Nintendon hakkaaminen ja
voileipien tilailu äidiltä.
Kova pelimies on myös Jarkko Laakkonen, joka on ollut kantava rakenne
bändissä jo vähintään kymmenen vuotta. Siinä missä Sydärien sisäänpäin
kääntyneet
nihilistiset
esoteeriset
taiteilijanörttisielut
tuijottelevat
takahuoneessa pöydänkulmaa ja käyvät katsomassa muiden bändien keikkoja
vain pakollisen kaljanhakureissun ohessa, von Laakkonen on musiikkimaailman
savuisten areenojen suvereeni minglaaja. Hän tuntee kaikki indiemaailman
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tekijät eikä ujostele uusien tuttavuuksien kanssa. Ilman häntä olisimme
joutuneet pahoihin kiipeleihin varmaan joka keikalla. Raiderin ollessa vajaa,
järjestelyiden pettäessä tai random hyypiöiden huudellessa kitarakamoista
linjacheckin aikana Jaken tilannetaju ja neuvottelutaidot ovat omaa
luokkaansa.
Keväällä Gloriassa tulin lavalle ennen encorea ja pursotin guassia hinkeilleni
XXX:n intron aikana. Kun se oli tullut päätökseensä, ajattelin että ei mitään
hätää, äijät kyllä tajuavat vetää vielä pari tahtia, jotta ehtisin kitaranvarteen.
Mutta ei. Kapulat kohosivat vääjäämättömästi ilmaan ja jytäriffi oli
käynnistymässä. Samalla sekunnilla tunsin kitaran laskeutuvan syliini
täydellisessä vireessä oikea soundi päällä ja hetken uskoin enkeleihin. Von
Laakkonen oli jälleen kerran pelastanut tilanteen.
Kerran Munervan kaiutin kaatui Tampereen Yo-talolla. Laakkonen koppasi
skoben syliinsä, jossa se murisi loppukeikan. Vapaalla kädellään hän heitteli
kapuloita ja käsipyyhkeitä Rekoselle. Von Laakkosen tajunnanvirtaa muistuttava
blaastaus on myös keikkasprintterissä todettu hyväksi ajanvietetteeksi.
Kankkusessa Laakkonen on parempi kuin Elisan viihdepaketti.
Kohdatessamme musiikkimaailman sekavia hahmoja ja järjestäjien nihkeitä
yllätyksiä Dalai Laakkonen kuittaa simppelisti: ”Nyt haisee bensa”.

Paina päälle
Jos sulla on tylsää,
ota ohjaimet käteen.
Jos eilinen painaa,
paina nappia kovempaa.
Paina päälle.
Paina, paina päälle!
Mä haluan löytää
seinästä halkeaman.
Se ei pelaa joka pelkää,
paina nappia kovempaa.
Paina päälle.
Paina, paina päälle!
Lohdullinen on maailma pikselien,
kun askel painaa ja maa vajoaa.
Kun päivä on ohi,
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jään yksin vuoteeseen.
Verhot kiinni on
ja oon voimaton.
Mä haluan juomaa,
joka parantaa haavoja.
Ja jos mä tipahdan rotkoon,
sieltä nousen uudestaan!
Paina päälle.
Paina, paina päälle!
Lohdullinen on maailma pikselien,
kun askel painaa ja maa vajoaa.
Kun päivä on ohi,
jään yksin vuoteeseen.
Verhot kiinni on,
hermot mennyt on
ja oon voimaton.
Lohdullinen on maailma pikselien,
kun oikea maailma alkaa huojua.
Kun päivä on ohi, jään yksin vuoteeseen.
Silmät kiinni on ja oon voimaton.
https://open.spotify.com/track/4gpeonjh76t6iVlx8bJKUN?si=OkxRiUJIRZqb
VyOqUAJMfw

6. HENGISSÄ OLLAAN
Säv. Jussi Liukkonen
San. Tuomas Skopa, Jussi Liukkonen, Tomi Flyckt
Sov. Sydän, sydän
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Pauno ”Jussi” Liukkoselta tilattiin ensimmäistä kertaa historiassa kappale
Sydän, sydämelle ja mies lähetti heti
mestariteoksen jostain päin maakuntia ilmeisesti
pinkistä juhlabussista käsin. Itse asiassa
myöhemmin tehdyssä haastattelussa – jossa
bändi haastatteli itse itseään, koska mediaa ei
juuri sekobändin haalistunut taika enää
kiinnostanut – selvisi tietoa kappaleen
syntymästä. Pauno kertoo näin: ”Se syntyi aamun
sarastaessa kotonani Kurkimäen lähiössä.
Makoilin alasti sängyssä 20 euron nylonkielinen
kitara sylissä ja tiesin, että nyt se riffi tulee.
Muistan, että olin tuohon aikaan stressaantunut
ja halusin vain tehdä kauniin kappaleen”. Doorisen moodin tasapainoinen
tonaliteetti toi läppärimikillä äänitettyyn demoon salaperäisen, jopa vähän
röllimäisen tunnelman. Arvoituksellisesti nimetty demo Hävettävä nuoruus
muuttui bändin suussa pian Paunobiisiksi.
https://www.dropbox.com/s/jcef8hacxxqn112/H%C3%A4vett%C3%A4v%C
3%A4%20nuoruus.m4a?dl=0
Jussi myös lauloi demon alkutahdeilla, mikä teki ihastuttavan poikkeuksen
karpaasi-sydärien instrumentaalipainotteiseen demohorisonttiin. Sanat ja
melodiat suodattuivat solistin lävitse, mutta Paunon kylvämä kuolevaisuutta ja
lahoamista kantava siemen jäi itämään ja versoi tarinan, joka alkoi kasvaa oman
elämäni ympärille kuin muratti tiiliseinään.

PITÄÄ OSATA PÄÄSTÄÄ IRTI. SE ON
STUDIOTYÖSSÄ HAASTAVINTA
— Jussi Liukkonen
Otimme Munervan kanssa väliosassa pienen soolo-battlen. Leadit
improvisoitiin perinteiseen sydärityyliin riskillä pohjaotossa. Tällä kertaa
uhkapeli kannatti. Ohjelmoin ilman lupaa multiefekti GT-6:een harmonistin
juuri ennen äänityksiä. Soolojen jälkeen alkoi koko bändin voimin
metalliromulla ja toimitusjohtaja Palmin haisevilla keräilykolikoilla soitettu
perkkaraita. Viimeisen säkeistön jälkeen säveltäjä Sir Pauno osoitti melodisen
neroutensa heittäen väliosaan suloisesti polveilevan kertosäemäisen mutta
kertautumattoman teeman pianolla uniksessa Munervan kanssa.
Paunolla on toinenkin harvoin käytetty lempinimi: Voimies. Kävimme
Keskiyöllä-kiertueella Rytmikorjaamolla ja Pauno valitteli unohtaneensa
ihovoiteen kotiin. Koivet alkoivat käydä kuivaksi ja kupolia kutitti. Jääkaapissa
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oli lautasellinen voita, ei mitään muuta. Munerva kysyi: ”Mikset voitele itseäsi?”
Pauno kysyi: ”Haluaisitko, että voitelen itseni?” Munerva vastasi: ”Haluan”.
Pauno nytkähti heti liikkeelle, heitti köntin
mikroon ja alkoi riisuutua. Voideltuaan itsensä
kauttaaltaan iho sai kosteutta ja kauniin kultaisen
värin. Olo helpottui silminnähden. Olihan se
myös hyvää viihdettä.
Ilta jatkui vielä pitkälle yöhön ja pian Pauno alkoi
valittelemaan voin hajua, eikä hän yleensä kovin
helposti valittanut. Voin haju sai hänet voimaan
pahoin, eivätkä toistuvat peseytymiset auttaneet.
Härskiintynyt rasva oli imeytynyt liian syvälle.
Alapedillä pötköttävälle BULLille hajusta alkoi
sen sijaan tulla nälkä. Lyhyt henkilökuva Sir
Paunosta on nähtävissä herra Munervan
tuottaman hullunhauskan ja huonosti synkatun dokumenttisarjan
ensimmäisessä osassa, jossa pääsemme vierailemaan Konalan treeniksellä.
https://m.youtube.com/watch?v=abgwkCaW58w
Palataanpa vielä itse biisiin. Pauno oli tosiaan jättänyt kuolevaisuuden kaiun
soimaan lähes instrumentaaliseen demoon, joka jäi kytemään mieleni
pohjavesiin. Hector lauloi: ”Älä tee sitä”. Paremmin sitä ei voinut enää sanoa.
Varastin säkeen hetkeäkään miettimättä ja melkein jopa melodiankin. Ajattelin,
että ne voi sitten vaihtaa myöhemmin. Sanat kuitenkin kuvasivat biisin ydintä,
eikä mieleen suostunut tulemaan enää mitään muuta, joten päätin taas
varastaa. Rikokseni aiheutti huonoa omatuntoa ja ajattelin pyytää itse karvaista
Hjalmaria mukaan biisiin fiittaamaan, jotta saisin armahduksen ja siinä ohessa
varmaan kivat kuulijaluvut, mutta sisu meni kaulaan siinä projektissa.
Aiheutimme
aikoinaan
Marjon
kanssa
pienen
skandaalin
Hectorin ”jäähyväiskeikalla” Lahdessa. Istumakatsomo oli täysin jäykkänä
suomalaiseen tapaan ja setin loppupuolella Marjo nousi ja alkoi pujotella
istuvien jalkojen läpi lavan eteen. Pakkohan minunkin oli lähteä. Turvamiehet
alkoivat jo lähestyä meitä sormet syyhyten, mutta jähmettyivät nähdessään
takaa rynnivät lukemattomat mummot ja papat. Lopulta koko katsomo oli
pakkautunut lavan eteen. Hectorkin oli fiiliksissä tempauksesta. Lukuisat
toivekappaleet hän kuitenkin kuittasi: ”En ole mikään jukeboksi, vaikka siltä
näytänkin. ”
Albumimme Keskiyöllä sai lämpimän vastaanoton faneilta ja kriitikoilta. Levyn
tiimoilta tehtiin nolla haastattelua ja noin kolme arviota. Mutta frendeiltä tuli
enemmän palautetta kuin koskaan. Vaikka albumia ei juuri noteerattu, saimme
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pitkästä aikaa viiden tähden arvostelun ja ystävien viestit lämmittivät sydäntä.
Missä sä oot? nappasi Ylen levyraadissa voiton, ja muutamat biisit pääsivät
kaiken maailman hipster-soittolistoille. Tuntui palkitsevalta saada tunnustusta
pitkän työn jälkeen. Mielestäni koskettavin palaute tuli runomuodossa vanhalta
faniltamme Salikselta. Tuo Turun legenda laittoi tapaansa nokturnaalista
tekstaria typoilla terästettynä. Saliksen tyylin tunnisti aina salaperäisestä tuplag:stä.
istun sänggyllä juoden punaviiniä
sydärit soi stereoissa
henggissä ollaan
meditoin omalla tavallain
lämpö täyttää punaisen
pumppaavan elimen
kitarat rummut ja basso
ilma värähtelee
tekee tuhjän täydeksi
tunteet puhkeaa kukkaan
suljen silmäni pimeässä mieli laajenee
on vain minä ja tahti musiikin
tunne muutettu ääneksi
hyvä olo kanssa surullisuuden
kitara rummut ja basso
ilma värähtelee
keskellä sanojen
jotka kuulla tahdon uudelleen
lauluja runon mitassa
soittimet samassa tahdissa
kaikki muu unohtuu
on vain minä musikki ja kaipuu
en tiedä mitä kaipaan
kai vastauksen vielä joskus saan
kitarat rummut ja basso
soittimet loputtomat
kauniit lauseet voimakkaat kertsit
paras tunne minkä tuntea voi
korvasta mieleen mielestä sydämmeen
kuniit säkeet
kylmät väreet
kauniit säkeet
kylmät väreet
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Hengissä ollaan
Mä kuljen katuja ja kujia
sua etsien.
On taskunpohjalla
sun viestisi eilinen.
Me kaikki odotetaan
jotain vastausta.
Me kaikki odotetaan
pientä ihmettä.
Mut se ei tule,
joten jatketaan vaan.
Jatketaan vaan.
Häntä heiluu ja perse keinuu,
hengissä ollaan.
Silmä iskee, aurinko laskee,
hengissä ollaan.
Sun vuoros tulee kyllä vielä.
Maaliviiva, me nähdään siellä.
Vain puolet maailmasta
voi olla pimeässä.
Vain puolet maailmasta
voi olla valossa.
Joku rakastaa sua,
vaikket uskoiskaan.
Älä tee sitä.
Häntä heiluu ja perse keinuu,
hengissä ollaan.
Silmä iskee, aurinko laskee,
hengissä ollaan.
Sun vuoros tulee kyllä vielä.
Maaliviiva, me nähdään siellä.
https://open.spotify.com/track/03jFi65pCCj8zCaHEf7dsz?si=jmfqZgsRu2ZGcURRPmIRA
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7. TÄÄLTÄ TULLAAN!
Säv. Tomi Flyckt
San. Tuomas Skopa
Sov. Sydän, sydän

