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Pakit miljonäärille!
30.8. - 22.9.1993

kanada (toronto, ottawa, Sudbury)
yhdySvallat (new york, tamPa, St. PeterSburg, 
dominikaaninen taSavalta (Santiago, domingo)

Teksti: Hanna Järveläinen & Mikko Koivisto / IA

ma 30.8.   TORONTOSTA KAIKKI ALKOI...

Dominanten Ameriikan valloitus alkoi suotuisten täh-
tien alla. Jo heti lennon alusta asti kuoro oli hyvällä 
tuulella, ja laulu kaikui – kunnes lentoemot kielsivät 
sen tiukasti. 

Konjakkivetotilinsä avasivat jo lentokoneessa Ilkka ja 
Junttila. (Ilkka Sepolta: ”Oliko Veli Kokkonen muka-
na Fär-saarten matkalla 1990 vaiko eikö?” Juntti Sai-
kulta: ”Onko Pertulla ja ”Suti Aittoniemellä” sama 
sukunimi vai ei?”).

Aikaerosta johtuen saavuimme Torontoon ajoissa. 
Nopea kierros kaupungilla ja unta kaaliin (Holiday 
Inn Downtown).

ti 31.8.   JIMI HENDRIXIN ENTINEN RUMPALI?!

Ilman lämpötila oli +27°C, kosteus hipoi sataa. Ja tämä 
olisi matkamme pohjoisimpia paikkoja. Ajelimme pit-
kin kanadalaista maaseutua. Hyvinhoidettuja maata-
loja ja paljon persikkapuita. 

Pysähdyimme historiallisessa pikkukaupungissa Nia-
gara on the Lakes syömään jätskiä ja ostamaan kaljaa. 
Siellä tarjoutui myös matkamme paras mahdollisuus 
paikata kuoron taloutta, kun itse Salman Rushdie kä-
veli vastaan!? Vaan ei löytynyt keneltäkään rohkeutta 
ryhtyä sanoista tekoihin... 

Niagaran putouksilla kastuttiin kunnolla! Siniset ja 
keltaiset sadetakkimme toivat mieleen kaikenlaista, 
munkeista johonkin aivan muuhun... Laiva ajoi Hitch-
cock-tunnelmissa melkein putouksen alle. 

Hotellilla tarjoutui matkan ensimmäinen tilaisuus 
päästä suomalaiseen saunaan! Löylyä ei tosin saanut 
heittää. Mutta mitäs siitä, syntyihän kuitenkin uusi 
porealtaaseen sulloutumisen ennätys. Henkilökunta 
lepytettiin laulamalla Keskisormen tynkä. Saunassa oli 
myös latvialaisia edustuspainijoita.

Illalla Hanna, Kertsi, Ulpu, Ilkka ja Perttu törmäsivät 
melkoiseen setään Chinatownissa:

Käpyttelimme pienellä porukalla vielä auki olevaa 
kaljapaikkaa etsimässä. Klo 22.18 ohitsemme kulki eri-
koinen ilmestys, joka heitti meille neuvon:
– En kuljeskelisi teinä näillä kulmilla tähän aikaan yöstä!

Ilkka provosoitui sen verran, että vastasi:  
– Mikäs sirkuspelle itse luulet olevasi? Noissa tamineissa 
herätät taatusti enemmän huomiota...
(Kuvailtakoon häntä hieman: kuusissakymmenissä, 
pitkä rasvainen tukka, intiaanin kasvonpiirteet, rokon-
arpinen iho, Mozart-tyylinen, valkoinen pitsiröyhelö-
paita, kirkuva satiinitakki, tiukat lameehousut ja kul-
lanväriset korkokengät...)

– Mä osaan pitää huolta itestäni... te ootte selvästi muuka-
laisia! sanoi tyyppi ja hidasti vauhtiaan. 

Kävelimme samaan suuntaan, joten juttu jatkui:  
– Kundit mä vielä jotenkin tajuun, mut noitten naisten 
paikka ois kotona! 

Kuultuaan, että olemme kaikki tekniikan opiskelijoita, 
oli välitön reaktio: – Who wants a chick, who studies??
Seurueemme donnat Ulla, Kerttuliisa ja Hunni vähän 
suutahtivat mutta Pertun kanssa viittasimme heidät 
hiljaisiksi, koska puhe jatkui:

Vastoin lähes kaikkien muiden suomalaiskuoro-
jen tapoja Dominante valloitti Pohjois-Amerikan 
vasta viimeisten kahden mantereen joukossa.
Tämä tehtiin sitten sitäkin tyylikkäämmin!

Vernon Minow,
varsin eksentrinen 

heppu.



Pakit miljonäärille!212
– Mä oon antanu jo kuudelle akalle kenkää. Janis Joplin 
pisti vähän hanttiin, mut piti turpansa kii ku sai parikyt 
miltsii kipurahaa.  *)
– Siis Janis...? Voitko toistaa... saatana! Janis Joplin?!! 
– No niin niin... se juuri. Oltiin kimpassa puoli vuotta sa-
moihin aikoihin ku mä soitin rumpuja Jimi Hendrixin 
bändissä...

Vaihdoimme merkitseviä katseita. Hullu mikä hullu...
– Meidän tartteekin... öh... vissiin kääntyä tästä kulmasta 
hotellille! kiteytti Kerttuliisa kaikkien ajatukset. Ky-
syin, voisimmeko laulaa hänelle hyvästiksi suomalai-
sen juomalaulun. 
– Miksei, ootte ihan mukavia mussukoita (engl. ”nice 
munchkins”). 

Vedettiin Kossu-laulu siinä Toronton yössä ja meinat-
tiin jatkaa matkaa, kun ilmestys yhtäkkiä innostui tar-
joamaan yömyssyt hotellillaan:
– Puhdasta laulua perkele, mä oon kato kans muusikko, 
levytuottaja… ja osaan arvostaa! Lähtekää paukuille...

Perttu ja minä saatiin tehdä tosissaan työtä, että naiset 
suostuivat lähtemään mukaan. Epäilivät koko juttua 
lavastukseksi ja ryöstöaikeeksi. Ehdotin, että seura-
taan niin pitkälle, kun turvalliselta tuntuu. Onhan täs-
sä kuitenkin pieni mahdollisuus, että hemmo puhuu 
tottakin. Pian tultiin Kanadan hienoimman, Hilton-
ketjun Royal York -hotellin pihaan. Satiinitakki käveli 
suoraan respaan, pyysi avaimiaan ja kysyi, oliko vies-
tejä.
– On täällä kaksi, vastasi virkailija. – Glenn Campbellil-
ta ja Al Jolsonilta. 

