
eka numba



ÄHKY 2

ahky@gmail.com
toimii vasta 23.11. alkaen (sori vaan)

Painosmäärä joku parikyt.

Toka numero tulee kun tukee!

Kiitos itelleni Manze (hehe) ei vaa vaan melkein kai-

kille bändeille ja muille. Ja sille kopiosedälle! Kiitos
 

muille tässä lehteä tekemässä olleita. Eli mua! Hahaha. 

Vitsi! 

sivu 1 kansi 
sivu 2 sisältö & infoähky 

sivu 3 pääkirjotus 
sivu 4 haastettelu 
sivu 5 haastattelu 
sivu 6 haastattelu 
sivu 7 haastattelu 

sivu 8 ajatukset 
sivu 9 keikkarapotti

sivu 10 arviot 
sivu 11 arviot 

sivu 12 takasivu

Syön punkit! Syön sun

 ajatukset! Ette pääse 

karkuu! Hahahhah!
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Mun eka lehti, mun eka lehti, lällällää! 
Siitäs saitte. Monen vuoden odotus on ohi 
ja tässä tulee eka Ähkyzine. Nimi tulee 
tollasesta pikkuporvarista, jonka kuva on tos kannessa, missä se ahmii 
ruohikkoo, jossa on paljon punkkeja. Se on symboliikkaa! Sitä tarvi-
taa että jengi tajuis että ei kaikkea tarvi saada tarjoimille! Tää sika 
seuraa meitä koko lehden ajan loppuun saakka. Se merkkaa just niitä 
kyttääviä tahoja jotka tekee meidän elämän vaikeeks kyttäämällä. Nää 
kyttääjät ym. poliitikot yrittää ahdistaa meitä muita, sitä vastaan 
täytyy tehdä jotain juttuja!

Mutta enpä halua enempää masentaa politiikalla, kun Ähky on positiivin-
en punklehti. Muutenkin vituttaa kaiken maailman poliitikot ja valit-
tajat jotka vaan valittaa. Hyvä esimerkki oli kirjakaupan myyjä kun 
kävin ostamassa paperia sieltä. Se vaan valitti ja mua kävi ärsyttää 
sen valittaminen. Tollaset negatiiviset ihmiset ei tuo koskaa rauhaa 
tähän maailmaan. Pitää vaan tehdä juttui eikä narista. Tätäkään lehteä 
nyt ei olis jos mä istuisin puun alla ja valittaisin kun tulee syksy ja 
pimeetä. Kyllä tätä lehteä pitää tehä oli sitten pimee tai ei. Tääkin 
lehti tuli kalliiks, mut mitä sitten. Tätä täytyy tehä koska tää on 
mulle sydämmen asia. Mä oon ollu mukana näissä touhuissa jo muutaman 
vuoden ja kyllä huomaa että on sen verran kokemusta että täytyy vaan 
tehä eikä narista. Ähky ei oo mikään tavallinen lehti.Tääl on keskuste-
lua ja muutakin enkä mä haluu tehä mitää raja-aitoja mihinkää suuntaa. 
Parempi tehä vaan älykästä juttua eikä mitää junttiläppiä, siitä että 
“joo mä kuuntelen vaan yhtä musatyyliä.” Sellanen ahdasmielisyys ah-
distaa, kun tää lehti on kuitenkin erilainen sen suhteen. Täällä on 
ajatuksia!

Ja tää mun eka pääkirjotus eli ei mikään blääkirjotus, koska mulla 
on sanottavaa. Tossa oikealla on tietoja tästä Ähkystä ja alta löy-
tyy sisältö. Sitten tulee mun tekemät haastattelut. Lehdessä on muu-
tama mun tekemä haastattelu, mut en oo niissä ollut vastailemassa vaan 
kyselemessä bändeiltä että mitä tekee ym. jotta ihmiset sais tietää 
noista bändeistä, jos mä en niistä kyselis. Tärkeetä on että on jatku-
vuutta että punkki pysyy hereillä ja elossa. Yks tärkee kohta on tuoda 
omat ajatukset esille ja mä oon tuonu niitä tässä lehdessä, ja pidänkin 
niitä lehden tärkeimpinä ominaisuuksina, että ei ihan lätisty kaiken-
maailman bändien puristuksissa.
 
