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Keskitalven juhla kutsuu 
herkutteluun

ucian  päivä  tuo  valon pimeään sekä  Ursula-lehden lukijoiden 

tietokoneille  ja  lukulaitteisiin.  Loppuvuoden  mehukkaan 

Ursulan  teemana on ruoka.  Mikä  olisikaan  aistivoimaisempaa 

kuin ateriointi? Kehon kieli, makean ja suolaisen himo, värit, tuoksut ja  

äänet  ovat  läsnä  näissä  tarinoissa,  jotka  poikkeavat  lemmen oudoille 

poluille. 

L
Tämänkertaisen  Ursulan  tarinat  ovat  sekä  ajanmukaisia  että 

iättömiä - pääsemme vierailemaan niin satukuninkaan puutarhassa kuin 

aamuohjelman  kuvauksiin  tv-studiossa.  Ja  kukapa  ei  olisi  joskus 

toivonut  taitavansa  lemmenjuoman  salaisuudet?  Mukana  on  myös 

maistuvia reseptejä fiktion taitajiltamme. 

Ursula  on  Osuuskumma-kustannuksen  julkaisema  ilmainen 

lukemistolehti,  jonka  tarinat  edustavat  spekulatiivista  fiktiota  eli 

mielikuvitusmaailmojen  rohkeita  fantasioita.  Ursula  samalla  jatkaa 

romanttisten  lukemistolehtien  perinnettä  sekä  uudistaa  sitä. 

Kaavamaisia romansseja et Ursulan sivuilta löydä, rakkautta, hekumaa 

ja kummia asioita sitä enemmän. Suolaa ja sokeria ja runsaasti mausteita 

ja pippuria – niistä on Ursula-lehti tehty.

Himmennä  valot,  sytytä  kynttilä  ja  käperry  sohvan  nurkkaan 

Ursulan kanssa.

Lämmöllä, 
– tekijät -
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Kestävä ratkaisu
Karu Nokare

itran latte, kolme sacherleivosta, kaksi mansikkatorttua ja 
neljä rommipalleroa, Laila pyytää. – Ja tuollainen täytetty 
ruisnappi. 

– L
– Tämä?

– Joo, mutta ota siitä se salaatinlehti pois.

– Totta kai. Hetki vain, niin tuon nämä teille pöytään. 

Laila kopsottelee korkkareillaan vakiopöytäänsä, missä Mirja jo syö 

mansikkakakkua ja hörppii jättilasista chai-lattea. Laila istuutuu, ja tar-

joilijapoika laskee tarjottimen hänen eteensä.  

– Miksi sinä tuollaisen tilasit? Mirja kysyy ja osoittaa ruisnappia.

– Ihan vaan jälkiruuaksi. Ei ole hyvä syödä pelkkiä herkkuja. Sinä-

kin olet kohta pistellyt koko kaakun.

– Tämä on jo toinen, Mirja kehaisee. – Tulin vähän aikaisemmin 

kuin tavallisesti.

Laila  haukkaa  puolet  ensimmäisestä  rommipallerostaan  ja  ähisee 

tyytyväisenä, kun hampaat irrottavat siitä ilonhitusia hänen suuhunsa. 

Mirja kadehtii Lailan silmien loistoa ja vaihtaa suurempaan lusikkaan. 

Kyllä hän pian lusikoisi kiilun omiinkin silmiinsä.

– Laila! Mirja! juuri kahvilaan astunut nainen huutaa ovelta ja vil-

kuttaa.

– Kaija! Se on Kaija! Laila huudahtaa, nousee, purjehtii ystävänsä 

luo ja rutistaa tämän laajaan syliinsä. – Voi kun sinä olet ohkainen ja 
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laiha. Mitä on tapahtunut? Missä sinä olet ollut?

Mirja vilkuttaa pöydästä ja pyytää Kaijaa kiiruhtamaan, että hänkin 

saa halata.

Kaija ja Laila kulkevat käsikynkkää pöytään. Halauksien ja lukuis-

ten ihastelevien huudahdusten jälkeen Kaija istuutuu ja heilauttaa kät-

tään tarjoilijalle. Tämä kiiruhtaa paikalle.

– Onko kinuskikakkuja?

– On toki.

– Otan niitä kuusi. Ja pari tuollaista mansikkakakkua, Kaija viittaa 

Mirjan tyhjentämiin lautasiin. – Sitten litra kermaan keitettyä kaakaota, 

tai laita kaksi.

