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1. Johdanto 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen Radical Face -nimisen artistin sanoituksia ja 

sitä, miten yliluonnollisuus niissä ilmenee. Sivuan itse sanoitusten lisäksi myös hieman 

levyjen visuaalista taidetta, josta yliluonnollisuus tulee myös vahvasti esille. Vaikka 

lyriikat eivät ole ainoastaan tekstejä, sillä musiikki antaa kehyksen ja merkityksen 

lauletulle lyriikalle (Oksanen 2007, 160), jätän musiikin tässä tutkielmassa taka-alalle. 

Päätavoitteenani on nimenomaan lyriikoiden tutkiminen. Aikaisempaa tutkimusta 

laulujen sanoituksista on tehty esimerkiksi rock-lyriikan kautta teoksessa Ääniä äänien 

takaa – Tulkintoja rock-lyriikasta (2006). Tästä samaisesta teoksesta löytyy myös 

esimerkiksi rap-lyriikoita käsittelevä essee Törkyä vai terävää ironiaa? – Eminem 

räppää tulkinnan rajamailla, jonka on kirjoittanut Anna Byckling. Radical Facen 

lyriikoita ei kuitenkaan ole tutkittu aiemmin luultavammin siitä syystä, että kyseessä on 

aika harvan ihmisen tuntema artisti. Yliluonnollisuuden yhteyttä kirjallisuuteen taas on 

tutkittu kaunokirjallisuuden kautta, kuten esimerkiksi ovat tehneet Virginia Woolf 

esseessään The Supernatural in fiction (1942), ja Dorothy Scarborough teoksessaan The 

Supernatural in Modern English Fiction (1917). Scarboroughin (1917, 5) mukaan 

yliluonnollisuutta modernissa englanninkielisessä fiktiossa on vaikea tutkia, sillä 

materiaalia on tarjolla niin paljon. 

Aineistonani käytän Radical Facen vuosina 2013-2016 ilmestyneitä The Family Tree - 

albumikokoelman sanoituksia. Kokonaisuudessaan albumeita on neljä, ja tarkemman 

analysoinnin kohteeksi otan erikseen kolmen kappaleen lyriikat: The roots -albumin 

(2013) Severus and Stone, The branches -albumin (2013) The crooked kind ja The 

leaves -albumin (2016) Secrets (Cellar door). Lisäksi tärkeänä lähteenäni on Cooperin 

vuonna 2016 kirjoittama The Family Tree Guide. Myöhemmin viittaan tähän teokseen 

lyhenteellä Guide. Kyseisessä teoksessa Cooper antaa taustoja jokaiselle kappaleelle ja 

selvittää esimerkiksi sukupuun jäseniä, heidän nimiään ja suhteitaan. Kirjasta löytyvät 

myös tarinamuodossa kappaleet Severus and Stone ja Secrets (Cellar door). Näitä 

lyhytkertomuksia käytän tulkintani apuna lyriikoiden tarkemmissa analyyseissä. 

Yliluonnollisuuden tarkastelun lisäksi tutkin myös seuraavia kysymyksiä: Miten 

yliluonnollisuus vaikuttaa sanoitusten puhujiin? Vaikuttaako se positiivisesti vai 
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negatiivisesti? Miten he näkevät itsensä? Kiinnitän myös huomiota siihen, miten 

yliluonnollisuus nähdään teksteissä. Onko se jotain, jota kuuluu hävetä tai joka pelottaa? 

Suhtaudutaanko siihen vakavasti, vai onko se pelkkää hölynpölyä? Hypoteesina 

yliluonnollisuuden vaikutukseen runojen puhujissa minulla on se, että se vaikuttaa 

suuresti runojen puhujien elämään, ja jo pieninä he ymmärtävät olevansa erilaisia. 

Arvelen myös, että visuaalisuus ottaa paljon vaikutteita yliluonnollisuudesta ja sen 

mystisyydestä. 

Luvussa 2. esittelen lyhyesti Radical Face -artistia. Sen jälkeen kerron tarkemmin 

albumikokoelmasta, ja sen tarinallisuudesta alaluvussa 2.1. Levyjen visuaalisesta 

ilmeestä löytyy tietoa kohdasta 2.2, ja lopuksi luvussa 2.3 kerron ohjekirjasta, joka on 

kirjoitettu ohjeeksi ja lisätiedoksi lyriikoille. Luvussa 3. tulee esiin metodi ja 

tärkeimpien käsitteiden määrittely. 4. luvussa on kolmen lyriikoiden tarkempi analyysi. 

Tutkielman loppuun olen koonnut päätännön. Viitatessani albumeilta löytyviin 

sanoituksiin, käytän kyseisen albumin nimeä. Nimen jälkeinen numero kertoo 

tarkemmin sen, miltä riviltä kyseinen lyriikoiden lainaus löytyy. Riviin viitataan siis 

pienellä r-kirjaimella. Muuten numeroilla viitataan sivunumeroihin. 

 

2. Radical Face 

 

Radical Face on yhdysvaltalaisen Benjamin Cooperin artistinimi. Floridassa asuvan 

musiikintekijän genre on Googlen mukaan folk- ja elektroninen musiikki. Folk-musiikin 

tarkemman määritelmän mukaan se on populäärimusiikin tyylilaji, joka ottaa vaikutteita 

perinnemusiikista (Finto.fi: Folkmusiikki). Elektroninen musiikki taas on yleiskäsite 

elektronisten laitteiden, kuten tietokoneen tai syntetisaattorin avulla tehdylle musiikille 

(Finto.fi: elektroninen populäärimusiikki). Radical Facen musiikkityyli on 

pääasiallisesti rauhallista ja tunnelmaa luovaa. Sanoitukset ovat suuressa roolissa, ja 

melodia tuntuu sointuvan niiden kanssa yhteen, vahvistaen lyriikoiden tarinaa. 
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2.1 The Family Tree -albumikokoelma 

Tutkin Radical Face -nimisen artistin albumitrilogiaa, joka kantaa nimeä The Family 

Tree. Ensimmäinen osa on nimeltään The roots (juuret), toinen osa The branches 

(oksat) ja kolmas osa The leaves (lehdet). Yhdessä näistä osista siis koostuu ihan 

konkreettisestikin sukupuu. Trilogian lisäksi The bastards, eli ”äpärät” kuuluu samaan 

kokoelmaan. Kaikki lyriikat on kirjoittanut yhdysvaltalainen Ben Cooper, jonka 

artistinimi Radical Face on. Cooperin musiikki on sanoituksiin keskittyvää, ja 

tarinallisuus on vahvasti läsnä. Atte Oksanen (2007, 161) sanookin: ”uusi kappale 

saattaa viitata vanhaan, ehkä selventää sitä ja ehkä jatkaa tarinan loppuun, ikään kuin 

kaunokirjallisuudessa, jossa tekijä saattaa palata aina uudestaan samaan teemaan”. 

Esimerkiksi samat henkilöt esiintyvät useissa albumikokoelman sanoituksissa, ja 

sukupuu-nimen mukaisesti suuri osa puhujista on samaa sukua.  

The roots -albumi aloittaa sarjan, ja se sisältää kappaleen nimeltä Family Portrait. 

Nämä lyriikat kertovat nuoresta pojasta, joka rakastuu tyttöön. Vähitellen hän alkaa 

saamaan tunteilleen vastakaikua, ja lopulta pari karkaa pois perheidensä luota tytön 

tultua raskaaksi. Pari saa kaksi lasta, Victoria ja William Northcoten, joista 

jälkimmäistä synnyttäessään heidän äitinsä kuolee. Näistä sisaruksista koko sukupuu 

alkaa. (Guide 2016, 7.) 

Sisarukset eivät kuitenkaan ole täysin tavallisia, vaan heidän veressään on jotain outoa. 