Kettu oli kolossa ja lippis nuotiossa. Biisinteosta lomaa pitänyt maestro Flyckt
oli palannut parrasvaloihin ja pyytänyt ison vonkaleen, jonka Markiisi-demo
nostaa vieläkin kyyneleet silmiin jouluisella melodiallaan, svengillään ja
hurmoksellisella pimputuksellaan, joka on kaunis kuin kasteinen hämäkinseitti
kuusen oksilla.
https://www.dropbox.com/s/8m6kye2hxgkj20m/Markiisi.mp3?dl=0
Itä-Helsingin oja-ollit eivät kuitenkaan olleet tarpeeksi taitavia toteuttamaan
basistin kirkasta näkemystä ja uusi bändisovitus syntyi pitkälti studiossa. 32
soinnun kiertokulku, jossa samat soinnut pyörivät eri järjestyksessä tuotti
minulle kosolti soijaa kuumassa treeniksessä. Munervakin yritti ottaa
polyrytmisen hilseilyn haltuun, mutta tuo vaarallinen ja lähes mahdoton tehtävä
sälytettiin pian Paunolle – kiertoriffien päätepysäkille, joka selätti kuvion
ohjelmoiden synaansa ekstaattista säksätystä Flycktin katsoessa olan takaa
paksut kulmakarvat sibeliaanisessa rutussa. Sen lisäksi Paunon tuli täpätä jalalla
koko ajan tempoa, jotta korttitalo pysyi pystyssä. BULL painoi kaasua. Hyvä aito
90-luvun Hausmylly-komppi soi ja Munerva hiplasi muistiinpanojaan rillit
killissä. Jukka Puotila oli mukana vahvempana kuin koskaan. Pohjaotto oli
kaunis villiori, jota viisi puliukkoa yritti kaikin voimin kesyttää.
Kapteeni Mikko ”BULL” Rekonen, vanha sairaalavaatteisiin pukeutuva
linkkuveitsimoshaaja kietoi sormensa toimitusjohtaja Palmin arvokkaan Martin
& Co.:n kaulan ympärille ilman lupaa ja harjasi hienot Eagle Eye Cherry -kitarat
säkeistöihin Munervan ja minun ratsatessa viereisellä sohvalla. Biisissä ei ollut
kertosäettä, vain säkeistöjä ja vahva leavingsmäinen päämelodia. 32 soinnun
kierto toistui yhä uudelleen eri instrumentaatioilla.

PERSOONISTA SE LÄHTEE. TAI
NÄPEISTÄ SE LÄHTEE, NIIN KUIN
MINERVA SANOO.
— Tuomas Skopa
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Tomi toivoi pianolla tuplattuja pohjasointuja. Ei mitään rakettitiedettä. Kukaan
sydäreistä ei kuitenkaan osannut lukea nuotteja. Mikitimme johtaja Palmin
epävireisen mutta suloisen saksalaisen Taubert-pianon Sennheiserin e604
tomimikeillä. Ne ovat minusta ylivoimaisesti parhaat siihen hommaan. Juho
yritti soittaa, epäonnistui. Skoppeli yritti, epäonnistui. Pauno yritti, epäonnistui.
BULL, joka on koko lapsuutensa harjoitellut Chopinin pianokonserttoja, ei ollut
paikalla. Lopulta jaoimme Paunon kanssa rekisterin puoliksi. Hoidin
alaoktaavin, Pauniño ylähilseet ja näin pääsimme biisin läpi alusta loppuun
huojuen kuin Pasi Nurminen lentokoneen portaissa. Halusimme perinteisen
Jukka Puotila -fiiliksen lisäksi kunnon aitoa ysärimeininkiä. Loin Logicissa
temporaidan rectobiitin perusteella ja testailin päälle Matrix-tyylisiä
breakbiittejä ensimmäistä kertaa bändin historiassa. Löysin Apple Loopseista
Alanis Morissettemaisen groovebox-soundin. Pitkän klikkailun jälkeen painoin
välilyöntiä, nojasin taakse ja kuuntelin, kuinka kone alkoi uskollisesti seurata
Rekosen signatuuritaimia kuin labradorinnoutaja herskapussia Australian
tullissa.