Lehti ei ole rasistinen eikä poliittinen, ja sellaset ihmiset voi pysyä 
poissa teiltä!! Ettäs kehtaatte. Teillä ei ole sanomista tässä leh-
dessä eikä muutenkaan! Tää lehti on kaikille niille jotka osaa arvostaa 
meikää ja muita tekijöitä ja suvaitsevaisuutta. 

Toivottavasti dikkaat Ähkystä ja jos et, niin ei kiinnostaa. Mee vaan 
pesee pyykkejäs mutsilles! Sun on sulle ihan oikein! Terveisin Manze

syön sanasi!
et saa niitä
 kuulemiin! 
Hahahah!



SALA-MANTERI-
RAKASTAJA
Tää oli niin must bändi että 
piti tehä haastis. Vaikka tää 
tulee Rantasalmelta, nää jätkät 
oli tehny hyvää musaa jo pitem-
män aikaa. Eka demo tuli joskus 
pari vuotta sitten ja nyt oli 
tulossa uus cd-r. Sala-Manteri-
Rakastaja vääntää punkia aitoon 
pahaan henkeen. Ja tää musa oli 
hyvää, niin oli myös tää nimi. 
Ei voi jättää ketään kylmäksi! 
Kerrassan nerokasta. Haastatte-
lukin: kyselin bändin laulaja-
kitaristi Jammulta ja rumpal-
ilta(?) muutamia kysymyksiä ja 
vastauksiakin sain. Kuunnellaan 
mitä näillä oli sanottavanasa.

MINÄ: Millon alotitte?
Jammu: Pari vuotta siiten.
Rumpali?: Oiskohan siitä pari 
vuotta?
J: Joo on siitä varmaan sen verran.
R: Siitä on varmaan pari vuotta.

MINÄ: Ok. Miks te alotitte?
Jammu: No me asuttiin Kajaanissa, 
mut siel ei ollut mitään punk-
bändejä, joten me muutettiin Ran-
tasalmelle. No siellähän ei ollu 
mitään tekemistä, niin me sit-
ten perustettiin bändi. SOitet-
tiin jotai rokkia, mut sit alettiin 
soittaa punkkia, kun aateltiin että 
päästäis Kajaaniin soittamaan kun 
sielläl ei ollu yhtään punk-bän-
diä, niin saataisi helpommin sieltä 
keikkoja.

Rumpali?: Otettiin mukaan bändii 
Raksa ja Pöhis. Raksa kyl kuoli 
pari päivää ekojen treenien jälkee 
joten jatkettiin kolmestaan. Tosin 
Raksa on ikuisesti meidän bändissä, 
joten meidän bändissä on käytän-
nössä neljä henkee. No Pöhis alko 
soittaa bassoa, jonkin aikaa, mut 
sitten se lopetti. Jatkettiin kyllä 
seuraavissa treeneissä.
J: Jatkettiin soittoa kolmestaan, 
mikä oli hyvä ratkasu. Ketää ei 
heitetty bändistä eikä kukaa suut-
tunu. Hyvä alku!

MINÄ: Teitte demon. Kauan kesti?
Jammu: Se kesti 9 minuuttia.

MINÄ: Sen tekeminen?
Jammu: Vartin. Meidän nauhottaja 
piiskas meitä. No oli se tehnyt 
siihen rummut ite ja kitarat ja 
basson. Sit me laulettiin laulut 
päälle vartissa. Se onnistu ihan 
hyvin, mut ehkä oltais pystytty 
paremaaki.