Jotain, jonka ansiosta heillä ja sitä kautta joillain heidän jälkeläisistään on 

yliluonnollisia kykyjä. (Guide 2016, 7.) Jotkut kuulevat päässään kaikki kuolleet 

sukulaisensa, jotkut kävelevät nukkuessaan vetten päällä ja jotkut kykenevät 

herättämään kuolleita takaisin henkiin. Albumikokoelman maailma ei siis täysin vastaa 

meidän tuntemaamme maailmaa. Fiktiiviset maailmat eivät aina välttämättä olekaan 

mimeettisen maailmamme jäljittelyä. The Family Tree -kokoelman maailma on siis 

eriskummallinen, ja sen lainalaisuudet poikkeavat meidän maailmamme 

lainalaisuuksista. (Alber 2010, 44.) Kaikilla sukupuun jäsenillä tätä kummallista verta ei 

ole, mutta keskityn tutkimaan tarkemmin osaa näistä henkilöistä, jotka kykenevät 

sellaiseen, mihin muut eivät. Kaiken kaikkiaan yliluonnollisuus esiintyy selkeästi 

kuudessa kokoelman kappaleessa, joista tarkemmin analysoin kolmen aiemmin 

mainitsemani kappaleen sanoituksia. 
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Kaikki alkaa siis The roots -albumin kappaleesta The Family Potrait, jossa sanoitusten 

puhujana toimii William Northcote (Guide 2016, 7). Hän kertoo siitä, miten hänen 

vanhempansa tapasivat, ja kuinka hänen äitinsä lopulta kuoli synnyttäessään 

Williamia: ”momma died in the night ’cause the nearest doctor couldn’t stem the blood 

loss” (The roots 2013, r12). Hänen siskonsa Victoria joutui käytännössä kasvattamaan 

veljensä isän käännyttyä äidin kuoleman jälkeen alkoholin puoleen. William kertoo, että 

hänen isänsä hakkasi heitä monesti humalapäissään, eikä kumpikaan sisaruksista ollut 

ihmeemmin surullinen isän lopulta hirttäydyttyä siinä samaisessa huoneessa, jossa 

heidän äitinsä oli vuotanut kuiviin. (The roots 2013, r18-29.) 

Albumikokoelma seuraa suurelta osin näitä sisaruksia ja heidän jälkeläisiään. 

Tarkemman analysoinnin kohteena olevissa kolmessa kappaleessa lyriikoiden puhujat 

ovat kaikki jotain kautta sukua Victorialle ja Williamille. Severus and Stone -kappaleen 

kaksospojat ovat Victorian lapsia, kun taas The crooked kind -sanoitusten puhuja 

Frederick on Williamin pojanpoika. Secrets-kappaleen puhuja Bella taas on Victorian 

lapsenlapsen lapsi. Bellan ystävä Kyle puolestaan on Frederickin poika. (Guide 2016, 

12, 23, 30.) 

 

2.2 Levyjen visuaalisuus 

 

Ulkonäöltään The Family Tree -albumit muistuttavat ensimmäistä The roots -levyä 

lukuun ottamatta vanhoja valokuva-albumeja. Tämä sopii hyvin sukupuun teemaan. 

Kaikkien albumien kannessa on sama kuva, jossa lukee tyylitellysti ”Radical Face The 

Family tree presents”, ja sitten kunkin albumin nimi. Ensimmäinen levy on väriltään 

punainen, toinen sininen ja kolmas vihreä. The bastards on vaaleanruskea ja varsin 

koruton, ja ”the bastards” on kirjoitettu levyn kanteen käsin lapsenomaisella käsialalla, 

joka toistuu albumikokoelman sanoitusten fontissa useaankin otteeseen. Myös 

kappaleiden nimet on kirjoitettu käsin levyn takapuolelle, aivan kuin tämä äpäröiden 

levy olisi vähemmän tärkeä kuin trilogian muut osat. Ja ovathan äpärät yleensä lapsia, 

jotka eivät virallisesti ole osa sukupuuta.  
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Levyjen mukana tulevien lyriikoiden kuvitus on vintage-henkistä. Kuvat ovat 

seepianvärisiä, ja erityisesti The roots -albumissa ne henkivät vahvasti 

yliluonnollisuutta. Jokaisessa kuvassa on jotain normaalista poikkeavaa, kuten 

sarvipäinen nainen, eläinkasvoisia ihmisiä, suunnattoman suuri yöperhonen pienen 

rakennuksen katolla ja suuri mustekalan lonkero pitelemässä kukkaa kahden kalastavan 

tytön takana. Muiden kokoelman albumeiden kuvituksissa toistuu kyllä mystisyys, 

mutta näin selviä viitteitä yliluonnollisuuteen ei enää ole. Kenties tämä tuo esiin sitä, 

miten uskomukset olivat vahvempia entisaikoina, ja miten yliluonnollisuuteen kenties 

suhtauduttiin aikoinaan totisemmin, kun nykyään sitä pidetään pelkkänä hölynpölynä.  

Kuvitusten tehtävä voi olla hyvin erilainen viestintätarkoituksen mukaan. Albumeissa 

kuvitus kantaa vahvasti esteettistä merkitystä (Hatva 1993, 47), ja pyrkii suuntaamaan 

huomiota epänormaalisuuteen. Kuvat eivät esimerkiksi vaikuta liittyvän suoraan 

sanoituksiin, joiden viereen ne on albumilla asetettu. Melodia kappaleissa on tyyliltään 

yleisesti ottaen hidasta ja aika melankolista, ja kuvat tukevat tätä tyyliä. 

Populäärimusiikissa musiikki, kuvat ja sanoitukset muodostavat kolmiulotteisen 

tekstuaalisen kokonaisuuden, jonka osat vaikuttavat toisiinsa (Kärjä 2007, 192). Radical 

Facen albumikokoelmassa kaikilla kolmella on oma roolinsa, ja ne kaikki rakentavat 

esteettistä kokonaisuutta, joka henkii mystistä ja yliluonnollista. Kaikki 

albumikokoelman kuvat ovat nähtävillä The Family Tree Guide -kirjassa. 

 

 

2.3 Kokoelman ohjekirja The Family Tree Guide 

 

Radical Facen virallisilta nettisivuilta löytyy PDF-tiedostona albumikokoelman 

ohjekirja. Kirjaan on koottu kaikkien neljän albumin kappaleiden sanoitukset, ja 

albumien kuvituksessa käytetyt kuvat. Cooper (Guide 2016, 3) kertoo aina halunneensa 

kirjoittaa perhesaagan, ja The Family Tree -teoksessaan hän halusi näyttää, miten yhden 

ihmisen valinnat ja teot vaikuttavat muihin. Kirjassa Cooper avaa kappaleiden taustoja, 

ja esittelee nimeltä sukupuun jäseniä. Ohjekirjan ansioista saadaan esimerkiksi 

tarkempaa tietoa kappaleiden puhujista ja niissä esiintyvistä henkilöistä, sekä siitä, 
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miten henkilöt ja tapahtumat liittyvät toisiinsa. Severus and Stone -kappaleen 

taustatiedoiksi saadaan esimerkiksi se, että kyseessä ovat kaksospojat, joiden mukaan 

kappale on saanut nimensä. Ohjekirja sisältää myös kolme lyhytkertomusta, jotka 

laajentavat kolmen kappaleen tarinaa, ja kertovat syvemmin sanoitusten tarinasta. 

Severus and Stone ja Secrets (Cellar door) ovat kaksi näistä. Kolmas kertomus kertoo 

The bastards -albumin Sisters-kappaleen siskoksista. Sanoituksissa nuoremman 

siskoksen epänormaali veri, ja sen tuomat yliluonnolliset voimat eivät tule ilmi, mutta 

novellissa kerrotaan, että Elsa kykenee kasvattamaan kasveja tahdonvoimalla (Guide 

2016, 45).  

 

3. Tärkeimmät käsitteet ja tutkimusmetodi 

 

Tässä kappaleessa selitän tärkeimpiä käsitteitä ja kerron tutkimusmetodista. Erittelen 

esimerkiksi, miksi käytän termiä yliluonnollisuus, enkä supernaturaali. Avaan myös 

käsitteiden eroja. Määrittelen myös tarkemmin lyriikan käsitettä ja kerron hieman 

lyriikan analyysistä. Metodeinani käytän kontekstualisoivaa runoanalyysiä ja lähilukua.  

 

 

3.1  Kontekstualisoiva analyysi ja lähiluku 
 

Metodinani käytän lähilukua ja kontekstualisoivaa analyysiä, jossa keskityn siihen, 

miten yliluonnollinen tarinallistetaan ja millä tavalla yliluonnollisuus tulee esille 

teksteissä. Lähiluku on erityisesti uuskriitikkojen käyttämä analyysitekniikka. Siinä 

kiinnitetään huomiota erityisesti tekstin mahdolliseen monimerkityksellisyyteen, 

ironisuuteen, paradoksisuuteen tai kerrostuneisuuteen. Tavoitteena on eritellä teosta 

järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti. (Tieteen termipankki: lähiluku.) 

 

3.2 Lyriikka ja sen analyysi 
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Lyriikka on laaja käsite ja sen alle mahtuu paljon erilaisia tiettyä tilannetta, mielentilaa 

tai tekemistä koskevia tekstejä. Täsmällistä määritelmää on kuitenkin vaikea hahmottaa 

lyyrisen runouden pitkän historian ja monien eri tehtävien ja muotojen takia. 

Universaalin käsityksen mukaan tämä kirjallisuuden laji muodostuu lauluista ja 

runoista, joita voi löytää kaikista kulttuureista. (Steinby & Haapala 2013, 157.) 