OLEN AINA SOITTANUT KOVAA. VOISI
JOPA SANOA, ETTÄ RASKAS
SOITTOTYYLI TULEE LUONNOSTAAN.
— Mikko Rekonen

KUN REKONEN LAPPAA HALKOA
ROCK-JUNAN TULIPESÄÄN, MINÄ
VEDÄN KÄDEN LIPPAAN.
— Tomi Flyckt
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Rekosella on ihan oma groovensa. Kutsun sitä nimellä antisvengi. Se on kuin
perinteinen 16-osa-swing, mutta gravitaatio onkin kahdella ensimmäisellä
iskulla kakkosen ja kolmosen sijaan. Tämä luo hienovaraisesti jäykän
skandinaavisen tunnelman, joka on iso osa Sydärien soundia. Rekosen suurin
voima muusikkona on mielestäni tunteiden aistiminen ja ilmaiseminen. Siihen
ei pelkillä rummuilla moni pysty. Lyömäsoittimet noudattavat yleensä rauhan ja
kiihkon lakeja valtakunnassa, jota hallitsee Keisari Tempo. Mutta BULL tuo
jotain kaukaa vieraasta maasta ja kulkee omaa rytmistä reittiään kohti
henkilökohtaista katharsista.
Keikoilla tuo posliinigorilla riisuu kaiken paitsi bokserit, kirjoittaa nimensä
rintaan, kiristää ranteiden remmit ja istahtaa kannujen taakse tulpat kahden
sentin syvyydessä korvakäytävässä. Hän ei kuule muuta kuin leukaluussa
resonoivan basarin ja hampaiden kolinan.
Eikä hän alistu metronomin kylmään
nakutukseen, vaan esiintyy omaan tahtiinsa
aortta
kapellimestarinaan,
valtimot
nuottiviivastonaan
ja
kammiovärinä
bassolinjanaan. Proteiinipulverilla kasvatettu
BULL ei koskaan vain soita peruskomppia,
hän elää ja hengittää sitä, syö ja ulostaa
komppia tuhoten keskimäärin yhden 5Bkapulan
seitsemässä
minuutissa.
Rectoboksissa hän säilyttää kaikkein tärkeimpiä työkalujaan: nenäliinoja ja
aurinkolaseja.
Cobain tapasi laittaa styrkkarista middlet täysille ja panna elementin töihin.
Seinän toisella puolen Andy Wallace puolestaan otti keskiäänet pois
miksaustiskissä. Tästä syntyi Nirvanan klassinen grunge-soundi. Skoppeli-särö
syntyy hiukan samalla tavalla mutta kehnommin. Fenderin Twin tuottaa hienon
cleanin, muttei oikein toimi särökanavana. Marshall JCM-800 puolestaan
tunnetaan hyvästä hevisäröstään, mutta alhaisella gainilla soundi on muovinen.
Itse yhdistän Twinin esiasteen ja Marshallin vahvistimen paskimmat puolet:
ankean särön ja voimattoman cleanin. Jotenkin se toimii. Yhdistelmä on
rukiinen bastardi, takapenkillä siitetty alamurina, jota vaalin ja kasvatan
vuodesta toiseen isällisellä hellyydellä.
Täältä tullaan on mielestäni levyn aliarvostetuin biisi ainakin suoratoistojen
perusteella. Loistavista melodioista huolimatta emme ehkä onnistuneet
saamaan demon rentoa ekstaasia vangittua studiossa. Soittotaidot,
elektroakustisten instrumenttien rajat ja usean eri näkemyksen luoma
kompromissi kesyttivät biisiä liikaa. Vaikka pidänkin albumiversiosta todella
paljon, muistan demoa kuunnellessani sen kuuluisan jonkin, joka on kenties
kadonnut matkan varrella.
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KUTEN VIHA, MYÖS ONNELLISUUS
PULPPUAA SIELUUNI PIENISTÄ
ASIOISTA.
— Juho Minerva
WhatsAppissa tuli puhetta onnellisuudesta. Kenties se on tunne, kenties tekoja.
Toiselle se on menneisyys, toiselle pakeneva unelma. Joskus se on näkymätön
rakkauden hehku. Toisinaan pelkkää teoriaa. Biisissä oli minusta läsnä vahva
onnen tunne ja halusin, että lyriikka vahvistaisi sitä entisestään. En välittänyt
vaikka tuli pöhköjäkin juttuja. Koetin olla sensuroimatta itseäni. Ajattelin että
nyt tehdään se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen ja tehdään se täysillä. Ei aina
tarvitse keksiä pyörää uudestaan, riittää että uskoo tekevänsä niin. Joskus
onnellisuus on pieni keskustelu ystävien kanssa.
7.1.2018

Sir Pauno

Tämä viesti poistettiin.
3.02

Skåppeli

”Tämä viesti poistettiin.”
Oho! Nyt rupes heti kiinnostamaan, minkälainen
on viesti, joka ei ole läpäissyt S,s keskustelukanavan laatukriteerejä! 🧐🤨🤪

9.36

Munærva

🤪
10.33

$ir Pauno

Se oli vain nitrodisco-kuva joka lähti vahingossa
sydäriryhmään! 😳

11.08

Munærva

Arvasin saatana
11.08

Toinen veikkaus oli, että imelää lepertelyä
naiselle hemmetti ja vahingossa väärään
ryhmään 😜
11.09

Kulli kiilsi siinä joka tapauksessa kovana...
11.10

Skåppeli
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Yritin ite miettiä, mikä olisi semmosta mikä
sensuroitaisiin sydäriryhmässä. Mielikuvitus
meni aivan tyhjäksi! 🤯

11.10

$ir Pauno

11.11

Näh, tylsää taiteilua. Tässä se kuva nyt on.
11.11

Eilen oli nitrojen pikkujoulut.
11.11

Munærva

🤣

11.11

Skåppeli

Hienohan se on! Onko hänellä kännykkä
kädessä? 😎
11.11

$ir Pauno

Oluttölkki.

11.12

Skåppeli

🍻
11.12

Eli kapseli.
11.12

Time capsule.
11.13

Munærva

Vähän tommosta vastavaloa tullut vahingossa.
Usein kohde valaistaan myös edestä selkeän
vaikutelman varmistamiseksi. *

11.14

Haaveileekohan kuvan henkilö saavansa tölkin
pohjan puolelta nautittua ns. "Alalorinaa"?

11.15

Skåppeli
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Voi olla että tuossa on myös dokumentaarinen
vivahde. Silloin ei aina ehdi huolehtia kohteen
valaisusta.
11.15

Munærva

Taiteellistakaan kulmaa ei voi suoraan jättää
pois laskuista... 🤔

11.16

Skåppeli

Tai tarkistaa pvämäärästä onko tuote
juomakelpoista...
11.16

Munærva

Se selittäisi valaisunkin, joka nyt vaikuttaa
osuvan kirkkaimmin juuri tölkin pohjaan.

11.17

$ir Pauno

🤓
11.17

Munærva

Tölkin epäselvyys tosin vaikeuttaa olutmerkin
tunnistamista.

11.18

Tämä viesti poistettiin.

11.18

$ir Pauno

Onko olutmerkistä veikkauksia?
11.19

Skåppeli

Ei helvetti... jo toinen viesti katosi ennen kuin
ehdin tsekata sen! Ihan kuin Langolieerit olisivat
tulossa!

11.19

$ir Pauno

Tämä on jo julmaa!
11.20

Skåppeli

Taiteilijat juovat yleensä kyykkykaljaa eli
Karjalaa.

11.21

Tai siis... näin olen kuullut!

11.21

Munærva

Nitrot ovat toisaalta äveriäitä yrittäjiä. Tölkki
näytti hiukan Keisarilta. Toisaalta Jussi jo
kirjoittikin, että "olutta", joka on huokea
Lidlistäkin saatava juomamerkki.
11.23

$ir Pauno
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Nykyinen kyykkärihän on Koff. Bulkkikaljan
asema vaihtuu muutaman vuoden välein. Mut
kuvan kalja ei olekaan Koff eikä Karjala.

11.24

Skåppeli

Mitä juo yrittäjä/farmaseutti/muusikko?
11.24

Munærva

🤔

11.24

Erikoisen näköinen ylävyö tuolla kapselilla...
yllättävän vaalea.

11.25

$ir Pauno

Voin kertoa, että kuvan valaistus vääristää
huomattavasti tölkin värimaailman
hahmottamista.
11.26

Skåppeli

Mä olen erottavinani punaisen sävyjä tölkin
reunoilla. Se ei tosin paljon auta. Carlsbergin
voinee sulkea pois?

11.26

$ir Pauno

Mutta Juhon vaaleus viittaa oikeaan suuntaan!
11.26

Munærva

Valaisuun kannattaa muistaa panostaa!

11.27

Sininen?

11.27

Kukko?

11.27

$ir Pauno

Ei ole Sininen eikä Kukko.
11.27

Munærva

I'll get mi coat

11.27

Joku ihmeellinen koukerokin siinä on peukun
vieressä. Kuin "D"....

11.28

Skåppeli

Nyt tarvittaisiin värioppia. Taustalta tulee sinistä
valoa. Eli syökö se pois ööö... oranssin?
11.28

BULL

Pirkka?

11.29
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$ir Pauno

Oli itteki pakko zoomailla tohon tölkkiin ja se
näyttää melkein pieneltä Keisarilta, vaikka siinä
ei ole oranssia muistsakseni ollenkaan.
11.29

Ei ole Pirkka.
11.30

Skåppeli

Mä en tiennytkään että Keisari tekee
minihiivoja.

11.30

BULL

Jumalauta
11.30

$ir Pauno

Sepä se. Eihän ne taidakaan tehdä.

11.30

Munærva

Jos ei nyt tule vahvaa todistusta vastaan, niin
kyllä se Keisari on oltava
11.31

Mitä välii mitä ne tekee
11.31

BULL

Rainbow

11.31

$ir Pauno

Keisari se ei kuitenkaan ole.
11.31

Munærva

Tärkeintä se on mitä kädesrä löytyy

11.31

$ir Pauno

Tekeekö Rainbow minihiivoja?
11.31

BULL

Totta...hmmm

11.32

Munærva

Valaistushan vääristää... ja ka
11.32

Ja kamera lisää kymmenen kiloa... 🤔
11.32

Skåppeli

Anna Pauno winkki, missä hintakategoriassa
liikutaan? Onko alahyllyn öljyä vai kallista
ohraa?

11.32

Vai semisepon lapparia?

11.32

Munærva

Ei kai sentään Sommersbyn siideri?
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11.33

Skåppeli

Olut on kyllä jo mainittu.

11.33

$ir Pauno

Kyl se varmaan hitusen kalliimpaa taitaa olla.
Itse en intuitiolla ostaisi ko. merkkiä. Tosin just
eilen ostin intuitiolla koko lavan tota olutta, kun
ei ollut omat rahat kyseessä.
11.34

Skåppeli

Tää on niin intensiivinen keskustelu, että mulla
on jo kainalot aivan hiessä.

11.34

BULL

Hmmm kalliimpaa...hmmm
11.35

Skåppeli

Ja aamutee mennyt useasti väärään kurkkuun.