– Tuleeko muuta?

Kaija  pudistaa  päätään.  Tarjoilijapoika  kiiruhtaa  toimittamaan 

tilausta.

– Syötköhän sinä tarpeeksi, kun olet noin laiha? Mirja kysyy Kaijal -

ta. – Näytät ihan joltain… mannekiinilta... Näyttäisinpä minäkin! Mut-

ta kaikki kajettuu minun kylkiini. Ei tarvitse kuin nähdä kermakakku 

tai pari, niin johan paino nousee taas kilon.

– Minulla on korsetti, Kaija tunnustaa. – Se pitää kilot kurissa.

– Minullakin on, Laila sanoo ja raottaa mekkoaan. – Pidän aina 

kahta päällekkäin, kun yhdestä ei ole mihinkään. Katso.

– Kaksi? Mirja ihmettelee. – Minulla on seitsemän, ja näytän silti  

vähän paksulta. 

– Päällekkäinkö?

–  Kolme  päällekkäin  ja  yhdet  käsivarsissa  ja  reisissä.  Pakkohan 

nämä lihat on jollain konstilla pitää aisoissa.

Tarjoilija tuo Kaijan tilauksen. Hän siirtää naapuripöytää lähemmäs 

ja latoo kakut siihen, perääntyy ja jää katsomaan, mitä tapahtuu. 

Kaija ahmaisee kaksi ensimmäistä kakkua ja hörppää kaakaota. Joka 
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hörppäyksellä  kaakaon  pinnalle  tursotettu  kermavaahto  tekee  hänelle 

viikset, jotka hän nuolaisee suuhunsa. 

–  Kerrassaan  hyvää,  hän  sanoo  ja  nostaa  sivupöydältä  seuraavan 

kakun eteensä.

– Millainen korsetti sinulla on? Näytät tosi hoikalta, Mirja ihmette-

lee. – Minun korsetit ei toimi noin hyvin, eikä Lailankaan, sen puoleen. 

Se on tuhti täti, vaikka yrittääkin piilotella lihojaan.

– Itse olet tuhdimpi, Laila tuhahtaa. – Et ole päässyt kunnolla liik-

kumaan ainakaan kolmeen vuoteen ja mätät kaakkuja naamaasi minkä 

kerkeät.

– Pitää syömän, kun ei naidakaan saa. En minä jaksa synkistellä ja 

murehtia. Sitä paitsi kakku on hyvää. 

Kaija  kuuntelee  naisten  juttuja.  Hänen  suupielessään  värähtelee. 

Sitten hän kumartuu ystävysten puoleen ja kuiskaa kovalla äänellä:

– Minä saan kuulkaas naida niin paljon kuin vain haluan. Korsetti 

saa miehet ihan villeiksi. Ette usko.  

– Naitko sinä korsetti päällä?

– Tietty. Se on upeaa. 

– Minäkin haluaisin, Laila tunnustaa. – Mutta en kehtaisi vaikka 

joku pyytäisi.  Minun korsetit  ovat  sellaisia  vaaleanpunaisia  mummo-

unelmia.

– Tämä on ihan eri maata. Haluatteko nähdä?

– Totta kai, naiset sanovat yhteen ääneen. – Näytä.

Kaija nousee seisomaan selkä kahvilayleisöön päin ja napittaa pai-

tansa auki. Asiakkaat kurkottelevat kaulaansa nähdäkseen edes vilauksen 

mallimittaisen naisen korsettisuloista. 

– Upea, Mirja ja Laila huokaavat yhteen ääneen. 

– Kerta kaikkiaan upea, Laila jatkaa. – Nuo värit ja kuviot ja kaikki. 

Ihan kuin ne värähtelisivät. 
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– Saattaa ne värähdelläkin, Kaija myöntää. – Korsetti on elävä.

– Nuo muuten tiiraavat,  Mirja sanoo ja nyökkää kahvilayleisöön 

päin. – Miten korsetti voi olla elävä?

Kaija kääntyy ympäri  niin,  että  kaikki  näkevät  hänen vartalonsa. 

Samalla  hän nostaa sivupöydältä  mansikkakakun ja  syö sen suihinsa. 

Asiakkaat  vilkuilevat  toisiinsa.  Sutjakka  nainen,  mutta  hirmuinen 

ahmatti. Kaija käy istumaan paita edelleen auki.