Kirjallisuutta ja musiikkia pidetään sisarlajeina, eikä niitä alun perin ole edes voinut 

erottaa toisistaan. Musiikin ja kirjallisuuden yhteys onkin kiehtova, joskin aika vähän 

tutkittu aihe, jonka koetaan olevan hieman vaikeasti tutkittava. Yhdistäviä tekijöitä 

molemmille ovat rytmi, ääni, ajallisuus ja tarinallisuus. (Hyvärinen 2019, 91-92.) 

Analysoin tässä tutkielmassa tarkemmin kolmen kappaleen lyriikoita, ja keskityn 

kussakin kerronnallisuuteen ja kuvakielisyyteen.  

Kerronnallisuus erottaa kertomukset ja kertomisen muista kulttuurituotteista ja 

tekstityypeistä. Kysymys on siis siitä, onko kyseessä oleva teksti kertomus vai ei. 

(Tieteen termipankki: kerronnallisuus.) Radical Facen lyriikat ovat kertovaa runoutta, 

joissa tapahtuma tai tapahtumat etenevät juonellisesti. Kuvakielisyys, runouden 

kuvallisuudesta puhuttaessa voidaan käyttää sanaa kuvakieli, viittaa runon kielen 

monimerkityksellisyyteen ja -tasoisuuteen. Näitä ilmauksia käytetään silloin, kun 

tavalliset sanonnat ja kuvailut eivät ole tarpeeksi osuvia. Kuvakieli on hyvä keino myös 

silloin, kun esimerkiksi jonkin kokemuksen moniselitteisyys halutaan selittää, ja sillä 

halutaan jättää tunnejälki. (Kainulainen, Kesonen & Lummaa 2007, 123.) 

 

3.3 Yliluonnollisuus 

Yliluonnollisuus on tuttu käsite, ja usein sen ajatellaan viittaavan kummitteluun ja 

muihin samankaltaisiin kokemuksiin ja tapahtumiin. Tarkkaa määritelmää on kuitenkin 

vaikea muodostaa, sillä yliluonnollisuuden tieteellinen tarkastelu on hyvin sirpaleista 

(Rancken 2017, 54-55). Monissa tutkimuksissa yliluonnollisiin tapahtumiin ja 

kokemuksiin on viitattu sanalla ”paranormaali”. Para tulee kreikan kielestä, ja viittaa 

johonkin ulkopuolella tai takana olevaan. Paranormaalin voidaan siis ajatella olevan 

jotakin, joka on normaalin maailman tapahtumien ulkopuolella, tavoittamattomissa. 

(Rancken 2017, 55.) Paranormaali voidaan myös nähdä jonakin, joka on ”normaalin” 

tieteellisen ajattelun tai teorioinnin ulkopuolella, jonkinlainen poikkeus (Eysenck & 
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Sargent 1982, 9). Nykyään paranormaalisuus yhdistetään vahvasti nimenomaan 

aaveisiin, kummituksiin ja pahantahtoisiin henkiin. Suomen kielessä paranormaalista ja 

yliluonnollisuudesta on pitkälti tullut synonyymit, mutta tarkoittavatko termit loppujen 

lopuksi aivan samaa asiaa? Siinä missä paranormaalin alkuliite tulee kreikasta, 

juontuvat yliluonnollisen paremman suomennoksen, supranormaalin juuret latinan 

kielestä. Rancken (2017, 55) kuvaa latinankielisen sanan kääntämistä 

seuraavasti: ”Naturaalin eli luonnollisen yli menevä tai yläpuolella oleva.” Paranormaali 

on siis jokin tapahtuma, joka on normaalista poikkeava, ikään kuin sen ulkopuolella 

oleva, kun taas yliluonnollisuus viittaa luonnollisen tai normaalin todellisuuden 

jatkeeseen tai ulottuvuuteen (Rancken 2017, 55).  

Selkeämmän eron käsitteiden välille voi kuitenkin rakentaa, kuten ovat tehneet Derek 

Parker ja Julia Parker. Heidän mukaansa yliluonnollinen voidaan määritellä eri tavalla 

sen mukaan, kuka käsitteestä puhuu. Se voidaan esimerkiksi nähdä sellaisena 

luonnollisena tapahtumana, jota vain ei ole vielä ymmärretty. Tiedemiesten piireissä 

taas yliluonnollisuus esiintyy vähättelevänä ilmauksena, joka yhdistetään monesti 

mahdottomuuteen. Paranormaalin käsitettä taas voidaan käyttää silloin, kun puhutaan 

ilmiöistä, jotka ovat tällä hetkellä selittämättömiä, mutta joille saattaa tulevaisuudessa 

löytyä tieteellinen selitys. (Parker & Parker 1990, 8.) Tähän määritelmään pohjautuen 

keskityn käyttämään tutkielmassani termiä yliluonnollinen, sillä miellän itse sen 

viittaavan laajemmin epänormaaleihin tapahtumiin, kuin paranormaaliuden. 

Sanoituksissa nähdään esimerkiksi unissaan vetten päällä kulkeva tyttö ja kuolleista 

herätettyjä eläimiä. Myös kuolleita sukulaisia sekä kuullaan pään sisällä, että nähdään 

kellarissa ja metsässä huhujen mukaan elävä noita imee sairauden nuoren pojan verestä. 

Vaikka aaveet ja henget ovat osa albumikokoelmaa, mielestäni sanoitukset ovat 

enemmänkin kertomuksia yliluonnollisista kokemuksista kuin paranormaaleista 

tapahtumista. Mielestäni kokemuksille ei ole olemassa mahdollista tieteellistä selitystä, 

jota ei vain vielä ole löydetty. Yliluonnollisiksi kokemuksiksi voidaan luokitella siis 

sellaiset kokemukset, jotka ovat poikkeuksellisia, ja jotka juuri tapahtuman kokija 

tulkitsee olevan yliluonnollista alkuperää (Rancken 2017, 61). 
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Yliluonnollisuudella on monia sukulaiskäsitteitä. Teoksessaan Rancken (2017, 56) 

mainitsee viisi keskeistä, jotka ovat maaginen, metafyysinen, transsendenttinen, 

mystinen ja henkinen. Nämä käsitteet koskettavat yliluonnollista aihepiiriä, ja ne ovat 

apuvälineitä pyrittäessä kuvaamaan konkreettisen ja materialistisen kokemusmaailman 

ilmiöitä. Näistä tutkielmani kannalta relevantteja käsitteitä ovat lähinnä maaginen, 

transsendenttinen ja mystinen. Maaginen viittaa jotenkin taianomaiseen tai taikuuteen, 

ja siinä yliluonnollisten voimien uskotaan olevan osa jokapäiväistä elämää. Siihen 

liittyy myös monesti konkreettisen ja yliluonnollisen maailman yhdistäminen. (Rancken 

2017, 56.) Transsendenssi taas tulee latinan sanasta ”trancendere”, joka kääntyy 

suomeksi ”kiivetä yli” tai ”taakse”. Tällä termillä viitataan yliaistilliseen tai 

ylimaalliseen, kokemuksiin, jotka ovat kokemusten tai luonnon maailman ulkopuolella, 

ja joista ei voi saada tietoa normaalein aistein. Mystinen tarkoittaa suoraan käännettynä 

salaperäistä tai salaista. Sen määritelmässä on aina jossain muodossa kysymys 

yhteydestä yliluonnollisuuteen. (Rancken 2017, 57.) Näiden käsitteiden tarkemmasta 

yhteydestä lyriikoiden tarinoihin kerron analyysikohdassa. 

Rancken (2017, 201-206) jakaa yliluonnolliset kokemustyypit teoksessaan seuraaviin 

ryhmiin: ennekokemukset, ruumiista irtautumiset, ufot ja humanoidit sekä henget ja 

voimat. Radical Facen sanoitusten yliluonnollisuus keskittyy näistä viimeiseksi 

mainittuun. Henget ja voimat ovat Ranckenin (2017, 206) määrityksen mukaan 

kokemuksia, jotka aiheutuivat erilaisten yliluonnollisten voimien tai olentojen 

aikaansaannoksista. Tästä ryhmästä Rancken on vielä muodostanut kolme alaryhmää: 

henkimaailman kosketus, kummittelu sekä kiroukset ja riivaajat. (Rancken 2017, 206.) 