11.35

Munærva

Mikä on kun ei Rekonen Batterytölkkiä tunnista.
11:35

$ir Pauno

Tai itseasiassa en koko lavaa, mikäli lavan
määritelmä on 24 oluttölkkiä. Olisko tässä
lavassa ollut 28.

11.35

Eiku 18 anteeksi!

11.37

BULL

Santtu?...ei se se oo
11.35

Ei näytä
11.36

$ir Pauno

Ei oo Sandels eikä Sommersby.

11.36

Skåppeli

Jos ton hinta on yli 1,8 euroa tölkki,
sydärmiehillä ei ole välttämättä ollut ensi käden
kosketusta kyseiseen gepardiin. Vai onko
muuten pitkäripasesta tuo tölkki?
11.37

Munærva

Kohta tulee Flyckti täydellisesti tarkennetun
kuvan kanssa jauhottamaan kaikki arvailijat,
että Veikko kesäoluthan se siinä.

11.37

BULL
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🤪🤓
11.38

$ir Pauno

Toi on Porthaninkadun pienestä K-marketista.

11.38

Skåppeli

Flyckti googlettaa varmasti jo ihan perkeleesti.
Todennäköisesti jo wikissä.
11.38

BULL

Se olidi legendaarista...

11.38

Tavallaan jokaisesta väärästä tulee
miinuspisteitä ja häpeää... harkiten läväyttää
päätelmän kehiin... pesee koko pesueen..like a
pro...like a boss

11.39

Skåppeli

Alkaa suu napsaa...
11.40

BULL

Vähemmästäkin....🤤
11.40

Munærva

Itse googletan kyllä!
11.41

Skåppeli

Olvi?

11.41

Munærva

Ja siis taiteessahan ei ole vääriä vastauksia.
11.41
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BULL

Googlee kehiin... olutmerkit...kuvahaku🤤
11.42

$ir Pauno

Ei ole Olvikaan!
11.42

Skåppeli

Itse pistin ”oluttölkki”.

11.42

Kuvahaku

11.42

BULL

😆
11.43

$ir Pauno

🤣

11.43

Skåppeli

Aloin kirjottaa myös ”Porthanink...”, kunnes
tajusin että tämä ei kyllä johda mihinkään.
11.43

$ir Pauno

😀

11.44

BULL

Oluttölkki kallis
11.44

Munærva

Marsalkka...

11.44

Skåppeli

Kainalot aivan hiessä.
11.44

BULL

Todella...

11.45

$ir Pauno

Marsalkka... Onko sekin bisse? Hyväkin?
Kuvassa ei ole Marsalkka.
11.45

Munærva

Heineken.

11.45
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BULL

11.47

Skåppeli

Sokka irti.. 🎶

$ir Pauno

Ei ole Heineken.
11.47

Tää on just sellanen olut, jonka olemassaoloa
ei muista.
11.48

BULL

Mikä hitto!!! Daamn mikä ihme se voi olla....LOL

11.48

Skåppeli

Nyt meidän pitää päästä Nitrodiscon pään
sisään. Mitä he ostaisivat pikkujouluihin. Onko
spesiaalibisseä? Anttonihan on bisse-expertti.
11.48

BULL

Hitto vie... luxus bisseä.. pieni tölkki tosin

11.48

$ir Pauno

Ei tuo välttämättä spesiaalibissen kriteerejä
täytä.
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11.51

Munærva

Fosters

11.52

Skåppeli

Eli vähän kalliimpi, ei spesiaali, ei ihan normi,
kolmosolut?
11.52

Flügä

Jahas, 111 uutta viestiä aamun aikana.

11.53

Munærva

Tärkeitä bisneksiä.
11.53

Skåppeli

Pääset nopeasti mukaan keskusteluun. Klo
11:11 on lähetetty kuva. Yritämme arvata mitä
olutta siinä on.

11.54

Flügä

Joo, luin kyllä kaiken. Itsekin kallistun
Fostersiin.
11.54

$ir Pauno

Kolmosolutta se on. Löytyykö muuten nykyään
nelosta kaupoista? Ei oo Fosterskaan.

11.55

Munærva

Onpas
11.55

Flügä

Nelosta saa kaupoista.

11.55

On Fosters.

11.55

Munærva

Ei vaiskaan... a.le cocdq
11.55

BULL

Näistä se ei ole mikään...

11.55
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Flügä

Fosters.
11.55

Skåppeli

K-kaupasta.

11.55

Porthaninkadulta.

11.56

Onko kukaan siellä päin?

11.56

$ir Pauno

A. LE COQ on OIKEIN!
11.56

Skåppeli

Ei helwatti! Mä oisin tienny!

11.56

Munærva

Goolasin kyllä kmarket oluttölkki ja fosters
tosiaan tuli. Mutta itse jouduin päättelemään
että varmaan le kökkiä sen olla pitää...
11.56

BULL

Munerva pesi koko sakin stnä!!!!

11.56

Flügä

Wanha kunnon Beerwolf!
11.57

Skåppeli

MEINASIN sanoa sen, mutta luulin että se on
halpispaskaa!

11.57

Munærva

Kyllä olutmies aina oluen tuntee vaikka ois
valaistu päin viddua...
11.57

BULL

Heh sama!!😂😂😂
11.57

Vähän selittelyn makua...😆
11.57

Munærva

Itselläni on tällä hetkellä vain qökkiä
työhyoneellaa 18 bäkki
11.57

Skåppeli

Pakko jotenkin niellä vaan tappio.

11.57

BULL

Ei auta...ei auta
11.58
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Munærva

Täysin juomakelvotonta.

11.58

BULL

Tappio iskee syvälle..😥 mutta ajan kanssa...
11.58

Munærva

Tosta hei faceen skaba pystyynjossain
vaiheessa ku tarvitaan yksi kilpailuvoittaja
johonkin hommaan

11.59

Täytyy myös päivittää backstage rideri... 😜

11.59

$ir Pauno

😀
11.59

BULL

🤩

11.59

Skåppeli

Tuli fläsäri n. 10 vuoden päähän
menneisyyteen. Bändikirja... Kirjailija Juho
Minervan kirjoituskoneella tehtyjä
muistiinpanoja... Ale Coc. mainittu... Pungent
Stench soi taustalla...
12.00

Munærva

Been caught buttering...

12.01

Flügä

Tän keskustelun vois ainakin julkaista.
12.01

Munærva

Oispa vihdoin vähän jotain tekstiä making of
Täältä tullaan -vihkoseen.

12.04

Skåppeli

Sinne vaan.. ainakin pysyttiin kerrankin
aiheessa!
12.04
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Munærva muutti ryhmän kuvakkeen.

Täältä tullaan!
Jee, täältä tullaan taas!
Wou wou woo!
Ota hatustasi kii, nyt mennään.
Älä pidättele
vaan anna sen lentää.
Jee, merten tuolla puolen
jossakin on maa,
jossa vielä tavataan, halataan,
yhdessä hoilataan
ja pilviin noustaan.
Keskellä yötä mä herään
omaan ääneeni,
se mulle huutaa:
”Usko itseesi”, ja lopputekstit
Onnetar puolestasi kirjoittaa.
Elämä, jee, on ihmisen parasta aikaa,
kun siin’ on taikaa.
Jos mä joskus löydän neliapilan,
sen sormiini hellästi piilotan
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ja sulle kannan.
Ou jee, täältä tullaan taas!
Wou wou woo!
Ota hatustasi kii,
nyt mennään.
Älä pidättele vaan
anna sen lentää!
Ou jee!
Jos mä joskus löydän neliapilan,
sen sormiini hellästi piilotan.
https://open.spotify.com/track/26vfTljPELnrk2t66pCq5V?si=zNFyiOGTcqUe_5AxQXteA

8. MÄ RAKASTAN SUA
Säv. Tuomas Skopa
San. Tuomas Skopa, Juho Minerva
Sov. Sydän, sydän & Ville Liukkonen

Taivas oli melkein tyhjä ja meri täynnä kohinaa. Hiekka toimi jääkaappina.
Kyyneleet sumensivat tähdet. Alkoi äkkiä olla niin pimeää, että piti vain toivoa,
etteivät kirjaimet menneet päällekkäin kirjoittaessa. Kitara oli jäänyt jumiin
kahden ruosteisen soinnun väliin, jotka olivat duurin ja mollin tuolla puolen.
Päässä suhisi ja tuutulaulumainen melodia toistui taas.

