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Rokkitähti

Rok! Kitaransoitto on koko elämäni. Miten pääsee musiikkibisnekseen? Asennetta löytyy. Tahdon  
rokkitähdeksi. 

Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll, Sysmä

Aina sitä unelmoida voi. Mutta kestäisitkö rokkitähden elämän paineet? Kerron sinulle varoittavan tarinan 
eräästä Kille-nimisestä sukulaisestani, joka on tunnettu keikkamuusikko.

Kille oli matkalla Jyväskylään esittämään yhtyeensä Love Brigaden kanssa hittejään levyltä Love is a Pool 
of Pain. Kille oli ympäröinyt silmänsä kajalilla ja pukeutunut tiukkoihin housuihin. Hän oli valmis hurmaamaan 
yleisönsä. Love Brigaden pojilla oli ilo ylimmillään keikkabussissa. Vain rumpali viilasi kynsiään ja mulkoili 
pahasti Killeä.

Pahansuopa rumpali oli kadehtinut Killeä jo kauan. Hän oli nimittäin sanoittanut ja säveltänyt puolet 
kappaleista, myös hitin ”Don’t Ask Me to Love”, mutta Kille oli  niin komea, että hän vei fanien sydämet. 
Teosto-maksut menivät toki rumpalille, mutta katkeruus kaihersi hänen mieltään kun hän laskeskeli 
yksinäisenä rahojaan. Sillä aikaa laulaja kuherteli fanien kanssa ja joi bändäreitten navasta kuohuviiniä. 
Rumpali joutui juomaan kuohuviinin samppanjalasista, ja vaikka se oli napaa isompi, se ei tuntunut hänestä 
ollenkaan samalta.

Jyväskylän keikka sujui hyvin, kunnes tuli viimeisen kappaleen aika. Killellä oli aina tapana päättää 
keikkansa niin sanottuun stagediveen. Siinä hän syöksyi pää edellä lavalta. Yleisö otti hänet kiinni ja hän 
kulki heidän käsiensä varassa kuin aalloilla. Killen mielestä se oli ihanaa. Se tuntui siltä kuin olisi sardiinien 
kuningas rakkauden Välimeressä. 

Rumpali, se ruoja, oli keksinyt kamalan juonen. Hän oli järjestänyt eturiviin kätyreitään! Ja kun Kille teki 
stagediven, väkijoukko jakautuikin kahtia kuin Punainen meri Mooseksen edessä. Kille läiskähti suoraan 
maahan. Se oli kauheaa katsottavaa. Nenän murtumisen ääni kuului kitaravallin yli. Kille joutui sairaalaan. 
Siellä lääkärit tutkivat hänen nenäänsä, mutta koska hän oli allerginen anestesialääkkeelle, sitä ei voitu 
plastiikkakirurgian keinoin enää korjata entiselleen. Killen nenä jäi vinoksi ja kauneus oli enää muisto vain.

Yleisö oli niin pinnallista, että se hylkäsi Killen. He käänsivät huomionsa toisaalle. Ja nyt valokeilaan astui 
rumpali, joka oli käynyt kauneusfarmilla. Siellä hän oli juonut vihreitä tehomehuja ja hänen hipiäänsä oli 
hoidettu hedelmähapoilla. Hänellä oli uusi kampauskin, joka toi mieleen papukaijan. Yleisö ihastui. 
Rumpalihan näytti suorastaan hehkuvan. Se johtui mineraalimeikeistä, joissa oli valoa heijastavia 
partikkeleita.

Rumpali siis säkenöi ja rummutti ja valloitti monia nuorten naisten sydämiä. Kille taas vetäytyi kuoreensa ja 
masentui. Lopulta Kille oli oli niin surullinen, että erosi bändistä. Hän meni yksin kotiin juomaan kuohuviiniä 
omasta navastaan, joi liikaa, sai alkoholimyrkytyksen ja joutui taas sairaalaan. 

Sattui niin, että hoitaja ja lääkäri olivat Love Brigaden fanikerhon presidentti ja rahastonhoitaja. He 
päättivät heti, että kun kerran Killeltä oli tolkku joka tapauksessa poissa, he voisivat vääntää nenän 
suoraksi. He oikoivat pikaisesti nenän samalla kun vatsaa tyhjennettiin. Pian Kille heräsi vatsa huuhdeltuna 
ja nenä suorana. Hän toipui sairaalassa pari päivää ja palasi estradille komeana ja karismaa säkenöiden.

Yleisö huusi innoissaan ja hurrasi Killelle. Se tuntui palvovan häntä enemmän kuin koskaan. Mutta Kille 
katsoi yleisöä kiukkuisesti ja huusi: ”Tehdäänkö nenällä musiikkia? Kysyn vaan! Ei tehdä! Vaan sydämellä! 
Siitäs saatte, minä en enää piittaa teistä, vaan menen etsimään itselleni uuden ammatin. Aion ottaa 
yhteyttä ammatinvalintapsykologi Orvokki Leukaluuhun, joka on sukulaiseni ja ihana nainen, ja häneltä 



minä saan uudet suuntaviivat elämääni. Te, hyvä yleisö, saatte petollisen rumpalin ja lisäksi: pitäkää 
tunkkinne!”

Ja näin sanottuaan Kille paljasti yleisölle takapuolensa eikä enää koskaan laulanut säettäkään. Hänestä tuli 
minun suosituksestani joulukuusien kasvattaja ja myyjä. Rumpali jäi rummuttelemaan, mutta Love 
Brigaden loiston ajat olivat ohi.

Orvokki Leukaluu, ammatinvalintapsykologi