Näistä alaluokista kaksi ensimmäistä ovat relevantteja tarkempien analyysikohteideni 

kannalta. Riivaajat ovat sanoituksissa enemmänkin kuvainnollisia ja esiintyvät 

esimerkiksi syyllisyyden muodossa. The crooked kind -kappaleen sanoituksissa kuolleet 

sukulaiset häiritsevät puhujan elämää, mutta eivät missään vaiheessa varsinaisesti riivaa 

häntä. Kirouksena voidaan tietenkin nähdä tämä yliluonnollinen veri, joka virtaa 

joissakin suvun jäsenissä. Esimerkiksi The bastards -albumilta löytyy kappale Sisters, 

jossa siskosten äiti pelkää suvussaan virtaavaa verta uskoen sen olevan peräisin 

paholaisesta: ”mom, down the hall, bible pressed to her chest / she swore the devil hides 

in everything / and her room was the only safe haven left” (The bastards 2016, r3-5). 
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Henkien tarkemman määrityksen mukaan niiden arvellaan yleensä olevan edesmenneitä 

ihmisiä, kuten Radical Facen sanotuksissa. Ne voivat myös olla henkimaailmaan 

kuuluvia epäinhimillisiä olentoja ja voimia, kenties jopa jonkinlaisia jumalia. (Rancken 

2017, 206.) Ranckenin mukaan hänen kokoamassaan aineistossa henkimaailman 

kosketusta kuvattiin siten, että kokemuksen aikana ihmisillä oli poikkeuksellinen tai 

jotenkin outo olotila. Tämän aikana tuntui kuin henkimaailma olisi avautunut hetkeksi, 

ja pyrkinyt koskettamaan heitä. (Rancken 2017, 207.) Tämäntyyppinen tila tulee 

vahvasti esille niissä Radical Facen sanoituksissa, joissa yliluonnollisuus on jotenkin 

läsnä. 

Populäärikulttuurissa yliluonnollisuus yhdistetään monesti kauhuun ja johonkin 

sellaiseen, jota pidetään pelottavana. Tämä aspekti voidaan nähdä Radical Facen 

sanoituksissa esimerkiksi laulussa The Dead Waltz: ”I was loathe to interrupt her / but I 

had to get her home / if people were to see this / they’d gather up, raise hell and burn 

her alive” (The roots 2013, r22-25). Näin ei kuitenkaan aina ole, ja suhtautuminen 

yliluonnolliseen vaikuttaa olevan kokijoille yksilöllistä. Ei pitäisi olettaa, että 

yliluonnollinen pyrkii aina tuottamaan pelkoa (Woolf 1942, 231). Radical Facen 

sanoituksissa yliluonnollinen henkii enemmänkin jotain ihmeellistä ja puhdasta, 

melkeinpä pyhää. The Dead Waltz -kappaleessa tytön unissakävelyä kuvataan 

mahdottomaksi, mutta vailla pelkoa:  

 

”AND EVERYTHING WAS BATHED / IN LIGHT WHITE AS MILK / AS THE 

IMPOSSIBLE BEGAN / SHE DANCED ACROSS THE WATER’S EDGE / 

BUT HER FEET, THEY DIDN’T SINK / 

AS THOUGH SHE FLEW” 

 

      (The roots 2013, r12-17) 

 

Woolf (1942, 231) sanookin, että etenkin runomuotoisessa kaunokirjallisuudessa 

maailma, jolta suljemme silmämme, on ystävällinen ja houkutteleva. Päivisin se on 

kaunis ja öisin todellista maailmaa pyhempi (Woolf 1942, 231). Monesti sitä näytetään 

pelkäävän vain siksi, että se poikkeaa normaalista ja siitä, mikä koetaan tutuksi ja 

turvalliseksi.  



13 
 

 

4 Lyriikoiden analyysit 

 

 

Tässä osassa analysoin tarkemmin kolmen kappaleen lyriikoita, ja erittelen sitä, miten 

yliluonnollisuus niissä tulee esille. Jokaisen kappaleen alkuun on liitetty kuvakaappaus 

sanoituksista, jotka löytyvät niin ikään ohjekirjasta.  

 

4.1 Severus and Stone 

 

(The Family Tree Guide 2016, 6) 
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Severus and Stone löytyy albumikokoelman ensimmäiseltä levyltä, joka kantaa nimeä 

The roots. Kappaleena se on levyllä viides. Lyriikat on jaettu seitsemään vaihtelevan 

pituisiin säkeisiin, ja sanoitukset on kirjoitettu käyttäen vanhaa kirjoituskoneen tekstiä 

muistuttavaa courier new -tyylistä fonttia. Tämä antaa sanoituksille muistelmanomaisen 

tunnelman ja viittaa myös siihen, ettei laulun tarina ole tapahtunut lähiaikoina. 

Sanoitukset ovat kuin tarina menneisyydestä, suvussa kulkenut vanha kertomus nuoren 

pojan eriskummallisesta kokemuksesta. 

Albumikokoelman ohjekirjassa annetaan taustaa sille, mitä sanoituksissa tapahtuu. 

Kappale kertoo kaksoisveljeksistä Severuksesta ja Stonesta. Eräänä talvisena iltana 

poikien ollessa kymmenvuotiaita, Severus kärsii kovasta kuumeesta (Guide 2016, 12). 

Stone valvoo veljensä unta, kun yhtäkkiä keskiyön aikaan sattuu jotain kummallista. 

Severus nousee sängystä, mutta kun hän lähtee ulos huoneesta, hänen jalkansa eivät 

koske maata.  

Jatko-osa albumin kappaleen Holy branches kohdalla ohjekirjassa kerrotaan, ettei 

Severus koskaan täysin päässyt siirtymään eteenpäin kuolemansa jälkeen. Aina siitä 

lähtien hän on elänyt Stonen mielessä toisena äänenä, jumissa veljensä mielessä Stonen 

potiessa syyllisyyttä siitä, että menehtynyt oli Severus eikä hän itse. Stonen mielestä 

Severuksen olisi kuulunut jäädä henkiin, sillä hänestä tämä oli kaksosista se parempi 

puolisko. (Guide 2016, 19.) The leaves -albumin kappaleessa Old gemini taas kerrotaan 

naisesta, joka muuttaa vuosia myöhemmin asumaan poikien vanhaan kotitaloon. 

Haudattuna pihalta hän löytää peltirasian, jonka sisällä on Severuksen päiväkirja. Tästä 

päiväkirjasta käy ilmi, että Severus tiesi kuolevansa, ja hän toteaa toivovansa, että hänen 

veljensä tietäisi: ”- -that he would know he’s good.” (The leaves 2016, r9) Severus 

kuvailee suhdettaan veljeensä seuraavasti: ”I am never singular. I was born a pair to 

walk alone / My mirror shows the things I’m not, but he helps me feel at home”. (The 

leaves 2016, r17-18.) 

Lyriikoissa on heti alusta lähtien hyvin hämyinen ja unenomainen tunnelma. 

Ensimmäisessä säkeistössä kuvaillaan luontoa, ja käytetään puiden kuvailussa vertausta 

luurankoihin. Puiden luurankomaisuus on viittaus kuolemaan, ja luisevuus toistuu myös 

Stonen kuvaillessa sairasta veljeään: ”brothers eyes were getting heavier / his bony 
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hands cold and white” (The roots 2013, r5-6). On talvi, ja pojat ovat lämpimän tulen 

äärellä. ”winter beating at the door” (The roots 2013, r4), talvea kuvaillaan kuin 

henkilöksi, joka myrskyn aikana hakkaa ovea. Stonen istuessa veljensä rinnalla 

kynttilänvalossa hän kuvailee hetkeä seuraavasti: ”I no longer felt the time” (The roots 

2013, r9). Lyriikat maalaavat mielikuvan pysähtyneestä hetkestä kynttilän liekin 

lepattaessa ja talvisen myrskyn kolistellessa pihalla. 

Keskiyöllä Severus nousee sängystä päästämättä ääntäkään: ”—he climbed from out of 

bed with severed rings around his head” (The roots 2013, r12). Renkaat pään päällä 

tuovat mieleen kristinuskon enkeleiden sädekehät, ja tällä symbolilla viitataan siihen, 

ettei Severus enää ole osa tätä maailmaa, vaan enemmänkin henki tai ruumiista lähtevä 

sielu. Seuraava säe selventää vielä lisää sitä ajatusta, ettei Severus enää ole elossa: ”his 

feet didn’t touch the ground” (The roots 2013, r13). Tämä kolmannen säkeistön 

viimeinen säe on alleviivattu, ja tämä tuo säkeen tapahtumalle sellaisen tunnun, että 

Stone on ollut leijumisesta erityisen yllättynyt. Hänen silmissään se on merkittävä osa 

sanoitusten tarinaa, ja tätä kohtaa halutaan erityisesti korostaa. Keskiyö on sanoissa 

kirjoitettu käsin sutatun sanan yläpuolelle. Käsiala on sekoitus isoja ja pieniä kirjaimia, 

ja tuo siten mieleen lapsenomaisuuden. Tätä vuorokauden aikaa on haluttu korostaa, 

sillä keskiyö on aika, jolloin vuorokausi vaihtuu, ja kenties jotain ylimaailmallista 

saattaa tapahtua. Keskiyöhän on se ajankohta, jolloin perinteisesti kirjallisuudessa on 

kuvattu aaveiden näyttäytyvän (Keskinen 2010, 100). 