Grand-Popo, 13. maaliskuuta 2017
Istahdimme valkoisille muovituoleille pihapuun varjoon. Tuntui kuin
koko kylä olisi tarkkaillut meitä. Olimme katseen säteellä ainoat valkoiset
maaseudun pikkukylässä, jossa seremonian valmistelut olivat meneillään.
Edessäni nuokkui mies tuolilla liina kasvojensa peitteenä. Muovijalka
taittui pikkuhiljaa, kunnes hän pyllähti, nousi pystyyn ja aloitti saman taas
alusta: liina kasvoille, uni, pyllähdys, ylös, liina kasvoille...
Kylänvanhimmat kävivät yksitellen tervehtimässä seuruettamme ja
meille tarjottiin sodabia, palmuöljystä tislattua pontikkaa, joka oli väkevää
ja virkistävää kuumalla pihamaalla. Siitä tuli uhrata tilkka tomuiseen
maahan henkien osaksi. Meidät otettiin vastaan kunniavieraina. Suuri
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muori veti vierailijat yksitellen pystyyn kätellessään ja hänen
lannevaatteensa putosi tervehdyksen aikana paljastaen hänen sulonsa.
Aloin epäillä sen tahattomuutta, kun se tapahtui kolmannen kerran
kohdallani.
Soittajat virittelivät rumpujaan ja kilauttelivat kellojaan. Ilma oli
sakea odotuksesta. Meille esittäytyi ilmeetön mies valkoisessa t-paidassa
ja punaisessa kalastajahatussa, jossa oli valkoinen risti. Häntä
kunnioitettiin ja pelättiin. Hän oli pappi. Jäntevät miehet kävelivät
kyhätyn katsomon ympäröimää areenaa ja pirskottivat vettä
palmunlehtien avulla pölyn hillitsemiseksi. Areenan reunoille ripoteltiin
jauhetta, joka erotti katsomon esiintyjistä ja ympäröi seremoniamestarit.
Silloin tällöin joku teki syöksyn ja toinen seurasi perässä tanssien hetken
hurjasti. Tilaisuus ei koskaan tuntunut alkavan tai päättyvän. Tanssijat
kiersivät hitaasti kehää hipoen rummuttajia ja laulaen. Mies jolla oli
kiiluvat silmät otti holtittoman näköisiä juoksukirejä ja kävi
taputtelemassa tanssijoita selkään.
Meidät siirrettiin tuoleinemme aitiopaikalle. Pappi avasi olutpullon
hampaillaan ja kaatoi juoman maahan katse horisontissa kiertäen ja
koputteli tyhjän pullon rikki viidakkoveitsellä. Lasi murskattiin
huhmareessa ja pappi ojensi sirpaleita yleisölle. Tarjoukseen ei tartuttu,
joten hän kaatoi ruskeat sirut kurkkuunsa, huuhtoi suun vedellä, nielaisi
ja paljasti kielensä.
Tiedustelin oppaaltamme Dodolta, mistä oli kysymys, mutta hänellä
ei tuntunut olevan tarkkaa käsitystä. Kahden naisen kämmenelle
asetettiin sokeripaloja muistuttavat kuutiot ja päälle kaadettiin nestettä.
Nuorempi säikähti, viskasi palan pois ja huuhteli kätensä. Vanhempi
koetti esitellä palaa yleisölle, mutta sitä oli vaikea pidellä, aivan kuin se
olisi polttanut kättä. Tomuun tippunut kuutio oli punainen ja tytön
kämmenessä haava.
Telttaolento tuli pyörien areenalle. Rummutus peitti kaiken alleen.
Teltta koostui punaisista ja vihreistä oljista, jotka liehuivat sen pyöriessä.
Päällä oli mustuneet sarvet ja molemmilla puolilla luukku sekä
arvoituksellisia esineitä, karvaa ja talismaaneja. Dodon mukaan sisällä ei
ollut ketään. Se liikkui hengen voimalla. Hengen täyttämä teltta pyöri
vinhasti kadoten välillä pressun taakse.
Areenalle ilmestyi kolme uutta eriväristä telttaa. Yhden katolla oli
musta hahmo, jonka kaulassa roikkui hirttosilmukka. Välillä ne
pysähtyivät ja niitä lepyteltiin. Pääteltta ilmestyi areenalle kana sidottuna
jaloistaan sarveen. Hätääntynyt lintu katseli ympärilleen ylösalaisin kaula
kääntyneenä tömähdellen telttaa vasten. Pappi irrotti kanan ja kiersi
areenaa pidellen sitä siivistä tanssijoiden väistellessä. Hän kääntyi meihin
selin ja ilmestyi pian kanan pyristelevä ruumis toisessa kädessään ja pää
toisessa ja kaatoi katkaistusta kaulasta verta telttojen oljille. Verestä
valmistettiin pyhä juoma sekoittamalla sitä sodabiin.
Pääteltta käännettiin ylösalaisin ja sisällä oli pienempi teltta, joka
värisi ja hytkyi. Muut teltat käännettiin myös, kun ne oli saatu taltutettua.
Yhden sisältä löytyi patsas, toisesta jonkinlainen alttari. Ihmisiä ei
näkynyt. Valo läpäisi oljet hennosti. Kun teltat käännettiin takaisin
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fetissien päälle, ne lähtivät taas liikkeelle. Näky oli hämmentävä.
Paikallisista se ei ollut hämmentävää tai ihmeellistä, sillä kaikki pyöri
henkien tahdosta.
Tummat pilvet vyöryivät kohti ja ihmiset alkoivat juosta suojaan
vasta, kun kaatosade iski kunnolla. Seremonia jäi osittain jatkumaan
sateeseen. Olimme katoksessa, jossa oli metalliset trussit. Huolestuin
salamaniskuista ja juoksimme katettuun hiekkalattiaiseen koppiin, jonka
sisällä nukkui mopokuski pyöränsä päällä ruumis mutkalla painovoiman ja
anatomian lakeja uhmaten. Katselimme Marjon kanssa toisiamme ja
seuruettamme läpimärkinä hymyillen. Elämä Länsi-Afrikassa oli aika
erilaista kuin Suomessa. Pohdimme lähtisimmekö sateen jäljiltä
mopotaksilla mutaisia kuoppateitä pitkin Grand-Popoon vai
yrittäisimmekö hankkia kyydin Julielta, paikalliselta laulajatähdeltä, jolla
oli käytössään miehensä Lexus-luksusmaasturi. Lapset leikkivät
mutalätäköissä ja vodun-seremonia oli päättynyt.
Beninissä kaikki elektroniikka oli pakattava yöksi muovipusseihin ja
kosteudenimijät olivat kovaa valuuttaa. Jossain vaiheessa läppärini alkoi
reistailla, enkä uskaltanut enää avata sitä, mutta ehdin tehdä demon. Soittelin
kitaraa piharakenteiden varjossa ja nuori poika tuli luokseni. Hän ei koskaan
puhunut, mutta piti kättelemisestä. Hän oli jollain tavalla erilainen ja ainoa,
jonka läsnäolo ei häirinnyt laulellessa vaan, päinvastoin, hänen tarkkailunsa
tuntui rauhoittavalta. Välillä hän heittäytyi tanssiin, kun soitin kunnon delayvallia viiden watin styrkkarillani.
https://www.dropbox.com/s/whnip40tmp7v422/M%C3%A4%20rakastan%2
0sua.mp3?dl=0
Tohtori pyörähti kesällä Konalassa treeneissä antamassa palautetta. Hän
kannusti meitä ja tuntui olevan innoissaan uudesta materiaalista. Kyseisen biisin
kohdalla hän mainitsi, että voisimme kenties virkistää sävellajia, joten
kaivoimme ensimmäistä kertaa yhtyeen historiassa capot esiin studion nurkista
ja nousimme sävelaskeleen ylös. Jopa basso sai oman capon. Näin saimme
sointiin pirteää pasaatituulta ja lauluun loraus Golf-virtaa.
Mä rakastan sua. Voisiko biisin nimi olla näin tavallinen? Vartin googlailun
perusteella ei löytynyt lainkaan samannimisiä teoksia. Näin täydellinen paitsio
tuli yllätyksenä. Musiikki – taidemuoto, joka on keskittynyt pääasiassa
rakkauden käsittelemiseen, eikä kukaan ollut julkaissut laulua nimeltä Mä
rakastan sua. Asia piti korjata. Tosin 2018 on ilmestynyt toinenkin Mä rakastan
sua artistilta Shokk1. Hitto. En tiedä kumpi ehti ensin.
Miksauksen viime hetkillä Pauno tuli pikku tarkkaamoon läpikulkumatkallaan.
Kysyin mielipidettä ja lopulta hän kakisti, että voisimme nipistää vikan säkeistön
pois. Aiemmin olin pudottanut myös toisen bridgen kenenkään huomaamatta.
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Muistaakseni kyseessä on Sydäreiden ensimmäinen albumi, jonka biiseistä on
poistettu osia. Naps ja löysä liha oli poissa. Operaatio oli veretön, leikkausarpi
näkymätön ja potilas kivuton.
Juho kuuli yhden säkeen väärin. ”Mietin häntä vieläkin, / hänen sumuisia
silmiään.” Alkuperäinen oli ’suuria silmiään’, mutta väärinkuultu versio oli
runollisempi, joten äänitin säkeen uudestaan. Sanoja pohdittiin pitkään
yhdessä. Oliko kappale liian henkilökohtainen? Olisiko henkilöimättömään
rakkaudentunnustukseen helpompi samastua? Intiimi ote koettiin sekä
vieraannuttavana että rohkeana. Lopulta tuntui siltä, että tuo pieni laulu tuli
omistaa vain Marjolle. Ajattelin kuitenkin, että Flygä voisi hyvällä omatunnolla
vetää seilorisoundillaan tuplat kertsiin, rakastimmehan molemmat
Marjojamme, mutta kippari kieltäytyi kohteliaasti. Tämä olisi kuulemma yhden
miehen show.

KAIKKI PITÄVÄT MUSIIKISTA, MUTTA
MUSIIKKI EI PIDÄ KAIKISTA.
— Tom Waits
Laulaminen on mielestäni kommunikaation vaikein ja korkein muoto. Hyvässä
laulussa on hyvä melodia ja joskus myös mitta, jonka avulla sanat tatuoituvat
aivojen poimuihin paremmin kuin omien lastenlasten nimet. Hyvässä laulussa
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on vahva tunnelma ja arvokasta tietoa elämästä – ei suoranaisia ohjeita, mutta
jonkinlainen kokemuksen virta, johon voi astua kuka vain.
Ihmisen kuulo on virittäytynyt lauluäänen taajuuksille ja olemme erikoistuneet
aistimaan puheessa sävyjä, jotka ulottuvat toisinaan kielen taakse. Kenties siksi
myös hymiöt ovat kovin suosittuja ja niiden selailuun menee joskus yhtä kauan
kuin kirjoittamiseen. Laulu voi antaa toivoa silloin, kun mikään muu ei anna.
Musiikkia seuratessaan voi löytää jopa rakkauden.