Tunnelma sähköistyi!  
– Ei helvetti... tää ei taida ollakaan mikään vitsi. Paitsi että 
eikös SE Al Jolson ole kuollut jo ajat sitten? No, ehkä niitä 
on muitakin samannimisiä? Vaikka Al Junior?

Noustiin kerroksiin. Luksussviitin lattia oli täynnä sa-
manlaisia kultakenkiä, vaatekaappi pullollaan röyhe-
löpyjamia ja satiinitakkeja! llkka pureutui asian yti-
meen: – So, you like the style...? 
– Näyttää siltä, että ette oikein usko kertomuksiani... olisko 
näistä apua? sanoi maailmanmies ja löi käteemme pak-
sun paperinipun, jonkinlaisen CV:n. ”Vernon Minow, 
musiikkituottaja ja säveltäjä Nashville, Tennessee…” 
Luimme kasvavan ällistyksen vallassa nimilistaa, joka 
oli otsikoitu ”Minow-studiolla levyttäneet artistit”: Aret-
ha Franklin, Doors, Joe Cocker, Led Zeppelin, Rolling 
Stones... 

– Jumalauta! Jos tää on jotain kusetusta, niin melko perus-
teellista sellaista, totesi Sulkku silmiään pyöritellen. 
Minow lahjoitti kylpyhuonekosmetiikkansa suu auki 
jääneille tytöillemme sanoen, ettei koskaan käytä itse. 
Tiedusteluihimme, asuuko tässä samassa huoneistossa 
muitakin, saimme ihmettelevän vastauksen: 
– Ei... pitäiskö?

Saimme vielä T-paidat ja näytteet miehen uusimmista 
nauhoituksista: ”Glory to the King!”

Mykistyneinä siirryimme lobbyyn, jossa saimme vali-
ta listalta, mitä halusimme. En tohtinut pyytää Chivas 
Regalia parempaa. Ohikulkija hörähti huvittuneesti: 
– Hey, where are you guys from? The Yellow Pages??

Sitten saimme kuulla mitä uskomattomimman elä-
mäntarinan, joka tihkui muusikkoja, 60-lukua, runout-
ta, sovinismia ja rasismia. Vernon kertoi olleensa to-
della avoliitossa Janis Joplinin kanssa, soittaneensa 
rumpuja vähän aikaa Hendrixin kanssa (ennen Mitch 
Mitchelliä), saaneensa puukosta Los Angelesin rotu-
mellakoissa (näytti arvetkin), kieltäytyneensä Reaga-
nin kutsusta saapua Valkoiseen taloon... ym. ym. ym.
Tällä hetkellä hän toimi tuottaja-säveltäjä-runoilijana, 
jolla on menestyvä studio Nashvillessa ja hän työsti 
paraikaa mm. mainosmusiikkia McDonald’s -ketjulle. 
– I don’t have to bullshit you! oli hänen vastauksensa 
aina, kun joku näytti epäilevän. Kyllä meillä oli silti 
sulattelemista! 

Yhtäkkiä kello oli jo ties mitä, ja jouduimme kiittä-
mään illasta ja poistumaan hotellin suuntaan. Hyvän-
yönlaulustamme kiitollisena Vernon maksoi taksimme 
etukäteen. Uni ei tullut kovin helposti silmään... tätä 
ei kukaan hevillä usko! Eikä kantrillakaan.

ke 1.9.   ”TE TULETTE TENNESSEEHEN – TEHDÄÄN LEVY!”

Aamulla hajaannuimme ihmettelemään Toronton vau-
raantuntuista infraa. Monet suunnistivat CN-Toweriin, 
maailman korkeimpaan vapaasti seisovaan torniin. 
Olihan näköalat! 

Pertun kanssa veimme Vernonin hotellin respaan Do-
minanten matkaesitteen, jonka saatteeksi kirjoitimme 
toiveen saada nähdä hänet vielä illalla konsertissam-
me. Mies oli yöllä kertonut, että hän joutuu keskitty-
mään työasioihin seuraavat päivät, joten pidimme 
epätodennäköisenä, että koskaan enää kuulisimme 
hänestä. Kuorotoverimme naureskelivat vinosti ker-
tomuksellemme eivätkä odotetusti uskoneet sanaa-
kaan. 

Iltakonsertti oli suomalaisten Agricola-kirkossa. Yleisö-
nä oli satakunta suomalaista sekä parikymmentä sak-
salaista partiopoikaa. Risto suoritti ikimuistoisen 
spiikkausdebyyttinsä vaihtaen sujuvasti englannista 
suomeen kesken lauseen. Aloitimme Pingstillä.

Laulun jälkeen kirkon takaovi avautui. Vihreään satii-
nitakkiin ja kermanväriseen barokkipaitaan sonnus-

*) Vernon kertoi myös, ettei parisuhteissaan voinut sietää kehnoa 
taloudenpitoa: – Jos kotiin tullessani näin likapyykkiä tai tiskaa-
mattomia astioita, heitin roskiin!
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taunut Vernon Minow astui sisään ja istuutui viimei-
selle penkkiriville! Mitä pidemmälle ohjelmassa ehdit-
tiin, sitä vapautuneemmin mies osoitti suosiotaan
suorituksillemme. Murto ihmetteli, miksi osa laulajis-
ta katsoo koko ajan hänen olkansa ylitse. Finaalin jäl-
keen Vernon nousi ylös, huusi ”bravoota” ja vaati saa-
da tavata johtajamme. Yritimme valmistella Seppoa 
pitämään pokkansa ja mahdolliset alentuvat epäilyk-
sensä mahassaan, mutta eipä hän kovin innostuneel-
ta näyttänyt saadessaan kuulla tämän kummajaisen 
puheita: 

– Puhtainta sekakuorolaulua mitä olen eläissäni kuullut! 
Haluan teidät Tennesseehen, tuotan levyn, jota myydään 
miljoonia... Ja konsertteja 5000 hengen kirkoissa! Sopiiko 
ensi vuonna?
Minow halusi sanojensa vakuudeksi tarjota kierroksen 
koko kuorolle. 
– Öööö… jees! Sopii, mutta nautittaisko ensin nämä suo-
malaisen seurakunnan tarjoamat pullakahvit täällä kirkon 
kellarissa, änkytti Murto.