Seuraavat kaksi säkeistöä on kirjoitettu kokonaan isoin kirjaimin. Muste näyttää myös 

pigmenttisemmältä kuin aiemmissa säkeistöissä. Tässä säkeistössä tapahtuu 

tarinallisesti tapahtumien huippukohta, jonka tapahtumia halutaan korostaa. Stone 

esimerkiksi sanoo: ”I COULD FEEL IT THEN // A TINY MIRACLE” (The roots 

2013, r14-15). Stone tuntee, että tässä hetkessä on jotain erityistä. Tässä kohdassa tulee 

hyvin esille se, miten yliluonnollisuutta ei koeta pelottavana asiana, vaan enemmänkin 

jonakin ihmeen kaltaisena. Stone ei myöskään epäile näkemäänsä, eikä yliluonnollinen 

tapahtuma saa lainkaan epäuskottavuuden leimaa. Päinvastoin, Stone uskoo täysin 

näkemäänsä, ja tiedostaa, että jotain merkittävää on tapahtumassa. 
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Kun Severus poistuu huoneesta, Stone seuraa veljeään vailla pelkoa: ”SO I 

FOLLOWED HIM / INTO THE WOODS” (The roots 2013, r15-16). Kaksi poikaa 

kulkemassa peräkkäin metsään on todella sadunomainen mielikuva.  Stone mainitsee, 

että heidän peräänsä jäävät vain yhdet jalanjäljet: ”he was afloat” (The roots 2013, r19). 

Stonen käyttämä ”afloat” sana viittaa suomennettuna pinnalla olemiseen. Severus siis 

leijuu maan pinnalla, painovoiman ja fysiikan lakien ulottumattomissa. Hän on aave tai 

henki, joka kulkee metsän läpi, kunnes saapuu yksinäisen puun luo. Ohjekirjan 

lyhytkertomuksessa Stone sanoo, että vaikka hän tuntee kotiaan ympäröivän metsän 

hyvin, hän ei ole koskaan nähnyt paikkaa, jonne Severus hänet johdattaa. Se on 

täydellisen ympyrän muotoinen alue, jonka keskellä seisoo yksi ainoa puu. (Guide 

2016, 14.) Sen oksiin Severus kietoo itsensä: ”—TIED HIMSELF WITHIN ITS 

LIMBS” (The roots 2013, r21). Stone tuntee, ettei hänen tule astua ympyrän 

sisäpuolelle: ”It didn’t feel right for me to enter. Some part of me knew I didn’t 

belong.” (Guide 2016, 14.) Yksinäinen puu linkittyy myös helposti mielessä 

sukupuuhun, johon koko albumikokoelma perustuu. Puulla tuntuukin olevan jokin 

mystinen merkitys, sillä kuolleen Severuksen henki kulkee sen luo ja katoaa sen oksien 

syleilyyn. Monissa eri kulttuureissa puita pidetäänkin pyhinä. Tästä tunnettuja 

esimerkkejä ovat muun muassa kristillinen elämänpuu ja hyvän ja pahantiedon puu. 

Puita saatetaan pitää myös jumalten asuinpaikkana tai kosmoksen järjestyksen ja 

voiman ilmentyminä. (Nikkanen 2016, 4, 18.) Näistä jälkimmäisenä mainittu tuntuisi 

sopivan näihin sanoituksiin paremmin. Puu ilmestyy Severuksen kuollessa ja pojan 

henki sulautuu siihen. Tapahtuman jälkeen Stone löytää itsensä kotipihaltaan. Hän on 

yhtäkkiä siirtynyt selittämättömästi pois metsästä, pois tämän yksinäisen puun luota. 

Kenties kosmoksen järjestys palautti Stonen takaisin hänen omaan maailmaansa, josta 

hän oli hetkellisesti astunut ulos seuratessaan veljeään. 

Viimeisessä säkeistössä kaikki palautuu siis normaaliksi, ja Stonen herätessä Severus on 

kadonnut: ”AND I WAS WRAPPED IN BLANKETS ON THE LAWN” (The roots 

2013, r27). Tämä säe on taas kirjoitettu isoin kirjaimin, aivan kuin alleviivattaisiin 

yliluonnollista siirtymistä metsästä takaisin pihanurmelle. Stone kuulee äidin itkevän 

Severuksen huoneessa, mistä voi päätellä, että Severuksen ruumis makaa yhä sängyllä. 

Lyriikat loppuvat Stonen sanoihin: ”—I wear this face for both of us” (The roots 2013, 

r30). Veljekset olivat siis kaksoset, ja nyt Stone jää jatkamaan elämistä yksin. Kuten 
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aiemmin mainitsinkin, yksinjääneen veljen tarina jatkuu The branches -albumilla 

kappaleessa Holy branches. Ohjekirjassa tämän kappaleen kohdalla mainitaan, että 

Stone pystyi näkemään veljensä hengen lähtevän ruumista vain siksi, että kaksospojat 

jakoivat linkin, joka salli Stonen nähdä veljensä kuoleman (Guide 2016, 19). Mystisyys 

tulee tässä kohtaa hyvin esille. Linkki veljesten välillä on jotain salaperäistä, koko 

heidän yhteinen kokemuksensa tuntuu olevan salaisuus kaikille muille. Myös 

transsendenttinen sopii tavallaan Stonen kokemukseen, sillä se viittaa sellaiseen 

aistimiseen, joka on normaalin ulkopuolella. Todennäköisesti kukaan muu ei olisi 

aistinut Severuksen kuoleman salaperäisyyttä Stonen lailla. Muinaisina aikoina 

kaksosten uskottiinkin olevan jumalallista alkuperää ja omaavan yliluonnollisia voimia 

(Oruene 1985, 209).  

Lyriikoita lukiessa voidaan nostaa esiin kysymys, tapahtuiko tämä kaikki todella? Mitä 

jos Severuksen sängystä nouseminen ja metsään kulkeminen olivatkin vain Stonen 

unta? Lyriikoiden alussa rakennetaan unenomaista tunnelmaa, ja Stone mainitseekin 

kadottavansa ajantajun. Sanoitusten lopussa Stone kuitenkin herää pihalta. Jos hän olisi 

herännyt yöllä kuolleen veljensä viereltä, voitaisiin koko kokemuksen ajatella olevan 

vain uni, jossa Severuksen henki ilmestyy vielä viimeisen kerran veljelleen. Mutta 

koska Stone herää nurmikolta suojanaan viltti, voidaan tulkita metsään kulkemisen 

oikeasti tapahtuneen. Keskisen (2010, 94) mukaan kummituskertomuksissa tavallista 

onkin se, että aaveet ovat joko oikeasti olemassa tai sitten ne ovat vain kertojan 

mielessä, jonka voidaan silloin tulkita olevan häiriintynyt. Koko albumikokoelman 

yliluonnollisuuden kontekstissa kappale on selvästi kertomus todellisesta tapahtumasta. 

Stonen yliluonnollinen kokemus on tyypiltään henkimaailman kosketus. Sen ytimenä 

kuvataan olevan tunne siitä, että yliluonnolliset kokemukset tai olennot koskettavat 

ihmistä ohimenevästi. (Rancken 2017, 207.) Severuksen henki siis näyttäytyy Stonelle 

ja jopa lausuu hänelle sanat: ”Don’t you fear for me. / I am where I’m supposed to be.” 

(The roots 2013, r24-25.) Yliluonnollisten kokemusten kerrotaan tuovan mukanaan 

uuden oivalluksen, mielentilan tai näkökulman elämään (Rancken 2017, 207). Stonen 

kokemus on vähän yhdistelmä kaikkea näitä. Hän saa oivalluksen, kun Severus kertoo 

olevansa siellä missä pitääkin. Tämän koko kokemuksen tarkoitus on antaa Stonelle 

mielenrauha veljensä kuoleman jälkeen. Hänen ei pidä jäädä suremaan, vaan Severus 

yrittää antaa veljelleen rauhan kertomalla, että näin asioiden oli tarkoitus mennä. 
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Sanoitusten lopussa Stone toteaa, että tästä päivästä lähtien hänen on määrä kantaa 

kasvojaan kahden edestä. Tämä on hänen uusi näkökulmansa elämään: tästä lähtien hän 

elää myös veljensä puolesta.  