MINÄ: Kukas tää nauhottaja on?
Rumpali(?): On se.
*naurua* 
 
MINÄ: Haista paska! Tos demolla on 
viis biisiä. Monta nyt on tulossa?
Jammu: Älä käy inisee muuten loppuu 
haastattlua.

MINÄ: Meessä ite himaas!! 
*ryminää. Tauko*

MINÄ: Nauha katkes, mut nyt oon 

punkia rantasalmesa
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Discografia:
Eka vuos: EKa demo
Useempi vuos: Eka cd-r 
täyspitkä

Bändin kommentti Ähkystä:
“ Tehtiin just haastattelu 
Ähky-lehteen samana vuon-
na kun eka täyspitkä tulee 
ulos. Se on tärkee juttu 
meille koska julkisuus on 
ponnahduslauta kuuluisuu-
teen. Ja vaikka me asutaan 
täällä kaukana metropo-
leista, kaikki julkisuus 
on meille eduksi. Tää Ähky 
on tosi hyvä ja lupaava 
lehti, joten kannattaa hank-
kia se kun se ilmestyy. En 
oo varmaa mistä sitä saa, 
mutta kuulemma kioskeista 
tai jostain. Muitakin hyviä 
juttuja on, esim. toi keik-
karaportti ja levyarvio. 
Siitäs saitte! Me ollaan 
hyvillä mielillä kun tää on 
hyvä julkisuus ikkuna tää 
Äyky ja ootetaan jos vaikka 
se leviäis ulkomaillekin ja 
siellä joku huomais tän leh-
den arvon tässä punkkitouhu-
issa. 
Muistakaa arvostaa lehtiä 
ja sen tekiöitä kun ne ei 
tee turhaa työtä tän eteen. 
Nähää! 

takaisin to bisnes! Niin sitä mun 
piti kysyä että mitä pidätte haast-
attelutyylistä?
Janmu: Tosi hyvä!
Rumpali: Oot sä. Vaikee tosin vas-
tailla sun tosi hyvii kysymyksii. 
Voisit vähän päästää meidät helpom-
malla.

MINÄ: Voisin kuristaa teidät!
Jätkät: Hahahha!! Sä oot hauska!!

MINÄ: Nooh se tulee ihan spont-
taanisti. 
Jätkät: Mut kai sitä pystyy tree-
naa jotenkin, samallailla ku soit-
tamista?
MINÄ: Älä sotke soittamista tähän 
juttuun! Eri asia on olla hauska 
ku soittaa. Soittamisse ei tarvi 
ku ravistella vähä sormia, ni jo-
han tulee sointuja. Ainakin teijän 
sormien ravistelu on ihan epäonnis-
tuneita. Päitäkin ootte ravistellu 
näköjään ihan tarpeeks ku naama on 
levinny ilkeesti pitkin kasvoja. 
Hyi helvetti!!
Jätkät: Sä oot oikeessa!

MINÄ: Hauskuudessa pitää miettiä ja 
ei pidä. Se on vaikeeta. Rämpyt-
tele sä vaan sitä puulootaas siellä 
lavalla! 
*naurua* 
Kaikki kattoo että onpas hieno ki-
tara ja sä vingut että “kattokaa 
mua kun mä laulan jostai skeides-
ta”. 
*naurua* 
Ne katsojat vaan oottaa että sinne 
lavalle nousis ständäri kertoo 
hauskoja juttuja eikä mitään rok-
kilatteuksia jostai. Sellasille 
ei saa antaa enempää palstatilaa, 
muuten kaikista tulee jotai sormien 
napsuttelijoita ja halon rämpyt-
telijöitä. 
*naurua*
Jätkät: Oikeessa oot!

täältä pesee!
hahhahaahh!
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Sepp Poo Hovi Mestari on Kirk-
konummelaista asenteellistä 
räppunkia. Tällä jätkällä on 
niin paljon sanottavaa että 
kannattaa kuunnella niin että 
tuntuu korvassa. Hovi Mes-
tari on julkaissu pari ko-
koelma kasettia tuotannostaan 
ja live-keikoista. Armottomana 
työntekijänä tunnettu Sepp Poo 
haistattaa pökäleet työnan-
tajalle, ku se on sen faijan 
firmassa töissä. “Nyt loppu ri-
isto, boss. I’m gonna married, 
Kate Moss!” Riimittelee sana-
Sepp Poo taitavasti arjenpain-
eesta.

