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näyteikkunalla 5 ’ 5 8 

säv. MIKKI RAUSTE 

san. JONNA TERVOMAA r-H 
sov. JUSSI JAAKONAHO 

Oi kitarat, koskettanet JUSSI JAAKONAHO 

basso NIKO KOKKO y-jr 
rummut, perkussiot TERO MIKKONEN 

synamanipulointi JYRKI TUOVINEN 

FI-PFP-99-00073 

Sua tarkoin seurataan 

sun teot huomataan 
ja muistiin laitetaan 

Sun synnit tiedetään 

mikään ei piiloon jää 

Sä aina kiinni jäät 

Meitä niin kiinnostaa 

Me susta huolehditaan 

Sinut kannamme näyteikkunalle, lasin taa 
Kun meitä niin kiinnostaa 

me sua vartioidaan 

Olet parhaalla näyteikkunalla parhaillaan 

Vaikka et tekiskään 

virhettä yhtäkään 

Ne sulle keksitään 

Ja vaikket puhukkaan 

sun sanat muistetaan 

Sut kaikki omistaa 

Meitä niin kiinnostaa 

Me susta huolehditaan 

Sinut kannamme näyteikkunalle, lasin taa 
Kun meitä niin kiinnostaa 

vuoksesi yöt valvotaan 

Olet parhaalla näyteikkunalla parhaillaan 

Sä loistat parhaalla näyteikkunalla hetken vaan 

Tiedän minne tahdon ja ohjaan jokaista 

Kaikkia mä liikuttelen pitkillä langoilla 

Mietin tarkalleen minkä liikkeen teen 

enkä edes huomaa kun mun langat katkaistaan 

Suunta muuttuu joku mun langat sekoittaa 

ja niskaan tarttuu sormillaan 

Suunta muuttuu suurempi koura kuljettaa 

ja otteessaan taas 

minut laittaa tanssimaan tahdissaan 

suunta muuttuu 3 ' 24 
ALBUMIVESSlO 

säv. MIKKI RAUSTE 

(N san. JONNA TERVOMAA 

sov. JUSSI JAAKONAHO 
y*-s ■ 

kitarat, koskettimet JUSSI JAAKONAHO 
W* 

basso, taustalaulu NIKO KOKKO h~jjpr 

rummut, perkussiot TERO MIKKONEN 

FI-PFP-99-00074 

Tahdon tietää kaiken mut vastaan ainoastaan 

kun mä tiedän mitä vastaus tarkoittaa 

Luulen et kaikesta ensin kuulen 

Ulkopuolelleni jää se mikä ei oo tärkeää 



kitarat, rhodes, perkussiot 

JUSSI JAAKONAH 

basso NIKO KOKKO 

rummut TERO MIKKONEN 

LASSE KURKI 

JONNA TERVOM 

JUSSI JAAKONAHO 

Kuvassa nään pienen tytön 

siniset silmät ja mekon 

likaisen suun ja hymyn 

kaikkien päivänsäteen 

Nyt on jo suu väärin päin 

isojen jalkoihin jäin 

verhojen taakse näin 

ja sanan liikaa kuulin 

Joku mua löi liian 

makeiset söi ilman 

Anteeksi ei, ikinä hei 

muistettu pyytää 

Ei kai haittaa. 

Ei kai haittaa, vaikken i 

Haittaako kun mä en f. 