4.2 The crooked kind 

 

(The Family Tree Guide 2016, 23) 

 

Tämän laulun lyriikat löytyvät albumilta The branches, ja järjestyksessä kappale on 

viides. Lyriikoiden jälkimmäisen säkeistön puhujana toimii Frederick, Williamin 

pojanpoika (Guide 2016, 23). Hänellä on erikoinen kyky, jonka avulla hän kuulee 

mielessään kuolleet sukulaisensa. Mielenkiintoinen yksityiskohta onkin juuri se, että 

hän kuulee ainoastaan omia edesmenneitä sukulaisiaan, eikä kaikkia aaveita. (Guide 

2016, 23.) Tämä liittyy luultavasti nimenomaan heidän sukunsa erikoiseen vereen, 

eivätkä pojan kyvyt siis ulotu verisiteiden ulkopuolelle. Sanoituksissa Frederick on 

häpeissään tästä verensä outoudesta ja hän kieltää olevansa sukua perheelleen. Lopulta 
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Frederick kuitenkin sopeutuu elämäänsä ja tilanteeseensa, sillä myös saman kyvyn 

omaava veli tuntuu olevan sinut itsensä kanssa. Katsellessaan vierestä veljeään, 

Frederick oppii lopulta hyväksymään sukunsa outouden. 

Sanoitukset koostuvat kahdesta säkeistöstä, joiden väliin kappaleen nimi The crooked 

kind on sijoitettu. Ensimmäisessä säkeistössä joku puhuttelee oletettavasti 

Frederickiä: ”I heard you telling lies. I heard you say you weren’t born of our / blood. 

(The branches 2013, r1-2.) Tämä joku on kenties juuri näitä kuolleita sukulaisia, joiden 

puheen poika kykenee kuulemaan. Ääni kertoo hänelle syyttävään sävyyn, että he 

tietävät kyllä olevansa ”the crooked kind”, ja että kiistämisestä huolimatta Frederick on 

selvästi heidän sukulaisensa. Poika ei voi siis peitellä outouttaan, joten hänen on sama 

hyväksyä se. He mainitsevat, että jotkut ihmiset kulkevat helpomman polun: ”Some 

walk the / common paths, all nice and worn.” (The branches 2013, r3-4.) ”All nice and 

worn” lausahduksessa tuntuu olevan jotain ivallista. Äänet vihjaavat, että toisille elämä 

on helpompaa heidän kävellessään jo moneen kertaan tallattuja polkuja ilman 

vastoinkäymisiä. Tämä vihjaa myös siihen, ettei Frederickin elämä kenties ole ollut 

hänen kyvystään johtuen helppoa. Frederickin sukunsa kieltäminen vihjaa myös siihen, 

että suvun outoudesta liikkuu huhuja ja tarinoita, ja häpeän takia poika ei halua 

tunnustaa olevansa osa perhettään.  

Kuten jo mainittu, poika valehtelee ihmisille, ettei hän kuulu outoon perheeseen. Että 

sama veri ei virtaa hänen suonissaan. Lyriikoiden ensimmäisen säkeistön puhuja, oli se 

sitten Frederickin elossa oleva tai kuollut sukulainen, toteaa, että kaikki ihmiset 

ovat ”damaged goods”, eli jollain tapaa vaurioituneita. Tämä outo kyky on vain heidän 

vaurionsa. ”It ain’t a talk of ‘if’, just one of ‘when’ and ‘how’.” (The branches 2013, r5) 

Tällä säkeenpätkällä puhuja viestittää, ettei ole kysymys siitä, että ihminen saattaa 

vaurioitua, vaan milloin ja miten se tapahtuu. Voidaan myös ajatella, että tässä puhutaan 

kuolemasta. Sillä loppujen lopuksi, oli sinulla suonissasi millaista verta tahansa, sinä 

tulet kuolemaan jotenkin jossakin. Puhuja kehottaa Frederickiä kantamaan arpensa 

ylpeydellä: ”Your blood’s as good an / ink as any. Go scratch your name into the clouds 

and pull / ‘em all down”. (The branches 2013, r6-8.) Yliluonnollisista kyvyistään 

huolimatta Frederickin veri on puhujan mukaan aivan yhtä hyvää kuin kenen tahansa 

muunkin. Verta verrataan musteeseen, ja tämän jälkeen häntä kehotetaan menemään 

raapustamaan nimensä pilviin ja vetämään ne kaikki alas. ”Ne” voivat tarkoittaa näitä 
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pilviä, tai kenties näitä ihmisiä, jotka hänen perhettään vieroksuvat. ”Pull ’em all down” 

säkeistön lopussa on kuin kaiken aiemmin sanotun kiteyttäminen – kaikki tulevat alas 

lopulta, vedettiin heidät sitten tai ei. 

Seuraavassa ja jälkimmäisessä kahdesta kappaleesta puhuja tuntuu vaihtuvan. Alun 

syyttävä ja hieman jopa komentava sävy vaihtuu kuvailuun, ja puhuja vaihtuu 

kokonaan. Sanoissa kappaleen nimi ”The crooked kind” on kirjoitettu säkeistöjen väliin, 

ja sen perään on piirretty nuoli, joka osoittaa lukusuuntaan. Tämä ikään kuin ilmentää 

sitä, että tästä eteenpäin puhuu itse tämä vääntynyt ihminen. Viittaukset pilviin jatkuvat, 

kun ukkonen soittaa rumpujaan ja ilma on raskasta sateen tuoksusta. Aiemminkin 

mainitut pilvet vaihtuvat myrskypilviin. 

The thunder plays its drum. The air is heavy with the smell of / storms. 

And I sit beside my brother and feel him shake as he / laughs himself right 

back to sleep. And I’m laughing with him 

(The branches 2013, r10-11.)  

Frederickin veli, jolla on tämä sama kyky, (Guide 2016, 23) nauraa itsensä takaisin 

uneen. Tämä ilmentää sitä, miten eri tavalla hän suhtautuu kykyynsä ja perheeseensä. 

Veli ei häpeä itseään tai perhettään. Hän nauraa sille, mikä kammottaa Frederickiä. 

Tässä vaiheessa veljen suhtautuminen alkaa vaikuttaa myös siihen, miten Frederick 

tuntee; hän nauraa myös, alkaa hyväksymään itsensä ja perheensä. Melodiassakin 

tapahtuu muutos säkeistöjen välillä ja tunnelmasta tulee helpottunut, kevyempi. 

Myrskyn nouseminen ja ukkosen järähtely eivät tuo mukanaan uhkaavuutta. Ukkonen 

ikään kuin viittaa purkautumiseen ja rohkeuden heräämiseen, voitonriemuun ja sen 

tajuamiseen, että Frederick on ihan yhtä hyvä kuin kuka tahansa muu. Hiljalleen hän 

alkaa hyväksyä itsensä. 

 

But I smell their blood. My fingers trace their faces in the wood / I hear 

their voices somewhere in my bones. I feel them sing / along when I’m 

alone.  

(The branches 2013, r12-14)  

Frederick kuvailee sitä, miten hän haistaa, tuntee ja kuulee kuolleita. Hän havaitsee 

sukulaisensa monella aistilla, hän kuulee kuolleiden laulun ollessaan yksin. Tämä luo 
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kuvaa siitä, että Frederick ei ole ainoastaan hävennyt sukuaan ja vertaan, vaan on 

kenties myös pelännyt sitä. Kuolleet sukulaiset vaikuttavat tunkeilevan Frederickin 

elämään, ne täyttävät hänen aistinsa. Hän tuntee kuolleet luissaan, ne ovat 

perustavanlaatuinen osa häntä, ja silti hän kieltää verensä ja sukunsa. Hän ei ole 

hyväksynyt itseään, ja tästä lyriikoihin välittyy ahdistuneisuuden ja ulkopuolisuuden 

tunne, joka nyt alkaa vihdoin helpottaa.  

Puun mainitseminen pojan juoksuttaessa sormiaan sukulaisten kasvoilla tuo taas 

mieleen sukupuun. Tämä yhdistää myös sanoitukset Severus and Stone -kappaleeseen, 

jossa Severuksen henki yhdistyi puuhun. Myös tässä puu ja kuolleet ovat jonkinlaisessa 

yhteydessä, kenties juuri aiemmin mainitun puiden mahdollisen pyhyyden takia. 

Sukupuu saatetaankin nähdä yhtenä pyhän puun muotona. Se korostaa ihmisen ja puun 

mystistä sidettä, sukulaisuutta ja esi-isien sijaintia pyhässä puussa. (Nikkanen 2016, 24-

25.) 

”When I’m not too frightened that is / when I know, that I’m here with everyone. 