Hyvä laulaja ei tiedä olevansa hyvä. Hän reagoi. Hän ei muista nimeään
kertosäkeen aikana. Laulutaidoilla ei ole mielestäni mitään merkitystä.
Tekniikalla ei ole merkitystä niin kauan, kun keuhkoissa riittää happea, ääni
kestää ja laulaminen tuntuu hyvältä. Vain luontevuus, kommunikaatio ja itsensä
ylittäminen ovat tärkeää. Siinä järjestyksessä. Avoimena pysyminen. Sekunti.
Jokainen sekunnin sadasosa. Vain niillä on merkitystä. Elämässä mikään ei
todella toistu, vaikka laulut ja säkeet tuntuvatkin toistuvan. Toisteisuus tuo
turvan tunteen, näin sanoo säveltäjä-äänisuunnittelija Päivi Takala. Laulua ei
kannata tallentaa osissa, vaikka se onkin joskus helpompaa. Reaaliaikaisuus on
tärkeää. Kuuntele musiikkia koko kehollasi. Ei ole vain kuuloaistia, on kaikki
aistit yhdessä ja se on paljon. Aistien katkeamaton virta ilmestyy tyhjyydestä,
kestää koko elämän ja loppuu ikuisuudeksi. Kehosi tietää paremmin kuin sinä.
Sen osat ovat 14 miljardia vuotta vanhoja. Anna aisteille valtaa, kun laulat. Muu
on turhaa painolastia. Perinteet, muiden mielipiteet ja kunnianhimo, ne ovat
vain tiellä. Sekoittavat hyvän laulajan pään. Järki seuraa kyllä perässä ja kertoo
sinulle myöhemmin, mikä olisi ollut sittenkin paras ratkaisu. Mutta taide on
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ihmisen viimeinen toimisto, jossa järki on hopeaa ja tunteet kultaa. Usko itseesi
ja nauti siitä, mitä teet. Jos se tuntuu oikealta, olet valmis. Olet perillä. Vain
laulaessa voit matkustaa ja olla perillä samaan aikaan.
Teimme aikoinaan kuvakirjan, johon laitoimme bonuksena 36 demoa, joita
olemme tehneet vuosien varrella. Vanhimmat äänitykset ovat vuosituhannen
vaihteesta. Joskus demoja hiotaan huolella, mutta aina ei ole välineitä tai aikaa
ja rumpuraita saatetaan soittaa reisiä vasten tai tehdä suulla. 2000-luvun alun
keikkaintron Ihminen on tullut jäädäkseen rummut on soitettu paperinpalalla.
Papassa on käytetty aitoja voodookelloja ja -rytmejä. Joskus biisi on hyvin
valmis ja paremmin tuotettu kuin albumiversio, toisinaan huurteessa
improvisoitu sekoilu. Joskus korvat ovat punaisena ja nännit kovana kauhusta,
mutta usein myös vilpitön ylpeys nostaa selkäpiin miljoonia vuosia sitten
kadonneet karvat pystyyn. Aika usein luonnokset myös peittoavat lopullisen
version raa’assa rehellisyydessään. Niissä kuuluu hetken huuma, inspiraatio ja
perspiraatio. Laitetaanpa siis tuokin demokokoelma mukaan pakettiin.
https://www.dropbox.com/sh/gwip56vrvz3r69g/AAAx7STt_pjghP33260qsy
Lqa?dl=0
Kiertueen jälkeen Juhon halu soittaa rokkia Sydän, sydämessä oli kadonnut.
Tämä tuli muulle bändille yllätyksenä ja järkytyksenä. Koetimme keskustella
aiheesta kerta toisensa jälkeen, mutta syyt jäivät lopulta sumeiksi eikä intoa
enää ollut. Kenties rokkisulake oli vain päässyt kärähtämään. Homma oli käynyt
liian kokonaisvaltaiseksi. Vaikka sitähän se oli ollut ensimmäisistä treeneistä
lähtien. Sydäreissä soittaminen on raskasta. Keikoilla annamme aina
kaikkemme ja vähän päälle, kierimme puolialasti tahmeissa lasinsiruissa pitkin
maakuntia,
maalaudumme
hilseilevään
askartelumaaliin
vetoisissa
rappukäytävissä ja soitamme sadan desibelin keskellä pierunhajussa
kärvistellen. Käteen ei jää kulujen jälkeen juuri muuta kuin rakkaita muistoja,
kipeät niskat ja värikkäät lakanat. Yölliset ajot ja roudailut, pakettiauton
huoltotoimet purevassa pakkasessa ja pitkät sähköpostiketjut aiheesta kuin
aiheesta käyvät välillä raskaaksi.
Toisaalta bändissä soittaminen on parasta mitä elämässä on ja keikkareissut
täyttä taikaa. Puolet elämästä on soiteltu yhdessä. Viikonlopun kestävä irtiotto
maallisista murheista. Unohtumattomia hetkiä ja totaalista rokkausta
vanhimpien ystävien kanssa. Sali pomppii hiessä, Flygä pyörii yleisön seassa,
basso ties kenellä, Pauno roikkuu kattorakenteissa ja rummuttaa
ilmastointiputkea, BULL ajaa peruskomppia viimeisillä voimillaan hampaat
irvessä muskelit kiiltäen, Munerva hevaa niin että rillit lentää kaaressa, sylissään
kaksi sähkökitaraa, Laakkosen parrasta pöllyää kultapölyä ja aurinkolaseista
heijastuu loppuunmyyty areena, Tohtorikin irtoaa miksaustiskiltä ja kapuaa
lavalle maalit naamassa tarjoamaan yleisölle viskiä. Oi, siinä hetkessä on läsnä
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vahva elämän maku. Häpeä, pelko, suru – kaikki ne ovat poissa ja olet hetken
tyhjä kuin liitutaulu, jonka vanha viisas opettaja on juuri pyyhkinyt
välituntikellon soidessa.
Toisaalta ymmärrän myös, miksei bändissä soittaminen maistu enää kuten
ennen. Keho ei kestä. Lapset kaipaavat isiään. On työtä. Elämässä on paljon
muutakin yhtä tärkeää toimintaa, eikä aikaa riitä entiseen tapaan. Silti ajattelin
aina mestari Minervan olevan viimeinen, joka heittää pyyhkeen kehään tai tässä
tapauksessa kylpytakin. Bändi on risteyksessä. Lopettaako koko paska vai
jatkaako ilman miestä, joka on ollut monella tapaa homman ytimessä.
Säveltäjänä, kitaristina, graafikkona, lyyrikkona, lavastajana, dramaturgina,
kuvaajana, toimittajana, myyjänä, tiedottajana, henkivartijana, asianajajana,
primus motorina ja korvaamattomana ystävänä lukiosta lähtien. Flygälle
aisaparina jo yläasteella Nirha-bändissä. Miltä tuntuu istua takahuoneessa tai
sprintterissä ilman munervaanista lässytystä?
Moni ei tiedä, mutta Munervahan on Suomen hauskin mies. Kaukana
tavallisesta tallaajasta. Ilmiömäinen imitaattori. Jukka Puotilan inkarnaatio. Mies
joka panee itsensä likoon jo pienenkin yleisön edessä. Vedenrakastaja. CDC10.
Beerwolf, joka kykenee aistimaan pisarankin olutta uima-altaassa. Leppoisa ja
tuhma seuramies, jonka älykkyysosamäärä on testin mukaan 153. Nerokas
taiteilija ja täysin arvaamaton sataprosenttinen kylähullu. Munerva on soittanut
pari kolmesataa keikkaa alasti vain ohut maalikerros power armourinaan.
Sellaisia veikkoja ei ole maailmassa monta. Ikävä jää, vaikka eihän
ystävyytemme mihinkään ole katoamassa.
Jos joltain piruparalta on jäänyt näkemättä aikoinaan tekemämme Alienelokuvan uudelleenfilmatisointi Munerva – Seitsemäs matkustaja, tässä on
mahdollisuus sukeltaa syvälle Vallilan pimeyteen, jossa kukaan ei kuule
huutoasi.
https://m.youtube.com/watch?v=-REL9StBQn8

Mä rakastan sua
Etäisyydessä on käynnissä
vanha näytelmä, auringonlasku.
Ennen pitkää horisonttiin jää
vain kohtaus tää.
Poissa on aurinko.
Mellunmäen prinsessain,
hänkin on jo kaukana.
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Mut mietin häntä vieläkin,
hänen sumuisia silmiään.
Istun rannalla kellon ympäri
seurana kolme kulkukoiraa.
Taivaankannelle hiipii pieniä
tähtiä sivurooleissaan.
Kukko kiekuu aamulla varhain,
sillä hetkellä tiedän sen.
Mä rakastan sua Marjo, Marjoni.
Mennään rantaan
ja kävellään aaltoihin.
Yön tullessa näen kauemmas
kuin päivällä,
aina aikojen alkuun asti.
Mä mietin sua vieläkin,
uudelleen ja uudelleen.
Sä jäit mun luo hetkeksi
ja saatoin sinut asemalle.
Kukko kiekuu aamulla varhain,
sillä hetkellä tiedän sen.
Mä rakastan sua Marjo, Marjoni.
Mennään rantaan
ja kävellään aaltoihin.
Mä rakastan sua Marjo,
olet auringonnousuni.
Noustaan laivaan
ja kadotaan horisonttiin.
https://open.spotify.com/track/1eeAQReAnJPAj8rZvsy9sA?si=WaBfomq5RS
OlnLXbLFleZQ