Miten mä näin kylmäks tulin 

mistä mä roolini otin 

viileimmän katseeni opin 

tai mistä syystä mä aloin 

Odottamaan aina pahaa 

ja hokemaan aina samaa 

Heikommat ei, ikinä ei 

tule selviytymään 

Ei kai haittaa, haittaako sekään 

vaikken alokkaan enää ottaa selvää 

Kauan haikailin perään 

Eikö haittaa vaikken mä itkekkään enää 

Mihin mä kadotin kuvan jossa kaikki on miltä näyttää 

Kenelle menetin palaset joita kukaan ei osannut käyttää 

Miksi siniset silmäni avasin pimeään jota pelkään 

Enkä lähtenyt perään jokaisen varkaan 

...pävpansäde 

Ei se haittaa 

Päivänsäde 

Ei mua haittaa 

vaikken haikaile enää 

ei oo aikaa 

Eihän haittaa kun en enää piittaa 

tänään 4 ’ 0 3 

säv, JUSSI JAAKONAHO 

san. JONNA TERVOMAA 

sov. JUSSI JAAKONAHO, NIKO KOKKO Oi 
kitarat JUSSI JAAKONAHO 

piano TEIJO TIKKANEN 

basso, laulu, tamburiini NIKO KOKKO 

rummut TERO MIKKONEN 

£ 
FI-PFP-99-00076 

Mä tunnen sen tyypin josta kaikki kadulla kuiskailee 

Mä huomaan ne katseet jotka häntä epäillen mittailee 

Tänään on se päivä jolloin vihjailut vaimenee 

Ja röyhkeät katseet saavat luulla totuuden valjenneen 

Tänään 

Hän paljastaa kaapistaan salaisuudet 

antaa julki kantaa 

Tänään paljastaa komeroistaan kaiken 

vaikka tietää: se on uhkarohkeaa 

Tänään joku jossain huomaa ystävän muuttuneen 

ja jossain on äidin huoneen ovi jäänyt raolleen 

Tänään paljastaa kaapistaan - \ 

salaisuudet joita yksin kantoi 

Tänään paljastaa komeroistaan kaiken 

vaikka tietää: se on uhkarohkeaa y 

Pakko saada aina se mitä en yleensä saa 

Pakkomielle, suuri tarve ja juuri sitä kalpaan 

ainoaa, puuttuvaa 

Tyhjä paikka aina sille mitä en ikinä saa 

kaikki muu on korviketta ja turhaa ellen mä saa 

ainoaa puuttuvaa 

Yhtä en saa, yksi jää aina puuttumaan 

yhtä en saa, mut mä pidän paikkaa 

Pakko mennä aina kauemmas kuin minne mä nään 

aidan taakse, sinne missä on 

ruoho vihreämpää 

Etsimään puuttuvaa 

Yhtä en saa, yksi jää aina puuttumaan 

Yhtä en saa, mut mä pidän paikkaa 

Yhtä en saa, yhtä en vielä ainakaan 

yhtä en saa, ja muu on turhaa 

Ootetaan, aina vaan, jotain 

jonka jälkeen ei jää enää mitään puuttumaan 

yhtä en saa 3 5 5 2 

säv. MARKUS NORDENSTRENG 

san. JONNA TERVOMAA \r\ 
sov. JUSSI JAAKONAHO " s 

kitarat JUSSI JAAKONAHO Oi 
koskettimet TEIJO TIKKANEN 

£ basso NIKO KOKKO 

rummut, perkussiot TERO MIKKONEN 

F I - P F P - 9 9 - 0 0 0 6 6 



lempi pehmentää pään 5 ’ 5 2 

säv. TUURE KILPELÄINEN, 

JUSSI JAAKONAHO 

san. JONNA TERVOMAA, 

TUURE KILPELÄINEN 

sov. JUSSI JAAKONAHO Oi 
kitarat, synabasso JUSSI JAAKONAHO 

koskettimet TEIJO TIKKANEN 

basso, laulu NIKO KOKKO 

kontrabasso ANSSI VÄXBY 

rummut TERO MIKKONEN 

£ 

FI-PFP-99-00077 

Sitä ei voi vastustaa 

Se imee mukanaan 

Siihen paikkaan pysähdyn, missä järki hämärtyy 

Lempi pehmentää pään, en osaa selittää 

Siihen tartun lujempaa, en enää muusta kiinni saa 

Aika unohtuu, mustaksi massaksi sekoittuu 

Se murtaa, lamaannuttaa, kaataa kaiken matkallaan 

Hei - lempi pehmentää pään 

Leijun jossain, ylös jään 

kaikki aistit ymmällään 

Järjen ääni pakenee, mykiksi paloiksi vaimenee 

Mä en muista ollenkaan 

Mitä muuta olikaan 

Ja mä luulen tosissaan et mitään muuta ei ollutkaan 

Se kaataa, lamaannuttaa, murtaa ja pitää minut vallassaan 

Hei - lempi pehmentää pään 

Sitä ei voi vastustaa, se jyrää mukanaan 

i 
5 

ilonpilaaja 2 ’ 5 9 