Tää jätkä on kokenut kaik-
kea elämässään ja nyt Sepp Poo 
tukistaa niitä ihmisiä jotka on 
aiheuttanu nää ikävät asiat, 
just ne pellet siellä norsun-
luutaloissa. Assarin rRiim-
ittelijänä tunnettu artisti 
kertoo seuraavassa vähän että 
mistä se ammentaa nää kaikki 
hyvät ja osuvat läpät. Katujen 
kasvatti läpättää sellasta set-
tii että ei meikän pysyä mes-
sissä. Sen verran tykkii staffii  
tää jannu tykittää, et melkein 
meikäkin jää kakkoseksi. Mut 
antaa jäbän lätistä ja runo-
suonen soljua. Jee jee rap!

MINÄ: Mitä sä teet?
SPHM: Miten niin? Mitä sä tolla 
tarkotat? 
 
MINÄ: No... tarkotin että mitä se 
teet musiikkijutuilla?
SPHM: Puhu Suomea!

MINÄ: Hei mä teen tätä lehteä...
SPHM: Älä lässytä. Puhu ku mies!

Minä: Saanko kysyä yhtä asiaa?
SPHM: No lataseppa tänne niin vas-
taillaan sellaset rimpsut että!

Minä: Mitä että?
SPHM: MITÄ! Mitä, mitä että?!?! 
Mitä lässytät kurahousu? Lurahtiko 
savikko maastoon? Hahaha! 

Mä vaan: No, ei ku aattelin että 
jatkatko vielä...? 
SPHM: Lässyn lää!!! Lataa nyt se 
kysymys niin pääsen ratkoo oikeita 
ongelmia enkä mitään Ähkyn sössösu-
dokuu, missä pitää selvittää mitä 
haastattalija haluaa. Haahah! No 
ei vaa, en mä sua yritä liiskata 
mun verbaalitaidoilla. Mä vaan oon 
tällänen. Tällänen hullu. Tiät 
sä? Sellanen mikä tekee tai sanoo 
jotain hullua yht’äkkiä. Esimerkiks 
vaikka tällästä:

*Sepp Poo poistuu huoneesta ja het-
ken päästä palaa huoneesee*

SPHM: Näitsä?! Mä vaan lähin men-
emään tästä huoneesta ihan tosta 
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SEPP Poo HOVI
MESTARI

asennetta aSSARILLA



me ollaan Saka-
reita kaikki!
Hahah!
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Biografia:
Perustin tän poppoon, kun 
aattelin että eihän tästä 
tule mitään. ALoin kirjot-
taa sanotuksia ja ne nat-
sas hyvin mun tekemien ryt-
mien sekaan. Nimi viittaa 
huvitteluun, mun lempinimi 
oli joskus Tenavatähti, 
mut sitte kehityin räp-
pärinä, joten vaihoin nimee 
tälläseks enemmän kuninkaal-
liseks. Arvon mukaisesti. 
Hahaha!

Discografia:
EKa democdr julkastiin tänä 
vuonna

Artistin kommentti Ähkystä:
“HAHAHAHAH!!!” 

vaan. Yllätyitkö?
Mä: En oik...
SPHM: Sitä minäkin! Et osannu oot-
taa tota liikettä, koska mä voin 
tehä mitää vaan!