Hotellin baarissa hanat sitten aukesivat! Minow las-
ketteli tytöille runoja ja piirteli heistä karikatyyreja – 
jupisten kuitenkin samalla, että hänestä naisten paik-
ka on kotona ruokaa ja lapsia laittamassa.

– Huomenna minua haastatellaan televisioon. Voisiko kuo-
ronjohtaja ja pari muuta tulla mukaan? Mainostaisin sa-
malla viimeistä konserttianne...

Yritimme selittää, että meidän on valitettavasti lähdet-
tävä aikaisin jo eteen päin, mutta Vernon vakuutti, et-
tä ehtisimme kyllä hoitaa haastattelun alta pois. 

Innokkaimmat meistä siirtyivät vielä jatkoille Yorkiin, 
missä Vernon jatkoi isännän roolissa ja vakuutti halu-
avansa järjestää kuorolle kiertueen kotiseudulleen 
Tennesseehen – ja tuottaa kuoron levyn samalla! 

to 2.9.   OTTAWAAN OTTAMAAN... EHKÄ RENNOMMIN!

Niinpä sitten Sepon kanssa odottelimme aamulla so-
vitussa paikassa, mutta ketään ei näkynyt. Olimme 
jo lähdössä, kun yhtäkkiä Vernon saapuu, mukanaan 
pahasti ontuva vanhus. 
– Apologies, myöhässä... saanko esitellä, Al Jolson...

Tuskin puhumaan kyennyt mies vakuutti meidät lo-
pullisesti. Jännittyneinä odottelimme tunnin verran 
kuvausryhmää, mutta jouduimme sitten oman aika-
taulumme takia pahoitellen lähtemään. Vernon van-
notti meitä ottamaan yhteyttä ja tulemaan tsekkaa-
maan hänen studionsa. Lupasipa hoitaa kahdelle 
meistä lentoliputkin, jos vain saataisiin asiat muuten 
järjestymään. 

Oli huijari tai ei, Vernon Minow järjesti meille usko-
mattoman elämyksen! *)

*) Puolitoista vuotta yritin saada Dominantea innostumaan ”ikimuis-
toisesta Amerikanvalloituksesta”, mutta aina tuli kuorolle eteen jotain 
parempaa tekemistä. Pari kertaa oltiin Vernonin kanssa puhelinyhtey-
dessä (kerran hän soitti keskellä yötä!), mutta koskaan en saanut pyy-
tämääni kirjallista sitoumusta. Vähitellen koko juttu painui historian 
hämäriin... 
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Bussimatkalla oli aikaa toipua edellisen yön tapahtu-
mista ja mietiskellä tulevaa Nashvillen-kiertuetta. Ilta 
Ottawassa / Roxborough ✶ ✶ pyhitettiin kvartettilaululle.

pe 3.9.   ”OLISKO ANTAWA YHTÄÄN LÄMPIMÄMPI?”

Ottawassa satoi ja oli kylmä (20°C). Sateelta päästiin 
pakoon vierailemalla Kanadan kansallisessa taidemu-
seossa.

Illan konsertti St. Peter’s Churchissa meni perinteisesti, 
vaikka Risto ei spiikannutkaan. Yleisö oli taas pääosin 
suomalaista. Karonkassa debytoivat useat uudet kvar-
tetit. Illan sovittajanimi oli ”Hunni” Järveläinen.

Jatkot olivat Hannan, Reiskan, Markun ja Ollin su-
persviitissä. Vauhdikas Rondo Lapponico aiheutti laulu-
kiellon, mutta turkulaiseksi nopeaälyinen Reiska piti 
ansiokkaasti puhelinlinjoja varattuna pari tuntia – es-
täen näin suuremmat valitukset.

la 4.9.   ”DOMINANTE RÄPPÄSI KUORMA-AUTON 
LAVALLA!”

Matkan etukäteen tuntemattomin paikka oli Sudbury. 
Tiesimme vain, että siellä olisi paljon nikkeliä ja suo-
malaisia. Sulkku oli kuullut, että paikkakunnalla olisi 
paljon intiaaneja, jotka ovat kovia poikia tappelemaan 
juovuspäissään. – Siitä kyllä otetaan selvää!

Bussikuskimme oli matkan herttaisin tapaus. Hapan 
sitruuna ei liene väärä sana kuvaamaan suharin ilmei-
tä ja olemusta. Ja hänen bussissaan ei sitten myöskään 
kaljaa juotu. Miessektiomme muistikin häntä seminaa-
reista kauheimmalla, Kersanttilaululla. Eikä äijän ilme-
kään värähtänyt.

Sudbury on maailman nikkeliteollisuuden keskus. 
Alueelle on muuttanut vuosikymmenien kuluessa 
niin paljon suomalaisia, että he ovat rakentaneet itsel-
leen oman palvelutalonsa, Suomi-Kodin. Pääsimme 
nauttimaan sen vieraanvaraisuudesta (lue: yhteisma-
joituksesta kokolattiamatolla).

Isäntäperheenämme oli Suomi-Kodin johtaja ja kana-
dansuomalaisten puuhanainen Maire Laurikainen ja 
hänen miehensä Martti. Heti ensimmäisenä iltana oli 
sauna- ja grillijuhlat heidän järvenrannalla olevassa, 
vielä hieman keskeneräisessä talossaan. Tuli kotoinen 
olo. Samalla syntyi uusi sekasaunomisen ennätys, 21 
henkeä. Jotkut innostuivat vielä valonarkoihin metsä-
sitseihin eli metseihin.