säv. KARI LANKINEN 

san. JONNA TERVOMAA, 

KARI LANKINEN 

sov. KARI LANKINEN, Oi JUSSI JAAKONAHO 

kitarat, koskettimet JUSSI JAAKONAHO 

basso NIKO KOKKO 

rummut, perkussiot TERO MIKKONEN 

£ 

F I - P F P- 9 9 - 0 0 0 7 8 

Kuka se siinä lakkaamatta nalkuttaa 

mitä saa syödä, mistä taudin saa 

ja mitä pitää välttää kokonaan 

se tulee kaikki huvit kieltämään 

näpit irti - nautinnoista pidättää 

aina paasaa ja saa mut häpeämään 

Ilonpilaaja 

Heti kun kelaamatta heittäydyn 

hirveässä kunnossa näyttäydyn 

juuri kun on aivan mahtavaa 

se tulee aina jostain sättimään 

mielialan säälittä myrkyttää 

koko touhun turhalta saa näyttämään 

Ilonpilaaja 

Se ei osaa nauraa itselleen 

ajattelee liikaa yksikseen 

synkkää ja ikävää levittää 

Ilonpilaaja - kaikki myrkyttää 

ilonpilaaja - mua soimaa 

ilonpilaaja - ei jätä rauhaan 
ilonpilaaja - jatkaa 

ilonpilaaja - aina nalkuttaa 
ilonpilaaja - mua seuraa 

ilonpilaaja - ei osaa lopettaa 

Kummajaisten juhlapäivää tänään vietetään 

Vieraat istuu kabinetin pöytään pyöreään 

Huolestunut juhlapuhe laittaa miettimään 

aina vaan on vaikeampaa ketään järkyttää 

Ei kukaan pelkää, kääntää selkää 

Ei tunnu miltään 

Kaikki nauraa. Kuka voi nauraa päin naamaa f 

Kummajaiset pyörittelee lasisilmiään 

Naurunalaiseksi harva joutuu mielellään 

Hirmutöitä täytyy entisestään kehittää 

Paatuneinkin tyyppi pitää saada itkemään 

Ei kukaan pelkää, kääntää selkää 

Ei tunnu miltään 

Kaikki nauraa. Kuka voi nauraa päin naamaa f 

Aikoinaan loitsuillaan 

antautumaan sai kauhun valtaan 

Hei, kaikki nauraa 

Kuka voi nauraa 

päin meidän naamaa 

Ei tätä voi sietää 

miksei ne pelkää 

ne vaan laulaa... 

juhlapäivä 3 ’ 41 

00 

Oi 

£ 

säv. LASSE KURKI 

san. JONNA TERVOMAA 

sov. JUSSI JAAKONAHO 

kitarat, koskettimet JUSSI JAAKONAHO 

basso NIKO KOKKO 

rummut TERO MIKKONEN 

FI-PFP-99-0008 1 



taakankantaja 3 f 35 

säv. MIKRO PAAVOLA 

san. JONNA TERVOMAA 

sov. JUSSI jAAKONAHO 

kitarat, perkussiot. urku JUSSI JAAKONAHO 

koskettanet TE I JO TI KK AN EN 

basso NIKO KOKKO 

rummut, perkuisiot TERO MIK KONEN 

F I - P F P - 9 9 - 0 0 0 8 2 

Piinaavaa vetovoimaa tuntee tahtomattaan 

raskaisiin, puuduttaviin, synkkiin ajatuksiin 

uppoutuu huomaten maljan tyhjentyneen 

painaa päänsä ikkunaan 
Pelkää heittää 

Painavan taakan harteiltaan 

itseään kiskoo raiteiltaan 

Painavan taakan kantajaa 

ei kukaan auta kuitenkaan 

Murskaavaa ylivoimaaTsynkkyyttä vastaan 

Himmeisiin, hiveleviin, tyhjiin ajatuksiin 

Heittäytyy huojuen, kaataa lasillisen 

Hiljaisen, pitkän yön antaa ottaa 

Painavan taakan harteiltaan 

eikä enää nouse vuoteeltaan 

Painavan taakan kantajaa 

ei kukaan auta kuitenkaan 

Viimein kaataa painavan taakan harteiltaan 
eikä enää pelkää luovuttaa 

Painavan taakan kantajaa 

ei kukaan muista kuitenkaan 
painavan taakan kantajaa 

ei kukaan kanna harteillaan 

1 u y&tt-iiyLU n f tm /utu ti, 

siinä veden alla voi hengittää 

voin nousta ilmaan enkä pelkää 

Kaikki jäljet peitetään 

eikä ovet johda minnekkään 

takana kaikki muotoa muuttaa 
mitään jäljelle ei jää 

Ma näen täydellistä unta 

Mä kaipaan vain niin paljon unta 
Hereillä päivät liikaa väsyttää 

Täydellistä unta nään 

Siinä tuttuun paikkaan eksytään 

ja kaikki aina uudelta näyttää 

Täydelliseen uneen jään 
siinä mikään ei oo särkyvää 
ja sadut eivät pääty koskaan 