– Tämä on Amazonasilta, Kaija selittää. – Tapasin siellä poppatoh-

torin, joka tiesi miten korsetti pitää tehdä. Tai ehkä se jotenkin loitsi 

sen. Ihan sama, se tuntuu hyvältä ja toimii.

– Se on hieno. Saisinko minäkin sellaisen? Luuletko?

– Ja minä. Minäkin haluan.

– Voin kirjoittaa sille  ja pyytää sitä lähettämään teille  yhdet,  jos 

oikeasti haluatte.

– Minä ainakin haluan, Laila sanoo. – Seksiä ja kaakkuja niin pal-

jon kuin jaksaa. Miksi en haluaisi sellaista? Tietenkin haluan.

– Minäkin haluan, Mirja myötäilee. – Tosin vain kakkujen takia. 

Tykkään niistä enemmän kuin seksistä.

– Äläs nyt, Kaija naurahtaa. – Seksi on tämän kanssa ihan huippua. 

Se lisää haluja ja tuntemuksia ja kaikkea. Huomaat sitten. Sitä paitsi  

miehet ovat kimpussa koko ajan – niin ja jotkut naisetkin.

* * *

Mirja, Laila ja Kaija istuvat kantakahvilassaan ja syövät hedelmäkakkuja, 

suklaakakkuja, mansikkakakkuja, kinuskikakkuja, torttuja ja rommipal-

leroita.  Kosteiden kakkujen syöntilätinä peittää  kahvilan muut äänet. 

Naiset  ovat  tavattoman  hoikkia,  heidän  jokainen  kaarensa  on  kuin 

muotisuunnittelijan kynästä virrannut. Suurin osa asiakkaista tuijottaa 
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heitä ja roikuttaa kieltään niin, että sylkipisaroita kertyy pöydille lammi-

koiksi. 

–  Mitäs  tykkäätte?  Kaija  kysyy  ja  taputtaa  kylkeään.  –  Eikö ole 

ihmeellinen korsetti?

– On, Mirja nyökkää. – Minä pystyn taas kävelemään ilman kyy-

närsauvoja. Olen nuortunut ainakin kymmenen vuotta.

– Minä viisitoista, Laila sanoo. – Ja nuorrun jatkuvasti. Seksi on 

parempaa kuin koskaan ja paranee kerta kerralta. En olisi uskonut. 

Mirja punastuu ja sanoo, että hänkin on löytänyt seksuaalisuutensa 

ja sisäisen tiikerinsä. Ja mikä ihmeellisintä, nuoret miehet ovat jatkuvasti 

hänen kimpussaan.

– Minun tekee koko ajan mieli yhä enemmän, Laila tunnustaa ja 

vilkuttaa heitä tuijottaville miehille. – Voisin ottaa nuo kaikki kerralla.

– Minä jo kokeilin sellaista, Mirja kertoo posket entistä punaisem-

pana. – Se oli upeaa. Miehet vaan väsyivät turhan äkkiä.

– Mitäs minä sanoin? Kaija hykertelee ja vilkaisee kahvilan kakku-

vitriiniin. – Syödäänkö vielä muutama kakku?

* * *

Huvilaa ympäröi villiintynyt puutarha. Aurinko paistaa ja kukat tuoksu-

vat. Autojen äänet kuuluvat vaimeina tien ja huvilan välissä kasvavan 

lehtometsän läpi. Patiolla seisoo tukeva pöytä ja kolme siroa tuolia. Pöy-

dän päällä ja vieressä on pinokaupalla kakkulaatikoita.

Ystävykset istuvat tuoleilla. Jokainen on laihtunut entisestään. Pos-

ket ovat lommollaan, pohkeet ja käsivarret kuihtuneet. Naisten ikenet 

ovat vetäytyneet ja hampaat pidentyneet. Rinnat ja pakarat ovat sarjaku-

vamaisen  pyöreät.  Jokaisen  edessä  on  kakku.  Kädet  käyvät  ja  kakut 

katoavat nälkäisiin suihin.
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–  Minulla  on  aina  vaan  kovempi  nälkä,  Laila  sanoo  suupalojen 

lomassa. – Mikään ei riitä. 

– Niin minullakin, Mirja tunnustaa. – Söin eilen kaksi konditorial-

lista kakkuja.

Kaija syö vaiti. Hänen viereensä on kertynyt kasa tyhjiä kakkulaati-

koita.

