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1. Telakalle

— Nyt on jätkät hyvä boogie, sanoo miksaajamme MC Juhis
sovittaessaan ison ruhonsa takahuoneen hintelälle jakkaralle. Mies huojuu hieman ja silmät menevät ylös alas. — Porukka tykkää. On tulleet sanomaan että ootte kova bändi...
Katselen MC Juhiksen huojuntaa ja kuuntelen tulomatkalla nautitun Huttuspurkin ja muutaman tuopin aiheuttamaa
loputonta soperrusta. Onneksi jäljellä on enää vain yksi setti.
Hannes virittää kitaraansa. Teppo plärää biisilistaa.
— Ei kai me taas vedetä näitä mollivollotuksia viimeisessä
setissä, Teppo sanoo. — Tää on ihan hirveetä kamaa. Rokkia
niille pitää soittaa.
Hannes ei ole kuulevinaan ja jatkaa kitaransa virittämistä.
Imelä haju leviää huoneeseen, kun Sohlman, basistimme, riisuu spittarinsa.
—... meinaan nyt vittu equtetaan ja sit vähän lisää dileitä.
Kun pistää basariin napsua niin on meinaan vittu hyvä boogie...
— Kyllä me vedetään, vastaa Hannes laittaen kitaransa
nojalleen seinää vasten. — Ei siellä paljon muuta taida jäljellä olla.
— Ei perkele, Teppo marisee. — Sillon kun me soitettiin Maestrossa kuus iltaa viikossa, ja oli muutenkin keikkaa
enemmän, niin ei siellä tällasia valitusvirsiä vedetty...
— Ei vedetty ei. Humppaa siellä soitettiin. Sitäkö sä haluat? kysyy Hannes ärsyyntyneenä.
—... on meinaan boogiet kohillaan, kun jätkät vetää...
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— Ei sen mitään humppaa tarvii olla, sanoo Teppo.
— Enkä mä ala mitään hilipatipippania soittaa. Tää ilta
mennään näillä ja se on sit siinä.
Hannes on kypsä. Teppo on jatkanut samaa valitusta koko
illan. Jos mennään vanhan kaavan mukaan, kohta alkaa keskustelu henkilökohtaisesta soittotaidosta. Teppo nappaa viritysmittarin pikkupöydältä ja alkaa virittää omaa luuttuaan.
— Sit kun tommosta itsemurhakamaa vetää, niin pitäis
osata tulkita. Ja soittaa. Sä et ole mikään Kari Tapio.
—... hommatkaa jätkät sellanen pikkanen valopöytä ja
ledikannut, niin saadaan kunnon show..., sanoo MC Juhis
eikä ole vielä ehtinyt ymmärtää, että show:n aika on ollut ja
mennyt.
Hannes huokaisee turhautuneena. Sama keskustelu on
Tepon kanssa käyty jo kymmeniä kertoja.
— Ihan sama, Hannes vastaa Tepolle. — Ihan sama.
Sohlman sovittelee kengät jalkaansa ja nousee ylös päästäen samalla kunnon pierun. — Mennääs taas. Päästään täältä poiskin.
Melankolia, rautalanka ja rokki vuorottelevat ja yleisö
viihtyy. On ammattitaidon merkki, ettei takahuonekiistelyn
vaikutus näy stagella: ei yleisö tappelusta maksa, vaan viihtymisestä. Vilkaisen rannekelloa ja totean homman olevan
aikataulussa. Viimeinen biisi lähtee nyt. Hannes tarttuu mikrofoniin.
— Hyvä yleisö! Hannes Kolehmainen & Rytmimunat kiittää teitä hauskasta illasta. Kaikki loppuu aikanaan. Käytän
tässä tilaisuutta hyväkseni ja kerron, että jäämme hyvin pitkälle keikkatauolle.
Viimeinen kappale on The Shadowsien Apache ja alan
rynkyttää rumpuja Hanneksen tarinoinnin taustalle. Pikkuhiljaa lisään äänen voimakkuutta ja samalla Hannes esittelee
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orkesterin. Kun esittelykierros on käyty läpi, Teppo aloittaa
kitarateeman ja bändi siirtyy britti-intiaanien musiikilliseen
maailmaan.