*Sepp Poo heiluttaa kättä*

SPHM: No et kyllä odottanut tol-
lastakaan tempausta! 
Mä: No en kyllä! Miten toi sun 
hulluus näkyy sun musiikissa?
SPHM: No sehän näkyy vaikka millä 
tavalla. Ykskin biisi kertoo siitä 
mitä päättäjät yrittää tehdä mei-
idän pään menoks. Ja mä yritän 
kääntää tota hulluutta kaikkien 
hyväks. Se on vaikeeta, että ih-
miset ei oikein tajuukaan sitä. 
Levyllä yks biitti kestää kolme 
minuuttia ja toinen viis minuut-
tia. Totaalista hulluttelua!!! Ha-
haha! Kuuntelija miettii että nyt 
loppuu biitti, muttei lopukaan. 
Kunntelijat on ihan äimän käkenä 
että “WHAts gonna happened?!?!?” 
On mukavaa vähän sekottaa soppaa 
ettei kaikki olis niin tylsää. Se 
on mun filosofia. 
Toinen filosofia on se että mä sei-
son huono-osasten takana. Ne saa 
mun sydämen vuotamaan. Päättäjät 
hirsipuuhun!! Hahahha!  

Mä: Hieno filosofia. Tosi makee!
SPHM: Tottakai!

Mä: Mikä on sun elämän kohokohta?
SPHM: No sitä ei oo viel tap-
ahtuma, mut kylmä oon sellanen 
vauhtiveikko että mulle ei mitään 
tavisjutut kelpaa. Ehkä joku for-
mulakisa tai semmonen. Ei siis 
mitään tavallisen tylsää! 

Mä: Viimesiä sanoja?
SPHM: RESTPECKT TO ALL MY HOMOMIES 
AND THUGS!! WE’RE TO WIN!!!! 



LISÄÄ TAVARAA??!?!?
Eka kolumni ja se koskettelee os-
telua. Se on tosi turhauttavaa! 
Siis aivan turhauttavaa luonnon 
kannalta kun maailmassa on tär-
keetä muutkin asiat. Ne asiat 
jotka tekee meidän elämisestä sen 
arvokasta. Vähän kuin timantti 
jota ei saa rikki tai hajalle. Si-
ihen meidän pitäs pyrkiä: timant-
tisuuteen! Se on uus symboli sille 
että kaipaa jotain tärkeetä, mitä 
ei voi saada rikki. Mä kaipaan 
just muutakin kuin ostelua. Jotain 
kiiltävää ja hajottamatonta. Jos 
mä meen kauppaan ostaa vaik-
kapa jonkun vehkeen, niin eikös 
se oo jo kohta rikki, kun pais-
kaan sen seinää. Mitä järkeä siinä 
on, että hankkii tavaroita mitkä 
menee rikki?? Minä vaan kysyn. 
Laittioille kerääntyy vaan moskaa 
ja ne lilluu siellä keskenään ja 
punoo joitain maailman tuhoamis 
terroerismia. No ei tietenkään 
oikeesti, mutta ne tavarat vois 
juonia jos ne olis ehjiä. Vähän 
niin kuin Terminaattori 2, missä 
koneet kääntyy ihmistä vastaan. 
Miltäs tuntuis että laittas pullat 
uunii ja vähän ajan päästä kuuluis 
röyhtäys ja ne pullat olis kadonnu 
uunista. Se uunis olis syöny ne 
pullat. Se hella vaan naurais ja 
varmaan heittäs pannulla päähän. 
Se olis huikea visio ja vaaral-
linen. Siispä meidnä pitää al-
kaa hankkia asioita jotka kestää, 
timanttisuutta elämään! Timantti 
on maailman vahvinta! Jos joku nyt 
aattelee että eipäs oo, vaan vah-
vinta on se nalle, se on väärässä! 
Nallet on yleensä tehty pumpulista 
ja kankaasta eikä ne kestä kos-
kettelua. Sesijaan timantti kestää 
hiplailua eikä se heti rikkoonnu 
kun vähän sitä paiskii. Heti nyt 
sitä timanttia etsimään eikä mitää 
hajusteita!