–  Johtuukohan  se  korseteista,  mitä  luulette?  Mirja  jatkaa.  –  Jos 

kokeiltaisiin riisua ne?

– Ei! Kaija kiljahtaa ja kääntää selkänsä. – Ei saa!

Laila rutistaa itseään. Hänkään ei halua luopua korsetistaan. Se on 

osa häntä, eikä hän anna kenenkään viedä sitä. Mutta jatkuvasti kasvava 

nälkä on huolestuttavaa.

– Luulen, että se johtuu kaakuista, hän sanoo.

– Kakuistako? Miten se nyt niistä voisi johtua? Mirja kiljahtaa. – 

Ainahan me on syöty kakkuja.

– Entäs ruisleipä? Laila kysyy.  – Ja vihannekset, kaalit ja porkkanat 

ja lantut ja nauriit?

– Mitä niistä?

– Pitäisikö kokeilla?

– Ei niistä kukaan tykkää. Ajattele, miten paljon kaalia pitää syödä, 

että se vastaa edes yhtä kakkua. Sitä paitsi niissä on hirmuinen pureske-

leminen.

– Silti. Söin kerran ruisnapin, muistatko? Ei se kovin pahaa ollut.

– Mieluummin riisun korsetin, Mirja sanoo ja ryhtyy napittamaan 

paitaansa auki. 

– Älä riisu, Kaija sanoo hiljaisella äänellä. Hänen kasvoillaan häilyy 

hätäännys. – Niitä ei ole tarkoitettu riisuttavaksi. 

– Miksei?

– Ei vaan ole.
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– Riisun silti.

Mirja riipii  paidan yltään ja heittää sen tyhjien kakkulaatikoiden 

päälle. Sitten hän pujottautuu ulos hameestaan ja seisoo patiolla yllään 

vain punaiset korkokengät ja korsetti. Korsettia koristavat sahalaitaiset 

juovat ja siksakkia kulkevat nyörityskuviot, reunoissa kulkee kapea tur-

kiskaitale. 

– Näytät herkulliselta, Laila sanoo ja heittää lentosuukon ystäväl-

leen.

Mirja tarttuu kaksin käsin korsettinsa miehustaan. 

– Älä, Kaija kuiskaa. 

Mirja ei tottele, vaan alkaa kiskoa. Korsetti irtoaa ja siitä kasvavat 

tuhannet pienet rihmat luistavat pois naisesta, lopsahtavat irti ja kierty-

vät  kerälle.  Mirjan silmät suurenevat  ja  leukapielet  kiristyvät.  Hänen 

liikkeensä terävöityvät ja hän alkaa uikuttaa. Kun korsetti on irronnut 

naisen vatsapuolelta, nainen katsoo etumustaan ja oksentaa patiolle. Lai-

la pitää kättään suun edessä. Kaija on kääntänyt tapahtumille selkänsä. 

Mirja kirkuu ja huutaa suoraa huutoa, tempoo korsettia yltään ja kie-

murtelee, kun ylipitkiä perunanituja muistuttavat rihmat luiskahtelevat 

yksi kerrallaan irti hänestä. Naisen silmät pullottavat ja hän hengittää 

kiivaasti,  potkii  ja  reuhtoo.  Lopulta  korsetti  nuljahtaa  naisen  yltä  ja 

tipahtaa patiolle.

–  Miltä  nyt  tuntuu?  Helpottiko?  Laila  kysyy.  Kaija  on  edelleen 

selin. Hänen hartiansa vavahtelevat.

Mirja ei vastaa. Hän seisoo polvet ja selkä notkolla. Hänen ihonsa 

on valkea ja rihmojen jäljiltä jääneistä rei’istä tihkuu kellertävää nestettä. 

Vain hetki ja hän romahtaa ensin polvilleen, kaatuu kyljelleen ja lakkaa 

hengittämästä.

– Kuoliko se? Laila kysyy. – Hei Mirja! Oletko vielä siellä?

– Ei ole, Kaija sanoo ja osoittaa patiolla lojuvaa korsettia. – Hän on 
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tuolla, tai oli.

– Korsetissako?

– Niin. Se vie kaiken sielua ja mieltä myöten. 

Laila istuu patiolle ystävänsä ruumiin viereen. Hän raottaa korset-

tiaan, kurkistaa sen kauluksesta sisään ja yökkää. Kaija käy Lailan vie-

reen ja kietoo kätensä tämän ympärille.