Olut maistuu taivaallisen hyvälle keikan jälkeen. Huojahteleva ja äänekäs ihmisjono kaivelee taskuistaan kolikoita
portsaria varten. Me istumme himmeästi valaistussa peränurkassa juttelemassa muutaman tutun kanssa. Roudausta
ei voi aloittaa vielä, kun jäljellejääneet juopuneimmat kompastelisivat piuhoihin ja laatikoihin.
Keikan jälkeinen hiljainen hetki on silkkaa mielenrauhaa.
Sitä ei kukaan voi ottaa pois ja siitä saa jokainen soittaja nauttia päänsä sisällä yksin. Se on positiivispalautteista terapiaa.
Tuoppien tyhjennyttyä alamme roudata. Vajaan puolen tunnin kuluttua kaikki rojut ovat kuljetuslaatikoissaan ja siirtelemme kalustoa ravintolan takaovelle. Tyhjistä oluttynnyreistä ja muusta ylijäämätavarasta rakennetulla esteradalla on
mittaa sata metriä.
Takaoven vieressä on tukahduttavasti lemuava jätepuristin ja pino pahvilaatikoita. Pakkaamme romut Rouvaksi ristittyyn keikkabussiin, näillä näkymin viimeistä kertaa. Sohlman
on riuskana miehenä autossa sovittelemassa laatikoita oikeille kohdilleen. Me muut nostelemme tavaroita sisään ja
isompia laatikoita, joissa on pyörät alla, siirrämme autoon
ramppia pitkin. MC Juhis nojaa etuoveen, polttaa tupakkaa ja
juttelee sekavia. Yleensä näihin hetkiin kuuluu lempeänluonteinen piilovittuilu, mutta nyt kukaan ei puhu mitään: ei ole
sanottavaa. Tämä on tässä. Finish. Kaputt. Koneu. The End.
Joulukuussa, pari viikkoa ennen joulua kaikki on Suomessa pimeää, myös ihmiset. Mersun moottori jurisee tuttavallisesti Hanneksen ajaessa meille. Kun on kerran viimeinen
keikka, jaetaan kamat saman tien, eipähän jää myöhemmin
mitään ihmeteltäväksi. Pakkasen sijasta tihkuu vettä ja par7

haat päivänsä kauan sitten ohittaneet pyyhkijät lääppivät haluttomasti likaista tuulilasia. Kellastuneet valokeilat yrittävät
voittaa syystalven pimeyden. Taas on sunnuntaiaamu ja kello
lähentelee puolta kuutta.
Keikan lopuksi sovittiin, että puretaan tavarat kellarin käytävälle ja pidetään inventaario. Rouva pysähtyy kotini pihatien suuhun.
— Meetsä Marko näyttämään merkkiä? kysyy Hannes.
— Joo, vastaan kavutessani ulos tyhjäkäynnillä tutisevasta
autovanhuksesta.
Kävelen vähän matkaa kellarin ovea kohti ja alan näyttää
käsimerkein Hannekselle peruutusohjeita. Vanhan dieselin lotkotukseen sekaantuu epävireinen peruutussummerin
ääni. Jollain tavalla tuo pihatietä varovasti peruuttava ruosteenharmaa möhkäle näyttää ja kuulostaa lemmensairaalta
valaalta. Toivottavasti Tanja nukkuu sikeästi. Mikään ei ole
sen ikävämpää kuin naiseni, joka on herännyt liian aikaisin
yöuniltaan. Jos näin käy, mikään ei ole hetkeen hyvin tai oikein.
Hannes sammuttaa moottorin. Rytmimunien jäsenet kaivautuvat ulos kulkimesta ojentelemaan jäseniään sunnuntain
varhaisaamuun. Sohlman avaa takaovet ja sovittelee rampin
valmiiksi samalla kun avaan kellarin oven, suojaan kynnykset
ja sytytän valot.