HUPPARI
Yks päivä kun kävelin töistä 
ja koulusta kotiin ja kaverille, 
näin kadulla hupparin alla
ihna kummallisen näkösen kaverin. 
Sillä sojotti kädet eri suuntiin 
ja muutakin ihmeellistä. Sillä 
oli päällä sen värinne huppari 
että huhuhhu! Mitä järkee?!?! Ei 
ihme että sojotti siihen malliin, 
vaikkei siellä mitään mallia ol-
lutkaan! Ihmiset pilaa ulkoisella 
ominaisuuksillaan kaikkee mikä 
näkyy. Siinä ole mitään järkeä! 
Tyhmää tollanen itsekäs käytös, 
että ei otetaan muita huomioida. 
Jos mä lähen ikkunasta tai ove-
sta ulos, kyllä sitä käy mie-
lessä mitä sitä laittais päälle. 
Nyt toi kaveri ei ollu miettiny 
yhtään mitään kun se oli laitta-
nut sen hupparin päälle. Muistan 
kun joskus kuljin ihmisjoukossa, 
niin siellä oli kans kaikennäköstä 
tallaajaa ettei mitää rajaa. Miten 
tollasessa joukossa edes kehtaa 
kävellä, kun kaikilla oli jotain 
ihme rytkyjä päällä. Kohta varmaan 
pitää miettiä että kehtaako sinne 
kaupungille mennä kun ihmiset 
ei osaa pukeutua. Ulkomaille ei 
voi matkustaa kun lentokoneesta 
astelee ruman näkönen joukko ja ne 
ulkolaiset vaan kivittäis siellä 
asfalttialueella ja mihin siellä 
pääsis piiloon kun olis pelkkää 
laaketa. Ja jos sieltä jonkun pii-
lon löytäis, niin varmaan paljas-
tuis kun se ruma huppari pilkot-
tais jostain tynnyrin takaa ja 
ne raivoisat ulkomaalaiset (ei 
rasistisessa mielessä!!) huutais 
että “There you’re are!! Let’s go 
stoned him!!”. Mä vaan varotan 
että ei sitä kannata lähteen mitä 
tahansa päällä ulos. Varsinki jos 
se on jotain rumaa ja porvaril-
lista. Siitä sais kauheen leiman, 
joka kestäis. Nii! 
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LOVIISAN RAVINTOLA DARK-TAULU
12.2.2006
Bändeinä: Rappuralli, Asterix, 
Kharnamo, Sekametelisoppa, Santtu 
Mäkinen & Petirumpu.

Tää on hurja keikkaraportti siitä 
mitä tapahtu kun mä lähin autol-
la loviisaan kattoo hyviä bän-
dejä. Loviisa on pikku tönö stadin 
lähettyville, johon pääsee ju-
nalla. Mä en sillä menny kun menin 
autolle ja käynnistin sen. Mut 
sitä ennen kerron vähän taustaa:

Aamulla heräsin aikasin ja laitoin 
vaatteet päälle, söin ja menin 
kävellyn töihin, kun pöyrä ei ollu 
kunnossa. Se oli jääny Millan 
eteen eilen kun oltiin luistele-
massa. Oli ollu pakkasta ja fillari 
oli jäässä.
Illalla lähin keikalle autolla 
joka oli ollu yön tallissa, joten 
ei tarvinu skrapata sitä. Ajoin 
moottoritietä ja muita teitä pit-
kin Loviisaan.