– Sinä tiesit, etkö tiennytkin? Laila kysyy ja vääntää Mirjan ruu-

miista irti kaksi sormea.

Kaija nyökkää ja ottaa vastaan ystävänsä ojentaman sormen. Naiset 

imeskelevät sormista lihan ja kaluavat jänteet. Luut he heittävät kakku-

laatikkokasaan ja vääntävät lisää sormia irti.

Kun sormet loppuvat, Laila hakee veitsen ja leikkaa viipaleen Mir-

jan pakarasta. Kaija viiltää itselleen toisen kannikan. Pian Mirjasta on 

jäljellä pelkät luut ja nekin on kaluttu puhtaiksi. Naisille tulee kiistaa 

saiko jompikumpi toista enemmän, mutta kun he keksivät lyödä luut 

rikki ja imaista niistä ytimen suuhunsa, sopu palaa. 

– Minulle jäi vielä nälkä, Laila toteaa. – Kaakkujakaan ei ole enää.

– Kylillä on tanssit. Me voidaan käydä iskemässä sieltä miehiä.

– Käydään. Mutta minä haluan niiltä ensin seksiä.
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Puutarhuri
Katri-Johanna Laurén

lipa  kerran,  kauan,  kauan  sitten,  eräässä  kaukaisessa  maassa 

linna ja  linnassa puutarha,  jota  hoiti  huolella ja rakkaudella 

vanha  puutarhuri.  Erityisesti  puutarhuri  hoivasi  omenatar-

haansa,  ja  syksyisin  linnan  omenaherkuista  puhuttiin  naapurimaissa 

saakka.  Linnan elämä oli  rauhallista ja  vain yksi  asia  puuttui:  linnan 

kuningas ja kuningatar toivoivat kovasti lasta, mutta sitä ei heille ollut 

vielä suotu.

O
Linnassa  oli  tapana  viettää  ylenpalttisia  juhlia,  joihin  puutarhuri 

kantoi puutarhastaan erilaisia herkkuja. Linnan keittiö pani parastaan, 

ja  pöydät  notkuivat  toinen  toistaan  maukkaampia  ruokia:  piiraita,  

salaatteja,  marmeladeja,  hillokkeita.  Kuningas  ja  kuningatar  istuivat 

pöydän päässä ja kehottivat vieraitaan maistamaan aina vain uusia ruo-

kalajeja. Ketään ei käännytetty pois eikä juhlapäivinä linnaa ympäröi-

vissä kylissä kenenkään tarvinnut mennä nälkäisenä nukkumaan.

Valtakunnassa oli kaikki hyvin ja oli aihetta juhlista kaikkein suu-

rimpaan. Kuningas ja kuningatar olivat viimein saaneet lapsen, pienen 

prinsessan,  jonka  syntymää  oli  juhlittu  monta  päivää  ja  monta  yötä 

pitopöytien äärellä. Juhliin oli kutsuttu vieraita kaukaisista maista ja he 

kaikki ylistivät kauan odotetun prinsessan kauneutta. Prinsessan hiukset 

olivat mustat kuin eebenpuu, iho vaalea kuin vanilja ja huulet punaiset  

kuin puutarhan kaunein omena. Kuningas ja kuningatar nyökkäilivät 

suopeasti  juhlaväelle,  kun kaikki  nostivat  maljan – puutarhan omista 
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marjoista tehtyä viiniä, totta kai – ja toivottivat pikku prinsessalle pitkää 

ikää. Samaan aikaan puutarhuri oli itsekin saanut pojan, jota juhlittiin 

hieman vaatimattomammin, mutta sitäkin sydämellisemmin.

Prinsessa  ei  ehtinyt  täyttää  vuottakaan,  kun kuningatar  sairastui. 

Puutarhuri keräsi puutarhastaan yrttejä ja uutti niistä erilaisia juomia. 

Mikään konsti ei auttanut, ei kokin tuhti maksapatee eikä kanaliemi, 

vaan kuningatar riutui vähitellen pois. Sureva kuningas ei enää järjestä-

nyt juhlia, mutta puutarhuri säilöi puutarhan antimia linnan kellariin 

tulevaisuuden varalle. Hän lohduttautui järjestelemällä hillopurkkeja ja 

laskemalla ne aina uudelleen. 