— Jau, kiljaisee MC Juhis ja läpyttää käsiään.
Homma pysähtyy hetkeksi, kun vilkaisemme mitä laskuhumalainen miksaajamme nyt on keksinyt. Miksaaja huomaa
mulkoilumme. — Mä vaan kokeilin, MC Juhis selittää. — Testasin onks tässä hyvä diley.
— Aha, Sohlman sanoo ja ojentaa ensimmäisen pakaasin
MC Juhikselle. — Vies toi sisään.
Vaikka laitamme laatikot käytävälle todella varovaisesti,
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kolina tuntuu minusta samalta kuin joku ravistelisi kiloa pultteja isossa peltitynnyrissä. Kahvat kolahtelevat ja kuljetuslaatikoiden pyörät pitävät sietämätöntä meteliä. Tähän asti
ne ovat olleet keikalla aina hiljaisia. Nyt tuntuu kuin nekin
vaistoaisivat homman olevan lopussa. Yhdenkin laatikon alla
kaksi pyörää kiljuu tuskissaan lisää öljyä tai mitä muuta liukastetta tahansa.
Hiukan ennen kuutta kaikki tavarat on saatu purettua ja
viisi miestä seisoo hölmistyneenä laatikkopinojen keskellä.
Kukaan meistä ei tunnu tietävän, miten aloittaa.
— Mä meen tupakalle, MC Juhis ilmoittaa ja könyää ulos.
— Mee vaan, sanoo Hannes. — Me aletaan käydä näitä
läpi.
— Viet sä mut sitte himaan?
— Vien vien.
— Jos jokainen ottais ensin noi omat styrkkarinsa erilleen,
Teppo alustaa puristaen samalla huolellisesti pakatun VOX
AC30:nsa kuljetuslaatikkoa. — Nehän vois sitten pistää autoihin saman tien.
Emme ehdi sanoa mitään, kun Teppo jo pujottelee vahvistinlaatikkonsa kanssa kellarin ovelle ja alkaa ähisten kantaa
sitä omalle autolleen.
— Menköön sitten niin, sanoo Hannes ja kiikuttaa kellarin
ovesta pihalle ja takaisin Rouvan perään oman VOXinsa.
— Laitetaan tää samalla, Sohlman kommentoi ja alkaa
työnnellä omaa vahvistintaan ja bassokaappiaan keikkabussin perää kohti. — Kai sä heität mutkin himaan?
— On tää perkele taas varsinainen rengasmatka, Hannes
huokailee. — Kai se on pakko.
— Mä pistän noi laulukaapit ja mikserin tuonne perähuoneeseen, sanon. — Niissä systeemeissä ei ollut käytössä mitään yhteistä.
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Siirtelemme hetken pakaaseja paikasta toiseen. Kun metelissä tulee pieni tauko, kuulen kellarin oven viereen rakennetun kissanluukun kolahtavan. Saman tien pakastimen kulman takaa ilmestyy esiin kaksi paria järkyttävän suuria korvia
ja silmiä. Jos ei Tanja ole herännyt meteliin, niin kissat ainakin: Satanen ja Vatanen ovat tolkuttoman uteliaita, vaikka
pentuvuosista on jo kulunut aikaa.
— Menkääs takaisin ylös, ei täällä ole teille mitään, sanon
uteliaille kissoille.
— Mau, vastaa Vatanen ja singahtaa pihalle avoimesta
kellarinovesta Satanen vanavedessään.
— Voi helvetin perkele...
Laatikko putoaa kolahtaen käsistäni kellarin käytävälle ja
lähden puolijuoksua ulos.
— Mikä nyt? kysyy Hannes törmätessään minuun kellarin
ovella.
— Kissat karkasi, vastaan ja tönin Hannesta sivuun. — Ne
täytyy saada takaisin sisälle, muuten Tanja kilahtaa ihan totaalisesti.
Päästyäni ulos sytytän tupakan. Hannes tulee perässä.