Mä näen täydellistä unta 

Mä kaipaan vain niin paljon unta 

Hereillä päivät liikaa väsyttää 

Mä tarvitsen lisää 

täydellistä unta 

täydellinen uni 4 ’ 3 C 

säv. TOMMI L ATT UNEN 

san. JONNA TERVOMAA 

sov. JUSSI JAAKONAHO 

kitarat, perkussiot JUSSI JAAKONAHO 

piano TEIJO TIKKANEN 

basso NIKO KOKKO 

rummut, perkussiot TERO MIKKONEN 

F I - P F I> - 9 9 - 0 0 0 7 9 

01 ö
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kitarat JUSSEJA AKONA HO 

piano TEIJO TIKKANEN 

basso NIKO KOKKO 

rummut TERO MIKKONEN 

Miten vään. " 

Mä en jaksa ainakaan 

enää leikkiä viisaampaa, enkä vahvempäM 

Miten vaan. 

Sä voit syyttää mua mistä vaan 

kun mä en aio kuitenkaan enää puolustaa 

Samantekevää mitä käteen jää '''tsmgm 
jos pääsen lähtemään 

minua jos saan sinut vihaamaan 

on lähtö paljon helpompaa 

Viimeisen virheen 

viimeisen kerran teen 

min suuren virheen 

teen, laitan meille pisteen 

Miten vaan 

sä uskotkin et me muututaan 

mä en pysty kuitenkaan 

enää parempaan 

mä menen vaan 

mut mä tahdon ensin vain varmistaa 

et sä et jää mua oottamaan 

tai perään huutamaan 

Samantekevää mitä käteen jää 

jos pääsen lähtemään 

paljon helpompaa 

on lähtee jossei kukaan jää odottamaan 

Viimeisen virheen 

viimeisen kerran teen: 

niin suuren virheen 
Nääthän sen viimein kun 

viimeisen virheen 

viimeisen kerran teen 

niin suuren Virheen 
teen, laitan meille pisteen 



Parempi on olla yksin vaan 

kuin yksinäinen kahdestaan 

parempi eksyä toisistaan 

kuin itsensä kadottaa 

parempi on olla itsekseen 

kuin tulla sokeiksi toisilleen 

helpompi on lahteä ja levähtää 
ennen kuin tulee pimeää 

Mut heti kun mä olen yksin 

ikävä viiltelee 

Vielä kerran kahdestaan 

~ tämän yhden kerran vaan 

Neljä seinää saa 

yksin todistaa 

vaieten ne valvoo 

ja meitä tuijottaa g| 

vesi hiljalleen 

hautaa kaiken alleen 

neljä seinää valvoo 

kun sinua suutelon 

neljä seinää 6' 30 

säv. KIE VON HERTZEN 

san, JONNA TERVOMAA 

sov. KIE VON HERTZEN, 

JUSSI JAAKONAHO 

<N 
r-H 

Oi kitarat KIE VON HERTZEN 

synabasso, kitara JUSSI j A AKON AHO 

koskettimet TEIJO TIKKANEN 

rummut TERO MIKKONEN 
£ 

PM - PFP -9 9-00083 

Sinä saat minut uskomaan 

etten pysty jatkamaan 

sinua ilman ja yksinään 

ois vielä pimeämpää 

Sinut tahdon unohtaa 

en enää osaa muutakaan 

Kertaakaan et enää saa 

mun mieltä muuttumaan 

Neljä seinää saa yksin todistaa 

toisenlaista yötä 

ja minua rauhoittaa 

kun vesi hiljalleen 

sinut haittaa alleen 

liian monta yötä mä sinua saatelin 

neljä seinää vaan 

enää tuijottaa 'il|t 

vaieten ne valvoo §3 
ja minua suojelee V ^ 

kun vesi hiljalleen 

valuu yli menneen 

odotan ja istun 

veden ääntä kuuntelen 

Neljä seinää vaan enää tuijottaa saa 

varjoja ne kantaa} sinusta muistuttaa 

neljä seinää saa yksin todistaa 

kanssani ne valvoo ja minua lohduttaa 

Neljä seinää yksin tietää 

Neljä seinää saa minut uskomaan 

seuraavana yönä veden pinta hiljenee 

tuotanto JUSSI JAAKONAHO 

miksaus JUSSI JAAKONAHO / PETRAX 

äänitys JYRKI TUOVINEN & JUSSI JAAKONAHO / PETRAX 

'Juhlapäivä' - iauluäänitys JJ / FINNVÖX C 

masteroiati PAULI SAASTAMOINEN / FINNVOX 
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valokuvat TOMMY SELIN 
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Kari Lankinen, Knipi, Mikko Paavola, Niko Kokko, Tero Mikkonen «Rotancr, 
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