Pikku prinsessa kasvoi ja tarpeeksi vanhaksi tultuaan hän kävi usein 

puutarhassa  leikkimässä.  Puutarhuri  hymyili  itsekseen,  kun  prinsessa 

keräsi yhdessä puutarhurin pojan kanssa marjoja pensaista – suurin osa 

taisi herttaisesti kadota prinsessan suuhun, mutta marjoja riitti kyllä hil-

lottavaksi saakka. Usein prinsessa pyysi myös päästä mukaan, kun puu-

tarhuri kävi poikansa kanssa keräämässä metsästä sieniä ja marjoja. 

– Saanhan tulla? Mikä tämä sieni on? Entä tämä marja?

– Se on karvarousku, siitä saa orakkaiden kanssa hyvää sienisalaat-

tia. Se taas on variksenmarja, siitä voi keittää mehua talveksi.

Eräänä päivänä kuului yllättävä viesti: kuningas määräsi järjestettä-

väksi isot juhlat. 

– Kutsukaa kaikki läheltä ja kaukaa. Kantakaa pöytään kaikki her-

kut. Tässä linnassa ei ole tarjottu juhla-ateriaa pitkään aikaan, mutta nyt 

vieraita tulee kaukaa valtamerien takaa ja he ansaitsevat  vain parasta, 

kuningas julisti. – Olen menossa uudelleen naimisiin! 

Puutarhuri  huokaisi  helpotuksesta.  Prinsessa  saisi  viimein  uuden 

äidin. Kuninkaan ja uuden kuningattaren häät olivat suurimmat juhlat 

linnassa  koskaan,  jopa  prinsessan  syntymän  jälkeen  vietettyjä  juhlia 

mahtavammat,  ja  puutarhuri  myhäili  tyytyväisenä,  kun  juhla-ateriaa 
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varten kellarista kannettiin keittiöön hillopurkkeja, perunoita, ilmakui-

vattua kinkkua, suolakurkkuja ja muita herkkuja. Asiat tuntuivat olevan 

taas hyvin.

Uusi kuningatar asettui asumaan linnaan ja pikku hiljaa hän sisusti 

linnaa mielensä mukaiseksi. Hän ripustutti kammionsa seinälle ison pei-

lin ja piti sen edessä korillista omenoita. Iltaisin kuningatar kysyi peilil-

tään: 

– Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin? Kuningatar pei-

laili itseään joka puolelta ja ihaili sileää ihoaan ja kaartuvaa uumaansa,  

jossa ei ollut grammaakaan ylimääräistä rasvaa.

Puutarhuri huokaisi syvään ja muisteli vanhaa kuningatarta, joka oli 

myös ollut  kaunis,  mutta  ei  ollenkaan niin kopea ja  kylmäkiskoinen 

kuin uusi kuningatar. Hän päätti kuitenkin palvella uutta kuningatarta 

yhtä uskollisesti  kuin vanhaakin.  Olihan kyseessä sentään kuningatar, 

vaikka  hän nyrpistikin nenää  puutarhan  antimista  valmistetuille  her-

kuille  ja  suostui  hädin  tuskin maistamaan  marjatorttuja,  pikkuleipiä, 

kakkuja ja muita suussa sulavia leivonnaisia, joita keittäjä valmisti lin-

nan väelle voita ja sokeria säästelemättä.

– Ei! Kuningatar sanoi. – Ei! En halua piirakkaa. En halua marja-

kiisseliä. Ei. Viekää ne pois! Ne lihottavat! 

Eniten puutarhuria suretti se, että uusi kuningatar valloitti rakkau-

della hoidetusta omenatarhasta nurkan, jonne hän ei päästänyt ketään 

muita. Puutarhuri oli käyskennellyt omenapuiden katveessa ja merkin-

nyt muistiin, millaista satoa syksyllä oli odotettavissa, kun hän oli huo-

mannut kaukaisessa nurkassa tummia, hieman kitukasvuisia omenapui-

ta.  Kuningatar  oli  istuttanut  ne.  Puiden hedelmät  olivat  kuivuneista 

rungoista  huolimatta  suuria,  houkuttelevan  punaisia  ja  mehukkaan 

näköisiä, mutta niihin ei saanut koskea kukaan. Puutarhurin poika yritti 

joskus napata yhden saavuttuaan metsästysretkeltään, mutta jäi kiinni ja 
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säästyi vain metsästystaitojensa ansiosta siltä, että kuningatar  olisi lei-

kannut hänen kätensä irti. Puutarhuri ei saanut huolehtia puista eikä 

hän olisi sitä oikeastaan halunnut tehdäkään. Pikkuhiljaa kuningattaren 

omenapuiden ympärille kehittyi kuollut kehä: mitä komeammin kunin-

gattaren omenapuiden omenat kasvoivat, sitä huonommin ympäristössä 

menestyi  mikään,  jopa  ruoho  muuttui  kuivaksi  ja  ruskeaksi,  eivätkä 

puutarhaan eksyneet metsän eläimet yrittäneet nakertaa puiden kuorta.