52

9. ÄLÄ MEE VIELÄ
Säv. Tuomas Skopa, Juho Minerva
San. Tuomas Skopa
Sov. Sydän, sydän

Olimme Marjon ja Tohtorin kanssa istuutumassa Korjaamon Vaunusaliin
katsomaan Juho Kuosmasen Salaviinanpolttajat mykkäfilmiä, kun sain puhelun
läheiseltäni. Hän oli huonoissa fiiliksissä. Hän aikoi päättää päivänsä. Pyysin,
ettei hän tekisi mitään harkitsematonta ja lähdimme Marjon kanssa etsimään
häntä. Akkua oli jäljellä prosentti. Myös Marjon puhelin oli lopussa.
Hyppäsimme autoon, jonka tankki oli melkein tyhjä. Löysimme hänet
Alppikadun asuntolasta. Tilanne oli rauhallinen. Juttelimme ja päädyimme
ajelemaan Haartmannin sairaalaan. Istuimme parkkipaikalla. Hän sanoi, ettei
haluaisi elää, koska oli nähnyt tulevaisuutensa. Hän oli käyttänyt usean vuoden
kovia huumeita ja päätyisi lopulta vankilaan, mielisairaalaan tai joutuisi
velkoihin ja hänen sormensa katkottaisiin. Hän oli väsynyt. Hän oli nähnyt
kaiken, nukkunut julkisissa vessoissa, viettänyt öitä pakkasessa, vetänyt kaikkea,
mitä voi kuvitella, nähnyt ihmisen pimeän puolen. Hän ei halunnut
tulevaisuutta.
Ajattelin, että oli olemassa toinenkin tulevaisuus. Tulevaisuus, jossa hän jättäisi
kovat huumeet. Se olisi ensimmäinen asia. Sitten harjoittelisimme elämään
tavallista elämää. Hankkisimme katon pään päälle. Hankkisimme
opiskelupaikan. Hän on vasta 23-vuotias, silloin kaikki on dramaattista. Itse olin
tuossa iässä sekopää, joka saattoi juosta liikennevaloissa seisovien autojen
konepelleillä ihan vain jännityksen vuoksi. Erään teatterikaronkan jälkeen
heräsin keskeltä katua ambulanssimiehen haastatteluun. Vuosi myöhemmin
pääsin TaiKiin, bändi sai levytyssopimuksen ja löysin elämäni rakkauden
Marjon. Kaikki voi muuttua hetkessä. Hän selviäisi kyllä. Nyt oli vain päästävä
pahimman yli. Kouluun ei aina pääse ensi yrittämällä. Mutta emme luovuttaisi.
Lopulta pääsisimme johonkin sopivaan paikkaan. Ja siellä tapaisi ihmisiä.
Ystävystyisi. Rakastuisi. Löytäisi sielunkumppaneita, joita kiinnostaa samat asiat.
Hän on pirun hyvä rumpali. Olisi hyvät mahdollisuudet päästä vaikka Pop-jazzkonservatorioon. Vuosia myöhemmin päästyään kuiville, hän voisi auttaa
ihmisiä, jotka ovat samassa elämäntilanteessa. Hän on hyvä puhumaan
tunteistaan. Fiksu.
Tämä kaikki jäi kuitenkin sanomatta. Sen sijaan juoksin päivystykseen
pyytämään apua. Ammattilaisten kuuluu hoitaa tällaiset tapaukset. En minä
osaa enkä halua. En pysty. Vastaanotossa sanottiin, ettei täysi-ikäistä voida
ottaa sisään vastoin tahtoaan. Yksilönvapaus. Sairaalan pihalle voisi kyllä soittaa
ambulanssin. Kysyin voisiko joku tulla ulos juttelemaan. Joustoa löytyi.
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Käytävällä sattumalta vastaan tullut psykiatri lähti kanssani ulos. Marjo voitti
aikaa antamalla hänelle pitkän halauksen. Hän sanoi, ettei oikeastaan muuta
kaivannutkaan. Vain yhden halauksen.
Psykiatri oli hänelle entuudestaan tuttu. Ikävä kyllä. Hän sylkäisi miestä kasvoille
ja lähti juoksemaan sateeseen. Bensa oli loppu. Akut oli loppu. Rahaa oli
parikymppiä. Minulla ei ollut koskaan ollut kunnollisia tuloja, joten ei ollut
luottokorttiakaan. Latasimme Marjon puhelinta Haartmannin eteiskäytävässä
pari minuuttia ja soitimme poliisille. Ajoin sillä aikaa Tullinpuomin Shellille ja
tankkasin. Kirosin, kun pumpusta tuli bensaa niin hitaasti, kunnes tajusin että
bensaa tuli ihan normaalisti. Sydämeni hakkasi niin kovaa, että ympäröivä
maailma tuntui käyvän hitaalla. Poliisi otti tiedot ylös ja kehotti menemään
Alppikadulle päivystämään. He eivät saisi tulla sinne, sellainen on laki.
Alppikadulla painoimme summeria. Siviileillä ei ollut asiaa asuntolaan. Meillä
kävi kuitenkin tuuri. Yövuorossa oli ystäväni äiti, joka tunnisti minut, summeri
surisi ja astuimme rappuun. Päivystimme muutaman tunnin sisällä ja juttelimme
yöhoitajan kanssa. Hän tiesi tapauksen. ”Mukava poika, aina ollut kohtelias.”
Vastaanottoluukulla kävi mies, jonka toisesta kädestä puuttui kaikki sormet.
Soittelin perheenjäsenet läpi ja ilmoitin tilanteen. Hänen kanssaan oli usein
draamaa. Tämä oli täysin tavallista. Teimme suunnitelman. Seuraavana aamuna
paikalle oli tulossa terveydenhoitaja, jolla oli vahva suhde hänen kanssaan. Se
voisi auttaa. Joku jonka kanssa puhua. Joku johon luottaa. Joka osaa sanoa
oikeat sanat vaikealla hetkellä. Ammattilainen. Lopulta tuli tekstiviesti.
Oon todella pahoillani, oikeesti. Sano
Marjolle kiitos ihanasta sylistä. En
vaan enää jaksa. Satutan vaan
muita, ja muhun sattuu. Tää on
menny vaa pahemmaks, ja
tulevaisuus tulee olee viel pahempi.
Ei tää tuskan jatkaminen kannata,
eikä oo syytä sitä jatkaa. Anteeks
oikeesti. Sääki tuomas sanoit, että et
jos jatkan narkkaamista sä et haluu
olla enää mun kanssa tekemisissä.
Piikitin eilen amfetamiinia itteeni. Ja
huomenna mun mun toive toteutuu.
Naatkö miten sairas oon? Anteeks,
et otin nyt yhteyttä. Homenna ei
enää mitään. Se uutinen olis tullu
teille kuitenkin vastaan. Oon oikeesti
pahoillani, mut mun rajat ei kestä. En
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haluu olla paha ihminen. Kerro
Marjolle et se on ihana. Ja nii oot
Tuomas sinäkin. Mut mun elämä on
pelkkää paskaa tuskaa. Anteeks. Jos
en huomenna epäonnistu, nii täs oli
viimeset sanat.
Soitin, hän vastasi ja kertoi, missä oli. Hän kysyi: ”Ettehän vie minua enää
sairaalaan?” Sanoin, että sitä kokeiltiin jo eikä se toiminut. Veisimme hänet
kotiin ja juttelisimme hetken. Hyppäsimme autoon. Poliisi pysäytti meidät
Sturen- ja Teollisuuskadun risteyksessä, koska ajoin päin punaisia. Oli yö eikä
ollut muuta liikennettä. Poliisi asteli tuskallisen hitaasti kohti autoa. Menetin
hermoni ja aloin huutamaan. Marjo otti tilanteen haltuun ja toisella ikkunalla
seisova nainen otti puolestaan mieskonstaapelin haltuun. He tarkistivat
tarinamme ja saimme jatkaa matkaa ilman sakkoja.
Löysimme hänet Mäkeläntien ja Sturenkadun risteyksestä varastetun sixpackin
kanssa. Ajoimme asuntolaan ja juttelimme autossa. Hän oli rauhallinen. Perillä
hän alkoi itkeä. Saatoimme hänet kotiin ja juttelimme nelistään yövahdin
kanssa. Ehdotimme että lepäisimme yön yli ja jatkaisimme huomenna
keskustelua terveydenhoitajan kanssa ja hän vaikutti huojentuneelta. ”Ehkä
huomenna on parempi päivä”, hän sanoi. Juttelimme hetken ja hän alkoi
vaikuttaa normaalilta. Hän oli väsynyt. Päätimme kaikki mennä nukkumaan.
Halasimme pitkään porraskäytävässä.
Kotiin päästyämme katselimme Marjon kanssa toisiamme. Olimme juuri
pelastaneet hengen. Se tuntui hyvältä. Draamaa oli aina silloin tällöin, mutta
hän ei ollut koskaan puhunut päiviensä päättämisestä. Tämä oli kuitenkin
selvästi avunhuuto.
Seuraavana päivänä hän ei vastannut puhelimeen. Sain sairaanhoitajan kiinni,
joka kertoi, että tapaaminen meni hyvin. Hän oli toiveikas ja lähti ostamaan
uutta puhelinta. Nyt alkaisi uusi elämä. Huumeet saisivat jäädä. Tämän tarinan
olimme kuulleet monesti, mutta pääasia oli, että pahin oli nyt takana. Sen
jälkeen mentäisiin askel kerrallaan kohti tasapainoista elämää. Hän ei
edelleenkään vastannut, eikä ollut palannut asuntolaan. Facebook oli kuitenkin
aktiivinen. Antaa hänen levähtää hetki ja toipua tilanteesta. Ei painosteta. Ehkä
häntä hävettää. Annetaan hänen toipua.
Kun hänen siskonsa soitti, tiesin heti, että hän on kuollut. Hänet oli löydetty
Itäkeskuksen viereisestä metsästä. Gammaa ja alkoholia. Poliisi tutki, mitä oli
tapahtunut, mutta me tiesimme, ettei se ollut vahinko. Hänellä oli koulussa
kemiasta aina kymppi. Hän tiesi täsmälleen mitä teki. Aluksi en tuntenut mitään.
Menin täysin turraksi. Ehkä jopa vihaiseksi. Suru tuli vasta myöhemmin. Onneksi
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meillä oli toisemme Marjon kanssa. Itkimme yhdessä joka päivä. Oikotietä ei
ollut. Oli vain luovuttava hänestä kyynel kerrallaan, hiljaisuus kerrallaan, kynttilä
kerrallaan. Toisaalta olin vihainen. Hän oli nisti, joka oli polttanut kaikki
elämänsä sillat kerta toisensa jälkeen, mokannut monta mahdollisuutta ja
työntänyt lähimpänsä pois yhä uudelleen. Hän oli valinnut polkunsa.
Hukuttautunut käsikirjoittamiinsa tragedioihin. Hän ei osannut päästää irti
traumoistaan ja katsoa peiliin.
Toisaalta hän oli vielä se suloinen poika. Terävä nuorukainen, ajattelija ja
huippulahjakas rumpali. Filosofi. Hippi, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään.
Poika, joka tuli kaupungilla vastaan kädessään kyltti, jossa luki: ”ilmaisia haleja”.
Ihminen, joka tahtoi vain elää täysillä ja kokeilla kaikkea, mutta jolla kävi
helvetin huono tuuri. Ymmärrän häntä, koska osa minusta on ihan samanlainen.
Minulla on kuitenkin onnea. Rakkaus, läheisiä ja musiikki. Ne ovat suojamuurini.
Minulla ei ole tyhjyyttä, joka pitäisi täyttää. Minulla ei ole kipua, jota en kestä.
Hänen viimeinen toiveensa oli: ”juokaa joskus bisse muistokseni”. Kiipesin
Naulakallioille syksyn vetäessä viikatettaan Mellunmäen yli, istuin kivelle ja
kohotin maljan hänen muistolleen. Silloin aurinko pilkahti esiin pitkästä aikaa.
Se kajasti pilvestä kuin elokuvassa. Siellähän sinä olet. Kävimme äitinsä ja
hänen miehensä kanssa tunnistamassa ruumiin oikeuslääketieteenlaitoksella.
Astelimme portaat kellariin. Hän lepäsi laverilla kaulaan asti peitettynä. Tyynyllä
oli vetistä verta ja huoneessa kevyt kalmanhaju. Panin käden pojan kylmälle
otsalle ja toivotimme yhdessä hänelle hyvää matkaa ja itkimme. Seinän vieressä
paloi kynttilä. Silloin ymmärsin, ettei hän ollut enää täällä. Sitä ennen kuolema
oli vain sanoja. Sanoja jotka uskoin, mutta jotka eivät olleet uponneet
tajuntaani. Kuolema ei ole vain sana, se on kaikki muu elämän ulkopuolella.
Oikeasta kuolemasta ei ole paluuta, mutta kuolema itse on paluu ulkopuolelle.
Jäljellä oli kaikki mitä ihminen on – ruumis, mutta samalla ei mitään. Muutos on
elämä. Kuolema ei muutu. Surimme häntä, mutta hän ei tehnyt surullamme
mitään.
Myöhemmin iltapäivällä Marjo vei minut Naulakallioille. Sää oli huono ja
ihmettelin, miksi lähdimme kallioille liukastelemaan tällaisena päivänä, mutten
vastustellut. Kiipesimme huipulle, josta näkyi koko Itä-Helsinki. Alue, jossa olin
asunut melkein koko elämäni muuttaen vuodesta toiseen vain syvemmälle
itään. Ostareilla hoilaavat juopot, rähjäisissä puistoissa leikkivät lapset, Smarketin aulassa päivystävät eläkeläiset, puhelimeen kailottavat mamut huivit
hands-freenään, tussatut bussipysäkit, valkosipulilta ja köyhyydeltä tuoksuvat
rappukäytävät, Alkot, Lidlit, McDonald’sit ja platonista ideatasoa lähestyvät
kebabpizzeriat. Nämä kaikki olivat aina tuoneet minulle kotoisan olon. Itä
meidän. Kerran nousin länsimetrosta maatasolle Espooseen. Se oli kokonaan
toinen maailma. Ihmiset olivat siistejä, kaikki samanvärisiä, baareja tai
ravintoloita ei näkynyt, vain pankkeja, kiinteistönvälittäjiä ja toimistoja.
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Meinasin saada paniikkikohtauksen ja painuin takaisin itään, jossa julkisivut
halkeilivat ja ihmiset olivat rikkinäisiä. Kuten minäkin.
Kallioilla katselimme Mellunmäen taivasta tihkusateessa ja kuuntelimme
alhaalla Itäväylällä suhisevia autoja. Marjo pyysi minua istumaan märälle
kalliolle. Hänen sumuisissa silmissään oli toivoa ja silloin ymmärsin, miksi
olimme tulleet tänne, jossa vielä hetki sitten aurinko iski silmää. Hän odotti
lastamme. En osannut sanoa mitään järkevää. Meitä itketti ja nauratti. Kaikessa
tuntui olevan järkeä. Sade satoi kalliolle, autot ajoivat ja lähdimme käsi kädessä
liukastelemaan kohti kotia.

