sumia oli jäljellä kolme viikkoa, rahaa ei ainakaan yhtään pidemmäksi aikaa.
Kaverukset viettivät Amerikan-reissulla vielä pari viikkoa.
Anton kävi muutamalla soittotunnilla ja joissain konserteissa.
Katkeruuden vallassa hän kokeili rockelämää yli rajojen, maisteli oluita ja väkevämpiäkin, että kauhea pettymys hellittäsi edes
hetkeksi. Kotiin palasi pettynyt mies. Lentokoneessa hän totesi
soitonopettajalleen, että pidetään nämä jutut meidän kahden
välisinä. Rikkinäinen itsetunto ei anna periksi ja kertoa, kuinka oikeasti kävi. Kotiin mennessä oli rakennettu kuori ja kulissi. ”Amerikka ei ollut mua varten. Se ei ollutkaan siisti paikka,
vanhanaikaiset systeemit ja huono meininki. Ei oikean tyylistä
opetusta. En halunnut jäädä sinne. Ei puhutellut mua”, kierteli Anton, joka ei kestänyt katsoa totuutta silmiin. Häneltä jäi
kertomatta, että tuli katsottua päivämäärät väärin. Pettymyksen
peittely ja totuuden kiertely johtivat valheiden ketjuun. Valheella oli nytkin lyhyet jäljet, sillä rumpuopettajalta monet kuulevat
totuuden maitojunasta, mikä saattoi Antonin epämääräiseen valoon ja teki miehestä valehtelijan monien tuttujen keskuudessa.
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7. ROCKUNELMAN
LÄHTÖASEMALLA
Ero bändistä
Anton jatkoi Habakukissa, ja syksyllä hän oli bändin kanssa Oulu-gospelissa. Keikan jälkeen majapaikassa Anton kertoi ystävälleen Lasselle: ”Tämä alkaa olla tässä. Haluan pitää taukoa tästä
bändistä, haluan nyt katsoa, mihin omat musiikilliset resurssit
riittävät. Tämä bändi ei vastaa kaikkiin haasteisiin.” Varovasti
Lasse kyseli, mitkä ovat ne tavoitteet, mihin Anton tähtää. Anton ei osaa oikein vastata, mutta Lasse tunsi surua ja murhetta
ystävänsä puolesta, tämä ei kuulostanut hyvältä. Samalla bändin
perustajajäsen suri bändinkin kohtaloa. Anton oli niin voimallinen ja karismaattinen rumpali, että hänen korvaamisensa tulisi
olemaan vaikeaa ja olisi kipeää siksi, että Habakuk oli enemmänkin kaveriporukka kuin bändi.
Lassi tajusi pian, että Anton on päätöksensä tehnyt ja eroaa
bändistä. Ero tapahtui ilman dramatiikkaa, ovet eivät paukkuneet, mutta useampikin Habakukin soittajista joutui pyyhkimään silmäkulmiaan. Muusikoiden silmissä toisaalta Antonin
valinnat ja elämän meiningissä näkyvä väristys, kuten Amerikan
matkan epämääräiset selitykset, toivat tiettyjä jännitteitä, jotka
näkyivät bändin kemiassa.
Antoi muutti uusia latuja etsimään Tampereelle, Habakuk jatkoi vanhassa treenikämpässään. Yhtye jatkoi omalla linjallaan
keikkailuaan.
Lassi ja Habakukin kumppanit olivat nähneet oikein Antonin
sisälle.
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