Hengittelen muutamat savut ja mietin mitä pitäisi tehdä.
Ruoalla ei Satasta ja Vatasta houkutella. Todennäköisesti ne
ovat halunneet aamukuselle. Vieraista ne eivät ole suuremmin koskaan perustaneet. Voi olla, että ne tulevat takaisin,
kun tämä revohka on häipynyt. Jotain pitäisi kuitenkin tehdä.
— Sataneeen, kiljahdan kokeeksi. — Vataneeeen!
— Mitä sä möykkäät? Sohlman kysyy saapastellessaan
paikalle.
— Kissat karkas. Ne tarvii saada takaisin sisälle.
— Ai niitäkö ne oli. Mä luulin että sulla asuu supikoiria
tontilla. Äsken pari sellaista harmaata singahti tonne.
Sohlman osoittaa kädellään naapurin tiluksia. Ulkokusella
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käynyt Teppo tulee sepalustaan asetellen kellarin ovelle. —
Mikä nyt on? Tarvis kattoo ne piuhat.
— Kissat otti ritolat ja ne tarvii saada takaisin.
Kellarin ovi kolahtaa ja aamutossut läpsähtelevät lattiaan.
Tanja ilmestyy ovelle aamutakki päällään.
— Mitä helvettiä te oikein mölyätte täällä? Enks mä oo
Marko sanonut, että jos tuotte romppeita tänne, niin ootte
ainakin hiljaa!
— Nyt pitäis metsästää kissoja, Hannes sanoo keskeyttäen Tanjan ärsyyntyneen vuodatuksen.
— Mitäh?
— No kun Satanen ja Vatanen karkasi. Laitettiin just kamoja ja kellarin ovi oli auki...
Sen pidemmälle en selityksessäni ehdikään.
— Ei jumalauta, Tanja sähähtää minulle. — Nyt loppu
roudaamiset just tähän ja etsitte ne kissat. Perkele, ettei isot
miehet osaa pitää ovia kiinni!
Tanja käännähtää kannoillaan ja marssii takaisin sisälle.
Katsomme toisiamme kellarin ovella. MC Juhis on mennyt
nukkumaan krapulaisen unta keikkabussin takaritsille.
— Tota, ei kahvia saisi? kysyy Teppo kuuluvalla äänellä.
Yläkertaan johtava ovi lämähtää kiinni ja hetken pelkään
karmien irtoavan seinästä.
— Kuten kuulit, vastaan Tepolle. — Ensin Satanen ja Vatanen on saatava kiinni.
Kello lähentelee seitsemää ja pimeys on vaihtunut valjun
harmaaksi ankeudeksi. Vettä tihuttaa edelleen, kun Rytmimunat kuljeskelevat pitkin poikin tonttiani ja vähän naapureidenkin tonteilla.
— Sataneen! Vataneen!
Hanneksen tenori kajahtaa jossain vasemmalla risukon takana. Tepon vastaava, mutta möreämpi huuto kuuluu hiukan
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kauempaa. — Katit hoi! Tulkaas kotio! huutelee Sohlman arviolta sadan metrin päässä.
Tanja kävelee postilaatikolle aamutakin helmat kiukkuisesti heilahdellen. Muistelen Satasen ja Vatasen lempipaikkoja; pikkunotkelma lähistöllä olevan risukon siimeksessä,
siellä ne ainakin tapaavat usein viettää aikaansa. Tonttimme
vierestä kulkee pyörätie ja kissojen lempipaikka on sen varressa noin sadan metrin päässä.
Soran ja saven sekainen pyörätien päällyste on muuttunut
lätäköiden täplittämäksi velliksi. Kävelen suurimpia lammikoita väistellen eteenpäin. Kun pääsen muistelemani paikan
lähelle, kuulen surkean naukaisun. Nordström, epämiellyttävä naapurin herrasmies on aamukusettamassa koiraansa.
Tanjan kanssa kutsumme häntä Nurreksi. Nimi on sopiva,
koska miehen suusta ei pääse koskaan mitään muuta kuin
narinaa ja valitusta.