Treenasimme matkarappia Ratsupoliisi Kingin vaahtera-
sii-rappi, sekä jo hyvissä ajoin myös Dominikaani-lau-
lua. Taisimmepa laulaa pienen kuorma-auton lavalta-
kin.

vaahteraSii-raPPi
(Ilkka aaltonen)

kylmässä luoteIs-terrItorIossa 
syrjäInen vuorIstokapakka on, jossa

lohtua saa sekä unohdettu sIelu 
että myös kuIvInkIn nIelu.
nojaa tIskIIn rennostI parI mIestä rIskIä

ImIen ahnaastI BourBon-vIskIä.
alta kulmaIn kyyppI heItä mulkaIsee

ja mIetteensä BaarIapulaIselle... julkaIsee:

– vaIkka nurIn on käännetty punaInen takkI

ja sIlmIlle kIskottu suurI koppalakkI,
toIsen heIstä aInakIn tunnIstaa,
kun valtIon ratsut... ulkona janosta hIrnahtaa.

ratsupolIIsI kIng jos olIsI

urallansa joskus edennytkIn,
eI hän rIskIä ottanut olIsI

– tIlannut pelkän veden nytkIn.

tunnIt kuluvat, ja polIIsIt kIppaa,
kunnes haparoIva käsI etsII lIppaa:
– ky-kyllä tästä varmaan ko-kotIIn pItää lähteä...
taskuun sujahtaa kaksI vIrkatähteä.
jäI tIskIlle koskematon kyytIpoIkavesI, luvat-
toman rapakunnossa nuorIson esIkuvat

horjuvat ulos. kansa hätkähtää,
kun Iso mIes turvallensa hankeen... mätkähtää.

kuudes yrItys – kIng nousee satulaan,
suhtautuen tyynestI huomIseen krapulaan.
paheksuvan katseen hevonen heIttää,
mutta tokI tunteensa... enImmäkseen peIttää.
ratsupolIIsI kIng jos olIsI…

kuljettu vasta olI maIlI taI kaksI,
kun kIngIn naamataulu kävI kalpeaksI:
punalamppu IlkeästI heIlahtI yössä.
– perkele! taas on... pojat ylItyössä!
vIelä tästä puuttuI oman pIIrIn ratsIa,
kavereIden kanssa eI vIItsI ottaa matsIa.
nuorempI konstaapelI kIngIlle huutelI:
– sorry pal, teen vaIn... velvollIsuutenI!

Iso, paha ruIsku survaIstIIn suoneensa,
sIlmänsä taIvaaseen kIng muIstI luoneensa.
– onhan täällä joukossa tIppa myös verta.
anna olla vIImeInen kerta!
ratsupolIIsI kIng jos olIsI…

kylmässä luoteIs-terrItorIossa 
syrjäInen vuorIstokapakka on, jossa

lohtua saa sekä unohdettu sIelu 
että myös kuIvInkIn nIelu.
nojaa tIskIIn jälleen parI mIestä rIskIä

anellen kyypIltä BourBon-vIskIä.
käsI lähestyykIn lupaavastI tynnyrIn tappIa,
kaataa sIltI laseIhIn... vaahterasIIrappIa!

kIngIn mIelIala laskee puolIsääreen.
lasIn paIskaa seInään, astuu jukeBoxIn ääreen,
tovIn mIettII, valItsee hän ”pIenen päIvänsäteen”,
huIkkaa ulos mennessänsä: – vedä jätkä... verhot eteen!
ratsupolIIsI kIng jos olIsI…
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su 5.9.   ”RULLATUOLIT EIVÄT OLE MITÄÄN VORMULOITA!” 

Saunominen jatkui heti aamulla palvelutalon saunassa 
ja uima-altaalla. Tälläkin kertaa porealtaassa oli vipi-
nää, mutta Keskisormen tynkää ei tarvittu. Tottahan 
suomalaiset osaavat rakentaa suomalaisenkestäviä po-
realtaita. Järjestimme Junttilan ja Puerto-Ripan kanssa 
myös piharallikisan palvelutalon hoidokkien pyörä-
tuoleilla, mutta se ilo lakkautettiin parin kierroksen 
jälkeen. Höh! Huumorintajuttomia mummoja!

Esiintyminen oli Finlandia Homen salissa, ja yleisö oli 
pääasiassa seudun suomalaisia. Kansallispukuinen 
Haarantanttara-hyppymediaesityksemme kantaesitet-
tiin hyvällä menestyksellä: 
– Viistoista nättiä senttiä on näin nuorella kollilla, 
joskus se kasvaa kuuteentoista sinun ollessa hollilla.

Ripan englanninnokset olivat konsertin parasta antia:

Kesäpäivä Kangasalla – Summerday in Tennessee
Lauantai-ilta – Saturday night fever
On suuri sun rantas autius – Your beach is big but empty

Illalla oli taas sitsit Mairen luona. Tällä kertaa myös 
Martti-isäntä oli paikalla tarjoten miehille suomalais-
kansallisesti viinaa naisväen huomaamatta. Tosin don-
nat löysivät hajuaistinsa johdattelemana paikalle no-
peasti. Ja se, mitä majoituksen loistokkuudessa mene-
tettiin, saatiin kyllä monin verroin takaisin ystävälli-
syydessä ja viinassa. Ei ollenkaan hassumpi paikka. 
Sulkku etsi kovasti tappelunhaluisia intiaaneja.

ma 6.9.   ”VENÄLÄISKUORONA” NYKKIIN!

Päivän lento-ohjelma oli rankka. Pomppu Sudburystä 
Torontoon sujui hyvin, mutta Torontossa tuli hieman 
kiire matkalaukkutagisähläyksineen ja tiukkoine jenk-
kien maahantuloviranomaisineen. No, hyvin Emmuli 
hoiti viimeiset velvollisuutensa ja siirsi matkanjohta-
jan taakan Nanalle. Pääsimme lopulta matkaan kohti 
Rochesteria ja New Yorkia vain parikymmentä minuut-
tia myöhässä. Viimeisenä koneeseen tullut Reiska loh-
dutti emoja: – We are a choir from Russia!

Saavuimme ”Isoon Omenaan” sopivasti illan suussa. 
Park Central -hotellissa oli tuttuja vastassa: uusi ja kiis-
telty Robin-tenori liittyi joukkoihimme. Menimme 
Empire State Buildingin katolle näkymiä ihailemaan. 
Iltavalaistu Nykki oli huikea näky – kaupunkia tun-
tui jatkuvan joka suuntaan 
peninkulmakaupalla. 

ti 7.9.   KÖPÖNEN KEIKKA

Streetit ja Avenuet kutsuivat. Elektroniikkaa, vaatteita, 
kenkiä – kaikelle mahdolliselle ostettavalle oli omat 

katunsa. Rahalla saa ja hevosella pääsee. Sen huomasi 
myös eräs herraseurue, joka söi hyvällä ruokahalulla 
27.50 $:n hintaiset päivän pastat. Toisaalta palvelu oli 
kohteliasta, ja pöydällä oli valkoinen liina.