Saavuin Ravintola Dark-taulun 
eteen ja siellä oli jotain tut-
tuja, kun ne moikkaili toisilleen. 
Menin sisälle kun olin avannu oven 
ja menin rappusia pitkin tiskille. 
Olin sitä ennen maksanut pääsy-
maksun ja heittäny mun niittita-
kin narikkaa. Olin tiskillä ja 
kattelin ympärille. Sitä ennen 
olin juonu viis tuoppia ja siitä 
oli kaatunu lattiallekin. Nauroin 
omille jutuille ja oottelin bän-
dien alottavan soitannan. Vaikka 
olin Loviisassa ensimmäistä ker-
taa, en tuntenu paikalla olijoita. 
Jotain soittajia olin joskus 
nähny, mutten täällä aiemmin. Eka 
bändin piti olla Loviisan oma Rap-
puralli, mut ne oli perunu soiton 
kun basistille oli tullu jotain 
ongelmia virkavallan kanssa. SItä 

kirottiin ravintolassa, jossa oli 
yleisöä jonkun verran. Veikkai-
sin että että jonkin verran että 
ei ihan tappiolle menis keikan 
järjestäminen. Näitä keikkoja on 
ollu vaikee järjestää sen jäl-
kee kun Make oli lopettonu keik-
kojen järkkäämisen. Tän keikan oli 
järjestäny joku muu. 

Siis Rappuralli oli perunu, jo-
ten setit alotti Asterix. Se vääns 
jotai -83 hooceeta naislaulajalla. 
Sikäli hassua että bändin nimi oli 
Asterix. Setti oli aika lyhyt eikä 
kestäny kauaa. Nää tuli vissiin 
Tampereelta. Demoa oli kaupan, mut 
en tienny mistä sitä saa, joten 
jäi ostamatta.

Tän jälkee tuli Kharnamo seuraa 
Iisalmesta. Tää oli enempi sellas-
ta grindivaikutteista hossee. Rum-
pali on aika etevä ja paukuttikin 
aika vauhdikkaasti. Parit kapu-
lat meni rikki, mutta varalla oli 
lisää. Setti oli aika sopiva mutta 
ei kovin hyvä. Aika rääkymistä.

Sitte tuli Sekamehusoppa. Tää oli 
illan melodellisin vaikka muuta 
luulis. Jotai sketepunkkia. Toi 
nimi varmaa liitty noihin soit-
tajii: oli skete-mies, oli ka-
lju, pitkätukka ja yks taviksen 
näkönen. Hyvin ne tuli toimee kes-
kenää.

Viimesenä, muttei viimesimpänä 
tuli odotettu Santtu Mäkinen & 
Petirumpu. Tää nero soittaa siis 
Narkicos-bändissä ja ne on käyny 
vähän ulkomaillaki. Petirumpu on  
Santun pikkutuhma rokkailuprok-
kis. Hyvin vedetty setti ja lähin 
autolle nukkumaan ja ajoin aamulla 
kotiin ja seuraavana päivänä menin 
kouluu ja siellä aattelin että jos 
kirjottais tästä raportin. 

Hahah!
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rviot
SALA-MANTERI-RAKASTAJA - democd-r

Tää on ihan paska demo! Nää jätkät on aika 
daijuja eikä muutenkaan oikein soitto on-
nistu. Rumpali näyttää promokuvan mukaan 
olevan aika lihava! HAHAHAHA! Ei ihme ettei 
soitto maistu, ku on tollanen lällykkä. 
Laulaja pitää kuulemma silmälaseja! HAAHA-
HAHH!! Rillipää! RIllipää! Tollasille ok-
sentaa epätoivosimmatkin groupiet! Yök yök! 
Basisti näyttää ihan marsulta, enkä tarkota 
sitä vahvaria. Tollanen karvanaama pallero 
saa vanhemmatkin häpeilee! HahahaAHA! Nyn-
nerö!
Täl levyllä on kuus biisiä ja kaikki on 
ihan paskaa! Kuka tätä haluu kuunnella? Nää 
jätkät ei edes tehä haastattelua loppuun ku 
ne käy jotain mussuttaa. Ei sellasta jaksa! 
Parempi pysyä tälläsistä kurasaapasorkista 
erossa! Jos näät tän levyn jossain niin 
anna olla!