They’re never truly gone.” (The branches 2013, r14-16.) Lopulta Frederick lakkaa 

pelkäämästä kykyään ja tämän seurauksena hän tuntuu olevan helpottunut. Hän on yhtä 

sukulaistensa kanssa, hän kuuluu heidän joukkoonsa. Se, etteivät hänen kuolleet 

sukulaisensa koskaan oikeasti katoa, kuolemisesta huolimatta, tuntuu rauhoittavan pojan 

mieltä. ”Oh I’m / lost with everyone. Shadows dance around the room. I know their 

names; I carry their blood too.” (The branches 2013, r16-17.) Säkeistön lopussa 

tunnelma vaihtuu helpottuneeksi, melkeinpä iloiseksi. Varjot tanssivat, ja Frederick 

kertoo tietävänsä kuolleiden nimet, kuin hän olisi vihdoin tiedostanut heidät. Ja vaikka 

hän sanookin olevansa kadoksissa, se ei haittaa, sillä hän ei ole yksin. Frederick myös 

toteaa itse kantavansa samaa verta, ja tällä kertaa hänen äänessään tuntuu olevan 

enemmänkin ylpeyttä kuin häpeää. Kuolleet laulavat unohdettuja lauluja, mutta hän 

tietää niiden sanat, sillä ne ovat olleet hänen mukanaan syntymästä asti. Lopuksi 

Frederick sanoo: ”And as I grew, I danced with them too.” (The branches 2013, r20.) 

Hän on paitsi hyväksynyt sukunsa ja oudon verensä, hän ymmärtää myös, että lopulta 

hän liittyy tanssiin sukulaistensa kanssa. 

Transsendenssi on käsite, joka sopii erityisen hyvin Frederickin tilanteeseen. 

Ylimaallinen aistiminenhan on se kyky, jonka hänen sukunsa kummallinen veri on 
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hänelle antanut. Kuten aiemmin mainittu, transsendenssiin liittyy sellaisten asioiden 

aistiminen, joista ei normaalein aistein voi saada tietoa. 

Myös Frederickin kokemuksen voidaan ajatella olevan henkimaailman kosketus. Tosin 

Stonen tilanteesta tämä eroaa siten, että hänen kokemuksensa oli ohimenevä hetki, kun 

taas Frederickin tilanne on alkanut hänen syntymästään ja jatkuu aina hänen elämänsä 

loppuun asti. Henkimaailman kosketuksen lisäksi kaksi muuta alaluokkaa ”henget ja 

voimat” -kokemuksista ovat kummittelu, sekä kiroukset ja riivaajat. (Rancken 2017, 

206.) Kummittelu sopii myös tähän Frederickin kokemukseen, sillä 

kummittelukokemuksissa viitataan siihen, miten ihminen ilmaantuu paikalle 

kuolemansa jälkeen. Severus and Stone -kappaleessa kun nähtiin henki kuoleman 

hetkellä, eikä jälkeenpäin elävien maailmaan palanneena. Nämä kokemukset taas on 

jaettu tuttuihin henkiolentoihin ja kummitustaloihin. Tuttujen ihmisten henkien 

ilmaantumista paikalle ei pidetä pahaenteisenä, mutta tuntemattomien henkien 

ilmestymistä pidetään kaaoksen ja häiriön aiheuttajina. (Rancken 2017, 210.) Frederick 

itse kokee ensin kuolleiden sukulaisten kummittelun epämukavana ja normaalista 

poikkeavana, mutta lopulta hyväksyttyään itsensä, eivät aaveet enää pelota häntä. 

Kummitustalokummittelulla viitataan kummitteluun, joka on sidoksissa johonkin 

tiettyyn paikkaan (Rancken 2017, 211). Näiden sanoitusten tapauksessa henget ovat 

kuitenkin enemmänkin kiinnittyneet ihmisiin, Frederickin perheenjäseniin, kuin taloon. 

Aiemmin mainittu ”kiroukset ja riivaajat” saattavat aluksi liittyä Frederickin 

tapaukseen, sillä hän on saattanut ajatella tilannettaan kirouksena, ja sukulaistensa 

haamujen jatkuvaa läsnäoloa riivaajien kaltaisina olentoina. Myöhemmin hän kuitenkin 

tiedostaa sen, etteivät sukulaisten haamut ole läsnä hänen elämässään ollenkaan 

pahantahtoisina.  
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4.3 Secrets (Cellar door)

 

(The Family Tree Guide 2016, 30) 

 

Tämä kappale löytyy kokoelman kolmannesta osasta, The leaves -albumilta. Laulu on 

levyn ensimmäinen kappale. Neljän säkeistön mittaisten sanoitusten puhujana toimii 
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nuori tyttö Bella, Victorian tyttären Abigailin lapsenlapsi. Abigail on aikaisemmin 

mainitun The Dead Waltz -kappaleen vetten päällä kävelevä tyttö. (Guide 2016, 15, 30.) 

Bellalla on kyky herättää kuolleet takaisin henkiin. Naapurissa asuva poika, Kyle, sattuu 

huomaamaan hänen herättäneen kuolleen koiran takaisin henkiin. Bella pelkää pojan 

reaktiota, mutta Kyle on enemmänkin kiinnostunut ja haluaa nähdä tytön tekevän 

tempun uudestaan. Niinpä Bella herättää henkiin Kylen kuolleen lemmikkilinnun. 

Lopulta Kyle paljastaa Bellalle, että hänkin on kosketuksissa kuolleiden kanssa. Kuten 

Frederick, Kyle pystyy kuulemaan kuolleet sukulaisensa. Albumikokoelman 

ohjekirjasta selviääkin, että Kyle on Frederickin poika (Guide 2016, 30). Mutta toisin 

kuin isänsä, Kylen kyky on vielä vahvempi: hän pystyy myös näkemään kuolleiden 

sukulaistensa haamuja. Lisäksi Kylen kosketus mahdollistaa sen, että häntä koskettava 

ihminen pystyy näkemään nämä aaveet myös. Kyle todistaa kykynsä Bellalle 

näyttämällä tälle isoisoäitinsä haamun kellarin oven takaa. (Guide 2016, 33.)  

Bella piirtää ikkunansa huuruun kartan, joka johdattaa Kylen tytön salaisen piilopaikan 

luo: ”it led you to the tree with the split in its trunk” (The leaves 2016, r3). Tässäkin 

kappaleessa puu nousee tärkeään asemaan, ja lyhytkertomuksessa puun tarkennetaan 

olevan tammi (Guide 2016, 32), jota monissa eurooppalaisissa kulttuureissa pidettiin 

aikoinaan pyhänä. Tammi oli heille maailman puu tai maailman pilari. (Nikkanen 2016, 

58.) Sanoituksissa puu nousee tärkeään asemaan myös siksi, että sen vierellä Kyle 

näkee kuolleen koiran olevan jälleen elossa. Oksien lomasta tyttö katsoo alhaalla 

seisovaan poikaan, jonka kasvoilla olevaa tunnetta hän ei osaa lukea. Bella sanoo: ”—

leave me alone / if your only words are ugly ones” (The leaves 2016, r8-9). Tästä tulee 

ilmi Bellan epävarmuus ja epämukavuus siitä, että joku tietää hänen kyvystään. Tyttö 

olettaa heti, että hänen kyvyilleen ainoa vastaus ovat rumat sanat, vaikka kyseessä onkin 

hänen ystävänsä. Hän pelkää, ettei häntä enää nähdä samalla tavalla. Mutta Kyle 

hymyilee ja pyytää häntä näyttämään miten hän toi koiran takaisin.  

”we dug up your old bird / and you held her to your chest / as I breathed life back into 

her lungs” (The leaves 2016, r12-14). Bella kuvailee herättävänsä linnun henkiin 

hengittämällä elämän takaisin sen keuhkoihin. Samalla Kyle pitää lintua rintaansa 

vasten, lähellä itseään. Tästä kohtauksesta näkee hyvin Bellan ja Kylen välisen 

luottamuksen. Kyle ei pelkää tytön kykyä, vaan antaa Bellan tulla lähelle ja henkäistä 
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elämän takaisin lintuun. Bella taas uskaltaa näyttää pojalle koko prosessin, uskaltaa 

asettaa itsensä haavoittuvaiseksi tämän edessä. Lyhyttarinassa Bella kuvailee tuntevansa 

pientä kihelmöintiä, ja jälkeenpäin hän sanoo olevansa hieman huonovointinen (Guide 

2016, 31.)  