Nurre nostaa katseensa kuullessaan askeleeni. — Jaa,
senkös verran te vaan keikoillanne tienaatte? Taitaa olla miehet maistissa kun keikkapalkkojansa huutelee pitkin kyliä...
— Huomenta vaan sullekin, kuinka niin?
— No, tässä on jo useamman kerran saanut kuulla kuinka
tuolla juoksee nuoria miehiä pitkin raittia huudellen ”satanen, satanen!”
Taas kuuluu surkea maukaisu. Nurren lättäkuonoinen,
tolkuttoman ruma koira jäpittää olettamaani kissojen piilopaikkaa kohti ja murisee. Huomaan Nurren pitelevän koiran
hihnaa harvinaisen huolimattomasti. Katselen tarkemmin
pöheikköön ja näen Satasen halaavan leppää neljän metrin
korkeudessa. Kissa katsoo alas Nurren koiraa kohti ja naukaisee silloin tällöin. Nurre virnistelee omahyväisesti.
— Jokos olet koirasi kusettanut?
Nurren ärsyttävä hymy pyyhkiytyy pois. — Olen. Mutta
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tiedätkös sinä, että kissat eivät saa juosta vapaana. Laki kieltää. Pidä huolta kateistasi. Ettei vaan käy huonosti.
— Pääsivät karkuun. Ei sulla satu olemaan muovipussia
mukana?
— Ei. Kuinka niin?
— Ajattelin vaan, että voisit korjailla ton rakkis jätöksiä.
Niitä näyttää olevan muuallakin kuin meidän portinpielessä.
Nurre tuhahtaa ylimielisesti ja lähtee matkoihinsa kiskoen
koiraansa perässään. Vastentahtoisesti mukana raahautuvan
koiran kynsistä jää pyörätiehen jälkiä. Taivuttelen muutamaa
risua ja kävelen syvemmälle pöheikköön.
— Satanen ja Vatanen, tulkaa tänne, vaara on ohi.
Kyykistyn odottamaan ja kohta Vatanen tulee pyyhkielemään jalkojani häntä pystyssä. Rapinasta päätellen Satanen
on päättänyt tulla alas puusta. Odottelen hetken ja Satanen
hyppää olkapäälleni. Tunnen sen kynsien pureutuvan takin
läpi ihooni. Nousen varovasti ylös Satasen kehrätessä olkapäälläni. Vatasen otan syliini ja taiteilen itseni takaisin pusikosta pyörätielle.
Kun Satanen ja Vatanen kotiutuivat, Tanja lauhtui huomattavasti ja keitti Tepon kaipaamat kahvit. Rytmimunat kokoontuivat keittiöön juomaan kahvia ja syömään voileipiä. Pöydän
putsauksen jälkeen menimme takaisin kellariin jatkamaan
kissojen paon keskeyttämää inventaariota.
— Mä taidan myydä ton Lexiconin pois. En mä sillä mitään
tee, sanoo Sohlman ja pakkaa laulukaiun putkikassiinsa.
— Vie pois, sanon Sohlmanille. — Mullakaan ei ole sille
studiohommissa käyttöä. Noi tietokoneen plugarit ajaa saman asian.
Teppo ährästää Spagettilaatikon kimpussa. Kaikulaitteet,
viiveet, kompressorit ja sen sellaiset, on pakattu yhteen ja sa13

maan askiin. Kun ne otetaan käyttöön, laatikkoon kytketään
rutkasti piuhoja ja siitä lähtee niitä ulos vielä enemmän. Laitteet on myös kytketty toisiinsa, joten käyttövalmis lopputulos
muistuttaa spagettia.
— Nää piuhat on aika kalliita. Niissä on erikoispäät, Teppo
sanoo ja nykii piuhoja irti efektilaitteista. Irrottamansa piuhat
Teppo latoo kahteen kasaan. Toinen kasa on hyvin pieni ja
toinen melkoisen iso. Äkkipäätä katsellen isommassa kasassa olisi priimakuntoisia johtoja ja pienemmässä kuluneempia
yksilöitä.