Älä mee vielä
Älä mee vielä,
tahdon kuulla ääntäs.
Ei täällä oo muuta kuin neljä seinää.
Älä mee vielä,
tahdon puristaa kättäs
viel hetken ennen kuin lähdet.
En mä tarvii paljoa,
mulla on maailma,
sen ihmeet ja ihmiset mun taskussa.
Ainoa mitä kaipaan on
kosketus.
Anna viimeinen rutistus.
Nään unta
putoan ja
Mä nousen
ja katson

jossa putoan,
herään.
pystyyn
peiliin.

Kerro miten saisin
tän poltteen ainaisen
helpottamaan.
Kerro miksi perhonen
lentää yhä uudelleen
kohti valoa niin polttavaa.
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Ovi sulkeutuu,
kun tuulet suuttuu.
Taas hiljaisuus mun vierelle laskeutuu.
Aurinko paistaa
ja linnut muuttaa.
Mä muutan pian niiden matkaan.
Nään unta jossa putoan,
putoan ja herään.
Mut ei se haittaa,
koska kaikki unet, painajaisetkin
pian unohtuu kun herään.
Mä nousen pystyyn
ja katson peiliin.
Kerro miten saisin
tän poltteen ainaisen
helpottamaan.
Kerro miksi perhonen
lentää yhä uudelleen
kohti valoa niin polttavaa.
Älä mee vielä.
https://open.spotify.com/track/2t6I59fJMiwDWq6ONCfxUN?si=JgfofFUcS8
eaq-Tf0xQ21g
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basso, harmooni, taustalaulu, tamburiini
koskettimet, perkussiot, taustalaulu, tamburiini
vasen kitara, piano, taustalaulu, tamburiini
rummut, akustinen kitara, taustalaulu, tamburiini
laulu, oikea kitara, piano, banjo, tamburiini

TOMI FLYCKT
JUSSI LIUKKONEN
JUHO MINERVA
MIKKO REKONEN
TUOMAS SKOPA

olkapää, guru, social butterfly
tamburiini

JARKKO VON LAAKKONEN
ANTTONI PALM

tuotanto
äänitys
apuäänitys

SYDÄN, SYDÄN
VILLE LIUKKONEN / ARTLAB STUDIO
RIKU KUIKKA, ANTTI HAIKO, JUSSI LIUKKONEN, TUOMAS
SKOPA
TUOMAS SKOPA / ARTLAB STUDIO
JAAKKO VIITALÄHDE / VIRTALÄHDE MASTERING

miksaus
masterointi
kannet ja taitto
kuvakollaasi

EMMI HOLOPAINEN & TUOMAS SKOPA
JUHO MINERVA

julkaisu
keikkamyynti

TOMI NORDLUND & ESA TONTTI / SOIT SE SILTI
ESA TONTTI & HENRI TUUNANEN / ALT AGENCY

sydänsydän.fi
https://fi-fi.facebook.com/sydansydan#
https://www.instagram.com/sydansydan/?hl=fi

soitsesilti.fi

Kumarrus faneille, ystäville ja perheelle. Kiitos Musiikinedistämissäätiölle tuesta
ja Artlab Studiolle puitteista. Tämä albumi on omistettu Ville Häkkisen muistolle.
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