Illan konsertti jonkun pilvenpiirtäjän alakerrassa (St. 
Peter’s Church) oli hienoinen pettymys, vaikka 48:aa 
kuulijaamme hemmoteltiin jopa nojatuoleilla. Ei lau-
lussamme varsinaisesti mitään vikaa ollut, vaikka 
joidenkin sairastelu verottikin voimia.

Iltasitsi meksikolaisravintola Greenwich Villagessa oli 
erityisen tärkeä. Poistuihan silloin joukostamme jäl-
leen yksi teekkari. Ilari ”haudattiin” uudessa kotikau-
pungissaan perinteisen hartaasti. Samana iltana suo-
ritti debyyttinsä suunnattoman suosion saanut Roma-
nialainen voimisteluryhmä ”Igor, Olga ja Jelena”, jotka 
esittivät lukuisia akrobaattisia positioneja. 

pe 8.9.   ”YOU’RE TIRED OF YOUR LIFE, MAN?”

Viimeinen päivämme Nykissä. Ilma oli pirun kolea 
(alle 20 °C) ja vettäkin sateli. Kaupungin kiertely jat-
kui: Wall Street, Pörssi, Chinatown, Little Italy…

Ilkka kävi yksin Harlemissa – alueella, jolla valkean 
miehen ei ole terveellistä liikkua: 

Joku kumma voima tuntuu ohjailevan meikäläistä ai-
na sinne, missä todennäköisimmin törmää ikävyyk-
siin. Harlemiin ei suostunut yksikään dominantelai-
nen matkaseuraksi – ei edes Junttila. Tein pienen gal-
lupin kadulla: pysäytin kaksi ohikulkijaa ja kysyin, 
onko heidän mielestään turvallista pistäytyä metrolla 
Harlemissa. Ensimmäinen kaveri pyöritti etusormea 
ohimolla ja kysyi, olenko kyllästynyt elämään. Toinen 
oli suopeampi: – Well… minä en lähtisi. Mutta jos menet 
keskellä päivää, olet varovainen, etkä rupea juttusille kenen-
kään kanssa, niin why not…?

Uskoin tätä jälkimmäistä ja hyppäsin metroon. Ylläni 
oli risat shortsit ja T-paita, päässä aurinkolasit – tas-
kussa kymmenen taalan seteli. Kaiken muun jätin ho-
tellille. Sydän hieman jyskyttäen tarkastelin muita 
matkustajia: valkoisia ja mustia suunnilleen yhtä pal-
jon, työikäisiä, vanhuksia, lapsia…

Ensimmäisellä pysäkillä suuri osa valkoisista jäi pois 
ja mustia tuli lisää. Edelleen ihan normaalin näköisiä 
ihmisiä – kukaan ei tuntunut kiinnittävän minuun 
huomiota. Pari pysähdystä taas… loputkin valkoiset 
lähtivät ja mustia tungeksi sisään, myös nuorisoa. 

Kysyin Eddie Murphyn näköiseltä lipputarkastajalta, 
joko seuraava pysäkki olisi ”oikeaa Harlemia”. Jäbä 
katsahti minuun ja virkkoi: – Oikeeta on, man! What 
the hell are YOU doing here?! En jäänyt selittelemään, 
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vaan poistuin vaunusta. Nousin liukuportaat ylös ja 
kohtasin lohduttoman näyn: ankeaa slummia joka 
puolella, ihan kuin roska-auto ei olisi käynyt pariin 
vuoteen, ihmisiä makoilemassa jätekasojen päällä… 
Tunsin parikymmentä verestävää silmäparia selässäni. 
Joku huusi jotain, mitä en ymmärtänyt.

Okei, tämä on nähty. Äkkiä takaisin, kun vielä pääsee! 
Metron sisäänkulkuaukko oli toisella puolella katua, 
joten yritin hiippailla siihen suuntaan – ja näyttää sa-
malla mahdollisimman tummaihoiselta. Vastaan tuli 
kaksimetrinen poliisi, jota ajattelin jututtaa, ennen 
kuin se pidättää mut: 
– Öh… excuse me, but I’m looking for the heart of Harlem.
Is this… 
– Man, you couldn’t be in a more wrong place, man! I ad-
vise you to take a hike from here!!! 

Asia ymmärretty! Juuri kun olin astumassa metrotun-
nelin portaisiin, huomasin kadunvarrella pienen baa-
ritiskin. Ehtisinköhän sittenkin ennen tapetuksi tuloa 
siemaista yhdet nopeat oluet? Olisihan se koppavaa 
sanoa juoneensa OLUTTA Harlemissa… 
Iäkäs mikko tuli palvelemaan… mutta mitä hemmet-
tiä? Valkoihoinen äijä! 
– P-paljonkohan maksaa yksi Bu-bu-Budweiser? änkytin. 
– Talo tarjoaa, kunhan juot sen nopeasti ja lähdet kotiisi! 
kirahti pappa. 
– Mutta miten... Te itse sitten tulette täällä toimeen? Tai-
datte olla ihan yhtä valkoinen kuin minäkin, provosoi-
duin. 
– Oon ollu täällä jo 48 vuotta… pitävät meitsiä jo neekeri-
nä! Mutta sä lähet nyt!

Aloin uskoa. Harlem nähty ja olutkin juotu… poistuin 
sopivasti, kun paikalle alkoi valua epämääräisen nä-
köistä väkeä. Yksi roikale esti pääsyni metron ovelle 
astumalla suoraan eteeni. Luulin jo loppuni tulleen, 
kun hän vetäisi takkinsa hihan ylös. Käsivarrella roik-
kui kymmenkunta silkkisolmiota… 
– Fella’… buy a slips! 

Vedin taskustani kympin ja kysyin, paljonko 
maksaa. – Valitse kolme, man! urahti korsto.

Vapisevin sormin valkkasin pojalta 
kolme nuottikuosista krakaa, kiitin 
kovasti ja häippäsin paikalta. 
Metrossa syke vähitellen tasaantui. 
Valkoisia alkoi taas tulla kyytiin…

Lento Floridaan oli kuoppainen, 
mutta sitäkin hauskempi. 

la 9.9.   UIMAHYPPYJÄ FLORIDAN ALTAILLA

Kuoron saavuttua romanttisesta New Yorkista Orlan-
don kuumankostealle lentokentälle, lastasimme chic-
ken-farmibussimme täyteen suurisilmäisiä Dominan-
te-laulajia. Tässä Mustangien luvatussa maassa (ei 
nelijalkaisten sellaisten vaan -pyöräisten) suuntasim-
me kohti Travelodge-nimistä majataloa. Ties vaikka 
nimi tulisi Lodgenessin hirviöstä, sillä lähistöllähän oli 
pieni lätäkkö...