NARCISSO - Fullhouse with armageddon cdlp

Lopun aikoja nerokkaasti käsittelemä Sant-
tu Mäkisen Narcisso räjäytti pankin eka-
lla levyllään. Tää toinen levy on on hyvin 
nimetty ja kansitettu ja siinä on sellanen 
jippo jota ei ymmärrä jos ei osaa lukea. 
Kymmenen raakaa kitaravetosta mättökappal-
etta toimii ku espanialaisen juan vessa. 
Eka mättö “You will pay end of day” lähtee 
hirveellä tykityksellä että puut kuolee ja 
lehdet mätääntyy kasoissa. Huh huh! Tässä 
tulee hiki, kun tätä  spektaakkelia kuun-
telee ja pallit supistelee että tekis mieli 
olla kuohittu. Mainittakoon vielä tuomion 
päivän enteilevä vika biisi “This is morn-
ing when I don’t wake up call you”, mikä 
kertoo siitä että maailman loppu tulee, 
ja siitä pitäs kertoa maailman ihmisille. 
Profeettana on vaikee elää kun tietää mitä 
tulee. Levyllä vierailee Marko.

EI kansikuvaa!!!!!
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SEPP POO HOVIMESTARI - Massit jakoo democdr

Jee jee suoraan kujilta vääntäytyy Sepp Poo 
Hovimestari ja täräyttää setin tulemaan yoy 
oy! Sepp:n eka demo on täyttää loistavaa 
riimittelyä yhteiskunnan epäkohdista. Kai-
kki seittemän biisiä pelaa hyvin yhteen 
ja tästä tulee hyvä fiilis. Sanotukset on 
tosi hyviä ja ne piiskaa ihmisiä heräämään 
todellisuuteen eli siihen että kaikki asiat 
menee ihan päin helvettiä: “Huomaat kun 
katot mua, maailma kärsii jä mä tiedän sen, 
mut sä et välitä kun masseistas”. Tär-
keetä että ihmiset tietää kuka puhuu ja 
mistä. Lisää valtaa tälläsille taisteli-
joille jotka tietää missä mennää. Sepp Poo 
käy valtaapitäviä vastaan: “Nää sun rahat 
on pahat, nää sun aatteet on sun vaatteet, 
sulla kiristää pipo, sä oot tollanen nipo”. 
Loistavaa kettuilu niille sioille jotka 
mässää vaan ja lihoo. Katujen sana Sepp 
Poo riimittelee kaikki suohon. Täl lätyllä 
feattaa myös duo Tikkataulu & Napakymppi, 
jotka tuo vähän rentoa rantameininkiä mu-
kaan. TÄÄ ON TOSI HYVÄÄ!!

SYSTEM FOR DOWN - Chaos cd

Ok, Jag have to write this review in eng-
lish and swedish becauce these players är 
from Belfast och Stucholm. They kan read 
this. Hi Rob, Hej Robba, here is it! Ok 
this cd rocks all the way. System For Down 
plaj good hardcore punk since 1983. These 
guys rocks one hundra prosent. Twelwe track 
of god hardcore punkrock (inte religious 
musik!!). Jag är listening this rekorder 
lot of time. It’s strong like Loch Ness 
mönster or Peppi Longström. Drummer är goda 
och vokalist skreaming lyrics in han mouth. 
System For Down är lot of gigging bänder 
and they är playja in Europe or Amerikka. 
Buy it this masterpäck! Inte stolen!     

Siat hallitsee, 
te ette!!!
Hahah!
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Lähetysosote: Posti maksaa posti-
maksun (siitäs saatte 
porvarit!)

SeuraavaSSa Äh-

kySSÄ:

JuttuJa
BÄndeJÄ
kirJotukSia
muuta mukavaa
ei mitÄÄ tyhmÄÄ