Käsite maaginen voidaan yhdistää Bellan kykyyn, koska sillä viitataan taianomaiseen 

tai taikuuteen liittyvään. Sillä viitataan odottamattomien mahdollisuuksien maailmaan ja 

mystisyyteen. Klassisesti magian on ymmärretty olevan käytännöllinen toimi, jonka 

tavoitteena on jokin tietty päämäärä. (Rancken 2017, 56.) Tässähän päämääränä on 

lemmikkilinnun herättäminen henkiin. Perusideana magiassa onkin se, että oikeilla 

menetelmillä vaikutetaan yliluonnolliseen maailmaan siten, että saadaan aikaan 

haluttuja vaikutuksia (Rancken 2017, 56). Bellan tapauksessa hän ei kuitenkaan tiedä 

mistä hänen voimansa tulevat, ja miksi hän osaa herättää henkiin kuolleita. Herätettyään 

linnun henkiin Bella alkaakin itkeä: ”and then I cried / ’cause all my life I had known / 

something was off” (The leaves 2016, r18-20.) Lyhytkertomuksessa ei sanota, että Bella 

pelkäisi voimiaan, mutta hän ymmärtää, etteivät ne ole normaalin ihmisen kykyjä. ”The 

first time I did it by accident. - - I didn’t talk much for the rest of the week.” (Guide 

2016, 31). Näin hän kuvaa ensimmäistä kertaa, jolloin hän herätti jotain henkiin. Hän on 

selvästi järkyttynyt, eikä kerro asiasta kenellekään, ei edes omille vanhemmilleen. 

Raskaan salaisuuden paljastaminen saa lopulta Bellan kyyneliin. ”but you just 

shrugged” (The leaves 2016, r21) on Kylen reaktio Bellan kykyyn. Ihan kuin kuolleen 

takaisin tuominen ei olisi kummoinenkaan juttu. Tässäkään kappaleessa 

yliluonnollisuus ei saa negatiivista leimaa, vaikka eläimen tuominen takaisin elävien 

kirjoihin voitaisiin yhdistää esimerkiksi noituuteen tai mustaan magiaan. Kuolleista 

herättäminen kuvataan enemmänkin ihmeenä. 

 Myös Kyle jakaa oman salaisuutensa: ”It ain’t just you” (The leaves 2016, r22) poika 

sanoo. Hän paljastaa pystyvänsä kuulemaan kuolleet sukulaisensa ja jopa näkemään 

heitä. Todistaakseen sanomansa hän vie Bellan kellarin ovelle, jonka takana hän on 

sanonut nähneensä aaveen. Ja koskettamalla Bellaa, hän näyttää haamun myös hänelle 

(Guide 2016, 33), ja säikähdyksissään he kompuroivat karkuun. ”and that’s how you 

showed me that I wasn’t quite alone / that you’d also touched the dead before” (The 

leaves 2016, r25-26) Bella vaikuttaa helpottuneelta, ettei hän ole yksin oudon kykynsä 
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kanssa, vaan myös Kyle on omalla tavallaan yhteydessä kuolleisiin. Kenties tämä 

helpottaa tytön oloa, auttaa siihen, ettei hän tunne itseään niin ulkopuoliseksi. 

Niin sanoituksissa kuin kertomuksessakaan ei viitata siihen, että Bella olisi koskaan 

herättänyt henkiin mitään muuta kuin eläimiä. Kahdesta aiemmasta kappaleesta 

poiketen Secrets-kappaleesta on kuitenkin tehty musiikkivideo, jonka tapahtumat 

vastaavat aika tarkasti sanoitusten tapahtumia loppua lukuun ottamatta. Bella herättää 

linnun henkiin, ja sitten video näyttää kaksikon leikkimässä metsässä. Jonkin ajan 

kuluttua poika huomaa puussa lemmikkilintunsa ja kiipeää puuhun hakemaan sitä. Hän 

kuitenkin tipahtaa ja jää liikkumattomana maahan makaamaan. Tyttö juoksee hänen 

vierelleen, ja video päättyy siihen, että Bella sulkee silmänsä ja hänen kasvonsa alkavat 

hehkua. Aikaisemmin Bellan herättäessä lintua henkiin, Kyle piti lemmikkiään rintaansa 

vasten. Bellan maaginen henkäys ei siis ollut kaukana pojan omista keuhkoista. Ehkä 

tällä viitattiin siihen, ettei elämän hengittäminen takaisin eläimeen ole niin kaukana 

ihmisen henkiin herättämisestä. Kenties musiikkivideo jatkaakin sanoitusten ja 

kertomuksen tarinaa, ja Bella päätyy pelastamaan kuolleiden eläinten sijaan lopulta 

parhaan ystävänsä. 

 

 

 

5. Päätäntö 

 

Tarkempien analyysieni jälkeen voin todeta, että yliluonnollisuus näkyy Radical Facen 

sanoituksissa selvästi ja monenlaisen eri kokemuksen kautta. Kokonaisuutena 

kappaleista välittyy viesti, etteivät edesmenneet koskaan täysin poistu keskuudestamme. 

Tämä ei kuitenkaan näy kummitteluna tai elossa olevien häiriköimisenä tai 

riivaamisena, vaan enemmänkin lohduttavana läsnäolona. Stone ei koskaan todella 

joudu eroon kaksoisveljestään, eikä siis täysin menetä Severusta. Frederick oppii 

saamaan lohtua kuolleilta sukulaisiltaan hyväksyttyään kummallisen kykynsä. Bella taas 

saa salaisuutensa jaettuaan vastalahjaksi Kylen salaisuuden, ja tämä yhdistää ystäviä 

entistä syvemmin. Tyttö ei tunne enää olevansa niin yksin löydettyään toisen ihmisen, 
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joka omaa eriskummallisia voimia. Yliluonnollisuus ei siis lyriikoissa näyttäydy 

niinkään pelottavana asiana. Mutta vaikka yliluonnolliset kyvyt esitetään positiivisessa 

valossa, se ei tarkoita, etteikö niiden omaaminen aiheuttaisi vaikeuksia sanoitusten 

puhujille. Muiden ihmisten keskuudessa ne ovat silti pelottavia ja normaalista 

poikkeavia. Kykyjä ei huudella muulle maailmalle ja ne pidetään salassa suvun 

ulkopuolisilta. Bella pelkää ihmisten rumia sanoja, ja Frederick häpeää omaa 

kummallisuuttaan ennen kuin oppii hyväksymään sen. 

Yliluonnollisilla tapahtumilla on puhujien elämiin sekä negatiivisia että positiivisia 

vaikutuksia. Severuksen ja Stonen tapauksessa menehtynyt veli yritti antaa 

mielenrauhan Stonelle sanoessaan, että näin kaiken oli tarkoitus mennä. Myöhemmistä 

elossa olevaan veljekseen keskittyvissä sanoituksissa näemme kuitenkin, ettei syyllisyys 

jättänyt Stonea koskaan täysin rauhaan. Frederickin kyky taas aiheutti hänelle paljon 

vaikeuksia ja häpeää, kenties jopa pelkoa. Mutta perheensä, erityisesti veljensä, avulla 

hän oppi hyväksymään itsensä. Lopulta hän vaikutti saavan kyvystään jopa lohtua ja 

mielenrauhaa. Hänenhän ei koskaan tarvitsisi täysin hyvästellä läheisiään, ja kuoltuaan 

hänkin saisi jäädä esimerkiksi lastensa luo seuraamaan heidän elämäänsä. Myös 

Bellassa kyky on tuottanut epävarmuutta ja salailua. Hänen tarinansa osoittaa sen, miten 

tärkeää muihin luottaminen on, ja miten paljon se antaa ihmiselle, jos löytää sen oikean 

ihmisen, jolle uskoutua. 

Yliluonnollisuus tulee esiin Radical Facen albumikokoelman sanoitusten lisäksi 

taiteessa ja kuvituksessa. Mystisyyttä luodaan kuvilla, jossa kuvataan mahdottomia 

tapahtumia, kuten ylösalaisin leijuvaa puuta ja ilmassa leijuvaa naisen siluettia. 

Kokoelma tuo mieleen vanhat kansantarut, jotka ovat kulkeneet Northcoten suvussa. 

Luonto on suuressa roolissa, ja metsä onkin tapahtumapaikkana sekä kappaleessa 

Severus and Stone että Secrets. Puiden läsnäolo korostuu jo kokoelman nimessä, ja 

Scarboroughin (1917, 230) mukaan esimerkiksi juuri puut kuvataan monesti 

kansantaruissa elollisina persoonan ja tunteet omaavina olentoina. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista kiinnittää tarkemmin huomiota 

esimerkiksi sanoitusten tarinallisuuteen ja sen jatkuvuuteen. Severus and Stone, The 

crooked kind ja Secrets ovat kaikki vain yksi osa pidempää tarinaa. Vaikeat ja 
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monimutkaiset ihmis- ja perhesuhteet saavat myös paljon tilaa, ja niiden tutkiminen 

voisi olla erittäin antoisaa. 
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https://www-jstor-org.ezproxy.jyu.fi/stable/pdf/1259643.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5152%252Ftest&refreqid=excelsior%3A97875ecc454d8dd0af3dea7fe918c838
https://www.youtube.com/watch?v=IVYFs82mxF0
https://archive.org/details/supernaturalinm00scargoog/page/n6/mode/2up
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:l%C3%A4hiluku
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kerronnallisuus
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