Tuossa hotellissa oli oikein hauskaa – uimme tunnol-
lisesti altaassa hyppimällä kolmoissalkoweita usealla 
kierteellä toistemme niskoista. Rakensimme myös py-
ramideja etanoista ja sokereista. Vihdoin tuli valo-
merkki, ja meidät ajettiin nukkumaan. 

Hotelli oli mukavasti suunniteltu, koska kulku huo-
neesta huoneeseen oli mahdollistettu käymättä lain-
kaan eteisen kautta. Huoltenkantajilla oli yhä enem-
män huolia vahtiakseen, että kuorotenavat menevät 
aikanaan nukkumaan, sillä olihan meillä tiedossa ras-
kas ja hyytävä päivä Mikkihiirulaisten maassa. 

su 10.9.   ”HILIPAMPPAA” PAITAPALKALLA!

Disneyworldissa vierailimme ensin Epcop Centerissä, jo-
ka oli kuin taskukokoinen kannettava minimaailma, 
jossa ”kaikilla oli niin muukaavaa, jos et itse tehnyt 
mitään muuta poikkeavaa”. Vierailimme nimittäin 
eräässä brittipubissa, jossa koetimme virittää serena-
dia eräälle Sarahille, kun paikalle tuli joku ”Tätseri” 
mukanaan pari huligaanigorillaa! Tämä oli suuri vir-
he, sillä Junttila ja Sulkku tasasivat paikan molekyyli-
tasolle. Täyden kulman ympyräteatterissa (vrt. Cinema 
2000) näimme jylhiä maisemia eri puolilta maailmaa. 
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Oma showmme Yhdysvaltain paviljongissa hoideltiin 
vankasti hilipatihippaa kyykkien ja laulamalla Heippati-
rallaa sekä muuta hauskaa, tälläpä kertaa yllättäin 
nuoteitta – ja basso improvisoi. Palkkioksi saatiin mel-
ko karseat T-paidat. Vierailumme kunniaksi järjestet-
tiin ilotulitus ennen lauluntäyteläistä bussikotimatkaa. 

ma 11.9.   TURPAA PLUTOLTA – TAMPA POLVILLEEN!

Aamunkoitteessa lähdimme kohti Magic Kingdomia, 
missä kokeiltiin kaikenlaisia vempaimia, joista par-
haat olivat pimeä vuoristorata, kauhulinna ja laulavat 
nallet. Risto tapasi unelmiensa naisen eli Minnin, ja 
Perttu sai turpaa Plutolta, koska hurtta ei ymmärtänyt 
erästä kieliaktia. 

Mitäkö jäi käteen Disneyworldistä? Ainakin se, että 
Hessu Hopo on luultavasti koira – ei hevonen tai leh-
mä. Ainakaan se ei ymmärtänyt sanaakaan matkalau-
lustamme:

mikkiteSti diSneyworldiSSa
(john Fogerty mel. ”lodI” / san. Ilkka aaltonen)

on mIkkI hIIrI suurI kauhu sarjakuvaroIstojen,
mutta mIten kaIkkI oIkeIn alkoI, nyt saat kuulla sen.
hän polIIsIIn ankkalInnan kesäduunIpaIkan saI

– mutta koeaIkaehdoIn, tottakaI.
hän mInnI-heIlan ensI töIkseen tueks’ huumeryhmän toI,
– tIetää se tarkkaan, mIlle mIkIn tuoksahdella voI!
jo ennen kuIn saI ees eurooppa kuulla koko dIsneystä,
mIkkI tIesI, mIten tehdään BIsnestä.

  sImo sIsu kannustI: – vIhjeen kallIIn

  annoIt, jatka samaan mallIIn!
  :,:ennen kuIn mIkkIä pestattIIn,
  häntä kuukausIkaupalla testattIIn:,:

kun harrIsBurgIn voImalassa saatIIn aIkaan vuoto uus,
tuumI mIkkI: – mutta tässähän on oIva tIlaIsuus!
hän neuvokkaastI vuotokohdan tukkI vIhIkoIrallaan.
hurraa-huudot olI jälleen paIkallaan.
saI lehdIstökIn pIan kuulla urheasta hauvasta,
joka pItI kynsIn hampaIn kIInnI plutonIum-sauvasta.
ja vaIkka mIkkI osuuttansa hIeman vähättelI kaI,
koIra loppuIäkseen uuden nImen saI.

sIsu se vaIn puhkuI: – mItäs sIItä,
vIelä eIvät näytöt rIItä!
ennen kuIn mIkkIä pestattIIn...

saI mIkkI hIIrI vIhdoIn vIImeIn rIIttävästI maInetta:
kun musta pekka lIeventelI taannoIn nestepaInetta,
nIIn käsIraudat sIlloIn takaapäIn yllättäen sanoI “naks!”,
ja pekan olo muuttuI paljon kurjemmaks’. 
kun asemalle sItten tultIIn, mustaa pekkaa nolottI,
ranteet vaIkka heIluI vapaIna, nIIn sIltI kolottI.
hän saattajaansa tuntuI seuraavan yllättävän kIltIstI,
mIkkI remmIstään kun hIukan tempoIlI.

sImo sIsun pIIppu jo kIrposI suusta:
– v-voIsItko alkaa marraskuusta...?
ennen kuIn mIkkIä pestattIIn...

Kaksipäiväisen sadun jälkeen lähdimme Tampa Bay-
hin, jossa latauduttiin illan konserttiin (University of 
South Florida) farkkuostoksilla. Matkan taiteellinen 
kliimaksi optimoitui motivoituneen salintäyteisen 
yleisön kera voimakkaisiin tunnelatauksiin sekä itsen-
säylittämisiin. Toisin sanoen konsertti oli onnistunut.

Jatkoilla vaihdoimme paikallisten gurujen, mm. erään 
Janet Allison Bentleyn kanssa kaikennäköistä kamaa. 
Illalla oli vielä barbabababarabbasbequut yhdessä 
maauimalassa, jossa pelattiin watervolleyballia ja lau-
lettiin serenadeja. Uintia jatkettiin hotellin altaalla, 
johon valikoidut pääsivät valkeilla urheiluautoilla. 
Jotkut lähtivät tanssimaan countrya ja toiset jäivät 
polskimaan ja parantamaan uimatyyliään, sillä oli-
han seuraavana päivänä vastassa alligaattoreita. 

ti 12.9.   EVERGLADESIN LAULAVAT LISKOT!