— Mitä sä oikein teet? kysyy Hannes. — Miks noi piuhat
on kahdessa kasassa?
— Nää on mun piuhoja, vastaa Teppo osoittaen isompaa
kasaa. — Mä muistan kun ostin niitä ison kasan silloin kun
meillä vielä oli keikkaakin. Ne oli kalliita piuhoja, neljäkymppiä kipale.
Neljäkymppiä kipale. Silloin raha oli markka, joten euroissa puhutaan nykyisin noin kahdeksan euron piuhoista, jos
unohdetaan ikävähennys. Teppo latoo piuhoja muovikassiin
ja varmistaa, ettei yksikään jää puuttumaan.
— Nyt kun sä otit noi piuhat, niin mites nämä laitteet sitten toimivat? Hannes kysyy.
— Sun tarvii ostaa itselles uudet.
— Mitä sä niillä piuhoilla oikein teet? Eihän sulla ole edes
vehkeitä, mihin ne sopisi.
— Ei sitä koskaan tiedä. Uusia projekteja voi tulla.
— Eli et sitten myy niitä?
— En.
Kuuntelen hämmästyneenä Hanneksen ja Tepon keskustelua. Tepon tarkkuus on tullut vuosien aikana tutuksi. Muistan, kuinka Hanneksella oli aikanaan iso työ saada Teppo
ymmärtämään, että kilometrikorvauksia ei makseta sadan
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metrin tarkkuudella, vaikka matka olisi navigaattorilla mitattu.
— Ootsä tosissas? varmistaa Hannes.
— Olen, vastaa Teppo.
— Mikäs siinä sitten, Hannes sanoo. — Pidä piuhas.
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2. Ruuvit ja mutterit

Kännykkäni leikkii herätyskelloa soitellen ärsyttävää melodiaansa viiden aikoihin aamusta. Tanja kääntää unissaan kylkeä, mutta minun on pakko nousta. Kimppakyyti ei odota.
Haukottelen ja maistelen eilistä suussani.
Pukeudun ja menen keittämään kahvit. Ajatukset ovat
jähmeitä; maanantai ei ole viikon paras päivä. Mikä siinä on,
ettei elämässä voi olla hetkeä, jolloin kaikki olisi kunnossa?
Jos Tanjan kanssa menee hyvin, niin joku muu juttu on poskellaan. Hanneksen kanssa ihmeteltiin eilen pitkään Tepon
touhuja.
Rytmimunien jäämistön jakamisesta tulee mieleeni yksi
viimekesäinen saunailta. Olimme juuri saaneet tehtyä uuden
levyn. Sen teko oli ollut tuskallista, mutta kun levy oli saatu
valmiiksi, tuskat vain lisääntyivät. Teppo valitti lopputuloksesta, jossa ei hänen mielestään mikään ollut kohdallaan.
— Ei tällasta kukaan osta. Pelkkää jollotusta ja parisuhdevalitusta. Miks kaikki on mollissa? Laulukin kuulostaa siellä
täällä epävireiseltä, Teppo sanoi.
— No mitäs jos myytäisiin tätä uutta levyä sellaisena pakettina sitten? Pistetään mukaan pätkä hirttosilmukaksi solmittua köyttä ja pikkutuubi vaseliinia? Oikein täyden palvelun
paketti.
Teppo lopetti vuodatuksensa kuultuaan ehdotukseni ja
mulkoili minua hetken. Sen jälkeen hän jatkoi jauruamistaan
kuin mitään ei olisi tapahtunut.
— Teppo, sä olet ihan hyvä jätkä, mutta nyt mulla kyllä
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lanka palaa, Hannes sanoi ja paiskasi korvollisen vettä kiukaalle.
Löyly hiipi niskaan ja tuntui ensin nipistyksenä, sitten hetken kylmänä ja lopuksi kuumana, hien irrottavana henkäyksenä.