Rämmimme bussilla läpi soisen erämaan, jossa tien 
nähtävyys oli yksi mutka. Ensin pysähdyimme ham-
purilaispaikkaan valmistaaksemme itsemme nälästä 
kuolaavia liskoeläimiä varten. Vihdoin riipivän odo-
tuksen jälkeen bussi saapui kuin kohtaloonsa tuomit-
tu aavelaiva lähes hylätylle Evergladesin farmille. Mei-
tä vastaan köpötteli puujalkainen mies sylissään sööt-
ti baby-alligaattori! (Arvoitukseksi jäi, oliko mies me-
nettänyt jalkansa ennen vai jälkeen tänne pestautumi-
sen. Joka tapauksessa ensivaikutelma oli sangen dra-
maattinen). Matelijavauvan elämäntehtävänä oli vain 
näykkäistä eli antaa opetus liian sinisilmäisille kuoro-
tytöille, sillä eihän alligaattorit ole sentään mitään nas-
sulinalleja. 

Sitten paikalle hurahti suokopterilla sheriffi McClou-
din kaksoisolento, joka osasi matkia taitavasti eläin-
ääniä. Rämeen huhu kertoo, että hänet hylättiin jo pie-
nenä, ja puumaemo kasvatti hänestä maailman par-
haan alligaattorifarmioppaan. Suon pintaa vauhdilla 
halkova kopteri piti kovaa meteliä, ja meille tarjottiin-
kin vessapaperia korviin. 
– This is for your own best. Alligaattorit laulavat kuin sei-
reenit! selvitti huumoriveikko-opas. 

– Jolaladiduuuuuu!
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Kaahailtuamme rämeikössä muutaman kilometrin 
”McCloud” pysäytti ja alkoi päästää kurkustaan omi-
tuista ääntä – samalla hän heitteli veteen marshmallow-
palasia. Pian ensimmäinen Lacoste-tyyppi nosti tur-
pansa pinnalle – ja kohta toinenkin! Yhtäkkiä ympäril-
lämme oli iso parvi ystävällisennäköisiä alligaattorei-
ta! Esimerkin nähtyämme rohkeimmat meistäkin us-
kaltautuivat pian läpyttelemään tummanpuhuvia 
häntäheikkejä selkään…

Paluumatkalla nähtiin kilpikonniakin – niitä siliteltiin 
myös. Rantauduttuamme menimme seuraamaan 
showta, missä eläimet leikkivät keskenään ja kans-
samme. Alligaattorin kitaan voi työntää vaikka pään, 
kunhan ei koske ikeniin. Tampan-keikan ohella tämä 
oli kyllä yksi matkan henkisistä orgasmeista!

St. Petersburgissa heitimme kevyen koripallosalikon-
sertin. San Salvador Dali -museossakin pistäydyttiin.

ma 13.9.   HISPANIOLAN WOODOO-SAARELLE!

Karibian woodoo-rummut kumisivat jo Miamin kv. 
lentokentällä. Lensimme American Airlinesilla Isojen 
Antillien pääsaarelle Hispaniolalle, jonka itäpuoli muo-
dostaa Dominikaanisen tasavallan. Laskeuduimme 
maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Puerto Plataan 
(suurin on pääkaupunki Santo Domingo) ja majoituim-
me hotelli Playa Nacoon ✶ ✶ ✶ ✶ ✶  . Raskaasti vartioitu, 
bungalow-tyyppinen hotellialue oli piikkilangalla ero-
tettu tavallisen rahvaan asuinseuduista. Kahvipavun 
väriset virkailijat ottivat meidät hieman hämmenty-
neinä vastaan.
Kuoro: – Domini-Domini-Domini-kan, kaikkien kuorojen 
mahtava hallitsija…
Virkailija: – Como?
Junttila (suomeksi): – Vedä jätkä verhot eteen! Osaatsä 
englantia vai tartteeks hommata tulkki?

domini-kan
(Berndt meInunger mel. ”tsIngIs-kan” / san. Ilkka aaltonen)

näIn peräpohjolasta lensI mIamIIn jumBollaan...
karIBIan väkI joutuI panIIkkIIn saarIllaan:
– sä mIstä saIt noI lIput?
anna tänne, taIkka tIput!
musta pörssI lauloI maInostaan:

domInI-domInI-domInI-kan,
kaIkkIen kuorojen mahtava hallItsIja

domInI-domInI-domInI-kan!
tapIola, juBIlate jäIvät kuIn nallIt, 
sIja ensImmäInen täyttI

myös odotukset, näyttI

muIlle, mIten hommat hoIdellaan!

Turistialueen ulkopuolella odotin hieman samantyyp-
pistä ilmiötä kuin taannoin Gambiassa, mutta täällä-
hän sai käyskennellä lähes rauhassa kaupustelijoilta 
ja huijareilta! Ainoastaan nuoret typykät kävivät ah-
naasti kiinni ”miljonäärin näköisiin” kalpeanaamoi-
hin... ja sitähän me heille totisesti olimmekin. 
– You come with me! What’s your name? 

Nautimme hetken sekä kansansuosiosta että President-
oluesta ja palasimme hotellille vetelemään hirsiä.

ti 14.9.   BANAANEJA JA EHDOTUKSIA...

Aamulla etelänhedelmiä maha täyteen ja Playa Dora-
da Beachille pulikoimaan! Rannalla sai harrastaa jos 
jonkinlaista vesileikkiä riippuliidosta “banaaniaje-
luun”. Murtsin olisi pitänyt valita liitely, sillä miehen 
kämmenet hiertyivät vereslihalle veneneekerin teh-
dessä kaikki temppunsa saadakseen hänet tippumaan 
pikabanaanin kyydistä. 

Ilkka, Perttu, Pekkaniska ja Joppe lähtivät illalla ”ky-
lille” – vain todetakseen, ettei tummapintahameväen 
kiinnostus ollut yhtään laantunut eilisestä, pikemmin-
kin päinvastoin. Kahvilassakaan ei saanut istuskella 
rauhassa montaa minuuttia, kun jo joka raajassa roik-
kui jonkin sorttinen naarasdominikaani. Pystis oli 
hukkua ehdotuksiin, kun tytöille valkeni, että hän 
on ”maalta”.

Muutaman oluen jälkeen näimme yöelämää hieman 
pintaa syvemmältäkin. Huomasimme Sulkun kanssa, 
että esim. mopolla ajeleminen kolme yhtaikaa kyydis-
sä on tässä kulttuurissa ihan sallittua. Illan tumme-
tessa ehdotukset sen kuin kovenivat, mutta pysyimme 
kovina silti.

ke 15.9.   SANTIAGON SIKARIT – JA ”PUERTO BOYS”

Aikaisin aamulla säntäsimme Pertun kanssa erääseen 
autovuokraamoon, josta olimme edellisenä päivänä 
onnistuneet neuvottelemaan itsellemme ruostuneen 
kotteron pilkkahintaan. Kun omistaja kuuli, että ai-
oimme käydä sillä Haitin puolella, neuvottelut tyssä-
sivät: 
– No, no! Nunca allí!! Öh… taisitte kuulla väärin! Ei mul-
la sittenkään ole yhtään autoa! 

Karmaiseva moka meiltä! Olisi pitänyt kertoa, että 
ajelemme vain vähän ympyrää täällä kotinurkilla. 

domInI-domInI-domInI-kan,
kaIkkIen kuorojen mahtava hallItsIja

domInI-domInI-domInI-kan!
täyttyIvät suurImmat konserttIhallIt,
sIja ensImmäInen täyttI 
myös odotukset, näyttI 
muIlle, mIten hommat hoIdellaan!

nIIn pyörIttIvät sIlmämunaa IhmeIssään valkeaa

ne salsaveIkot, jotka huusI nähdessään: – magIaa!
se taIsI olla roBIn, kun totesI vaIn:
– mä tenoreIden joBIn kaI lahjaksI saIn,
sIIs kättä taskuun, taIvas aukeaa!

domInI-domInI-domInI-kan...
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Bussimatkalla Santiagoon pieni, viiksekäs naisopas 
kertoi Dominikaanien historiasta. Poikkesimme sikari-
tehtaalla, jossa saimme ihastella aitoa käsityötä ja pol-
tella paksuja laatupötköjä, joista parhaat vetävät ver-
toja kuulemma havannalaisillekin. Amerikan markki-
noille niistäkin suurin osa menee, kertoi tehtaan johta-
ja. Ostimme laatikollisen yhteistyökumppanillemme, 
Nokian Jorma Ollilalle. 

Kiertueen ohjelma:

Bergman:      Lapponia
Kostiainen:   Rikasmies ja aarreaitta
      Mull’ on heila ihana

Kuula:      Auringon noustessa
      Keinutan kaikua
      Rukous

Rautavaara:  Canticum Marie virginis
      Lorca-sarja

Sallinen:      The Beaufort scale

Brahms:      Fünf Gesänge
      Darthulas Grabesgesang

Debussy:      Trois Chansons

Grieg:      Ave maris stella
Hahn:      Rondo Lapponico
Lindberg:      Pingst
Nystedt:      Get you up
Ravel:      Trois Chansons

French f.s.:       L’amour de moi
(arr. Ward Swingle)

Finnish folk songs

Anttinen Pia
Juppo Anne
Järveläinen Hanna
Kemppainen Saija
Lumme Annareetta
Pasanen Emma
Ravantti Ulla

Murto Seppo

Aaltonen Ilkka
Ansaranta Timo
Hannonen Markku
Joki Risto
Koivisto Mikko
Vahtola Antti
Viljakainen Juha
Yli-Penttilä Jukka

Aittoniemi Perttu
Eskelinen Pasi
Heimonen Jorma
Kivinen Juha
Lindeberg Robin
Maasilta Ilari
Salmensaari Olli

Härkki Sanna
Jaantila Anu
Jaroma Kerttuliisa
Kohi Hanna
Lindstedt Laura
Pohjala Nana
Salo Maaria
Toppinen Aino
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Konsertti pidettiin Santiagon yliopistolla. Onnistui 
ihan kelvollisesti. Junttila oppi nopeasti lauseen Hay 
chicas bonitas allí! Karonkassa poika esitteli kuorolle 
matkakvartettinsa Puerto Boys, jossa lauloivat hänen
itsensä lisäksi Risto Joki, 
Pasi Eskelinen ja Mikko 
”Pekkaniska” Koivisto. 
Lauluista onnistui parhai-
ten herkkä balladi Oma 
kultasein, jossa Joen falsetti 
pääsi oikeuksiinsa.
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– You know what, munchkins?
I tried to tell my pals of you...
and they didn’t believe a word!

uniPrinSeSSa
(Ilkka aaltonen -93)

usvasta aamun on kostea maa, 
hIljaIsuus metsässä kulkee. 
kerttusen konserttI vaImeta saa, 
vaItI lehtensä yövIlkka sulkee.
kasvoIllaIn vIeläkIn tunnen mä sen, 
äänesI vIerelläIn kuulen, 
hIustesI pehmeän kosketuksen, 
se vaIn leIkkIä öIsen on tuulen.

untenI prInsessa, mIlloIn 
valveIll’ sun kohdata saan? 
kanssasI kulkea IlloIn 
luokse haaveIsta täyttyvän maan.

usvasta aamun on kostea maa, 
hIljaIsuus metsässä kulkee. 
kerttusen konserttI vaImeta saa, 
vaItI lehtensä yövIlkka sulkee.

Dominanten 
Amerikan-valloi-
tus herätti erilai-
sia tunteita. O-P. 
jaksoi muistella 
matkaamme vielä 
vappunakin...

to 16.9.   BEACH VOLLEYTA JA ROMMIA

Rantalentopallon haasteottelussa Olli ja Ilkka hävisi-
vät täpärästi Juhalle ja Pekkaniskalle. Kentältä siirryt-
tiin suoraan päätöskaronkkaan, joka pidettiin omalla 
hotellilla. Rommia kului. 

  – Nyt mä taidan snaijata, 
mitä tarkottaa et ”OO-PEE 
ON TUPLASTI IMUKYKYI-
SEMPI”...
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Jouluksi ilmestyi Dominanten 
Riemuitkaa-CD.

Paluulennolla 
valmistui uusi 
serenadi.

       – K-khuules...
Mä en oik... oikheen thyk... HIC!
... kää shun thyylishtä...