— Joo. Ja mä en ymmärrä, mikä sua oikein riivaa, Teppo
kirosi ja ähisi löylyn alta pukuhuoneeseen. Hän paiskasi oven
kiinni. Ikkunasta näimme Tepon juoksevan laiturille ja suorittavan tyylipuhtaan mahalaskun järveen.
— Se rautalankafestari sitä närästää, Hannes sanoi.
— Kuinka niin?
— Se palkinto, Hannes vastasi juoden tölkin tyhjäksi. Hän
sihautti saman tien toisen auki ja otti siitäkin pitkän kulauksen. — Se perhanan rautalankapalkinto. Siitä se kiukuttelee.
Tiesin Hanneksen tarkoittavan Nastolan Rautalankafestivaaleilla vuosittain jaettavaa tunnustuspalkintoa. Vuosi sitten
saamavuorossa oli ollut Hannes Kolehmainen & Rytmimunat.
— Minusta tuntuu, että Teppo olisi halunnut sen palkinnon itselleen. Mutta pysti tulikin meikäläisen nimellä, Hannes jatkoi hetken hiljaisuuden jälkeen.
— Miten se pysti nyt Tepolle kuuluisi? Onhan tuo kitaraa
soittanut, mutta silti...
— Teppo on ikänsä veivannut noita biisejä ja on muutenkin rautalankahenkinen. Se on soitellut monella levyllä ja on
ainakin jonkin sortin ikoni rautalankapiireissä.
— Eikös ole monta muutakin samanlaista patua, jotka on
ikänsä tehneet kulttuuria samassa genressä?
Hannes otti huikan. — Jotenkin se varmaan tunsi, että
nyt olisi aika hänenkin saada jotakin. Antoivat palkinnon
kumminkin Rytmimunille, koska bändin ura on melkoisen
pitkä.
Makuuhuoneen ovi käy ja Tanja menee vessaan. Kahvin17

keitin saa työnsä tehtyä ja tarjoilee minulle ison mukillisen
elämäneliksiiriä. Tultuaan vessasta Tanja halaa minua.
— Hyvää huomenta.
— Oikein hyvää huomenta, kultaseni, vastaan vaimolleni.
— Kahvia?
— Joo, kaada vaan.
— Onko sulla paljon asiakkaita tänään?
— On niitä jokunen, Tanja vastaa. — Kahdeksan tai yhdeksän. Onneksi ei ole pitkä ilta.
Kun lopetin yrittäjänä, Tanja aloitti. Kellarin vanhasta pyörävarastosta tuli erinomainen paikka hierontapraktiikalle. Minusta tuntuu, että Tanja on löytänyt elämänsä tarkoituksen.
Järsin pari leivänpalaa, vaikka ne tähän aikaan aamusta
maistuvat lähinnä Eri Keeperin koossapitämältä sahajauholta. Tupakka ja toinen muki kahvia saavat minut sen verran
hereille, että huomaan tulevan kiire.
— Nyt on pakko mennä, moikka!
Tanja tulee saattamaan ulko-ovelle ja antaa suukon. —
Koita pärjätä.
Lopetettuani tietoliikennekonsultin hommat hain pitkään
töitä. Kymmenien työhakemusten jälkeen viimein tärppäsi
ja sain määräaikaisen linjapäällikön pestin Ximaging Oy:ssä.
Kyseinen firma valmistaa hammaslääketieteellisiä kuvantamislaitteita. Suomeksi niitä sanotaan hammasröntgeneiksi,
mutta kyseisen sanan käyttö firman sisällä oli potkujen uhalla
kielletty.
Yksi samalla asuntoalueella asuva kaveri on myös Ximaging Oy:n leivisä linjapäällikkönä ja alkuun kuljin hänen kanssaan kimpassa töihin vuoroviikoin. Puolen vuoden jälkeen
huomasin, että oli kaikin puolin parempi, jos oli töissä samaan aikaan kuin alaisetkin. Ximaging Oy noudattaa perinteitä: duunarit aloittavat työt kuudelta ja pomot lipuvat töihin
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