Vuodet kuluivat ja elämä kulki vakiintuneita uomiaan. Prinsessa vieraili 

säännöllisesti puutarhurin perheen luona ja oppi laittamaan ruokaa ja 

leipomaan. Hän oli kiinnostunut erilaisista mausteista ja uusista ruoka-

lajeista  ja  haaveili  siitä,  että  pääsisi  joskus  ulkomaille  maistamaan 

eksoottisia herkkuja, joiden reseptit hän voisi tuoda mukanaan kotiin 

linnan keittiöön. Usein prinsessa ja puutarhurin poika lähtivät kahdes-

taan sienestämään tai marjastamaan, metsästysretkille prinsessa oli liian 

helläsydäminen ja jäi ennemmin linnaan odottamaan. 

Kerran puutarhurin poika oli pihistänyt marjaretkelle mukaan puo-

likkaan pullon omenaviiniä linnan kellarista.

– Katso, mitä minulla on! Nappasin sen, kun kukaan ei huoman-

nut.

– Mitä? Eihän? Maistetaan!

Molempia hihitytti,  mutta  oli  vaikea sanoa,  oliko syynä viini vai 

kielletyn hedelmän maku. Posket punoittaen prinsessa ja puutarhurin 

poika maistelivat kirpeää juomaa. Hetken päästä prinsessa sanoi:

– Päässä humisee. Mitä, jos isä huomaa, mitä olemme tehneet? Jää-

däänkö tänne hetkeksi, en uskalla vielä lähteä kotiin?

Puutarhurin poika nyökkäsi.  Nuoret kikattivat yhdessä pensaiden 

takana linnan lähellä ja odottivat, että kukaan ei liikkuisi pihalla. Marja-

korit olivat onneksi lähes täysiä, joten he päättivät syyttää viipymises-
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tään kaukana olevia marjamättäitä, jos joku kysyisi. Prinsessa tunsi sisäl-

lään lämpimiä ailahduksia, mutta ei uskaltanut liikahtaakaan, ettei puu-

tarhurin poika lähtisi karkuun. Olihan hän sentään prinsessa ja puutar-

hurin poika hänen alamaisensa, vaikka se ei siltä marjaretkillä tuntunut-

kaan.

Se jäi prinsessan ja puutarhurin pojan viimeiseksi yhteiseksi retkek-

si.  Eräänä  iltana  kuningattaren  kammiosta  kuului  vihainen  karjaisu. 

Peili oli paljastanut karmean totuuden ja rypyt kuningattaren silmäkul-

missa samalla, kun kuningatar oli tajunnut prinsessan kasvaneen kau-

niiksi  nuoreksi  naiseksi.  Oven  takaa  kuului  helinää,  kun  kuningatar 

paiskasi peilin lattialle. Linnan palvelijat kuiskailivat puutarhurille, että 

kuningatar oli ollut todella vihainen ja uhannut mestauttaa erään kaup-

piaan,  joka oli  katsonut pitkään prinsessaa eikä kuningatarta tarjotes-

saan hienoimpia silkkejään ja samettejaan.  Toiset sanoivat  myös, että 

peilin edessä olleessa omenakorissa oli kiemurrellut matoja tai käärmei-

tä.

Kuningattaren olemus muuttui päivä päivältä synkemmäksi. Mon-

taakaan  päivää  ei  ehtinyt  kulua,  kun  hän  kutsui  puutarhurin  pojan 

luokseen: 

– Vie prinsessa syvälle metsään, tapa hänet ja tuo minulle hänen 

sydämensä. Niin, ja maksa ja munuaiset myös enkä pahastuisi fileepih-

vistäkään, mutta sinun välineilläsi tuskin sellaista saa leikattua kunnolla, 

joten antaa olla. 

Puutarhurin poika ei uskaltanut olla tottelematta. Puutarhuri seu-

rasi ikkunasta, kuinka poika raahasi rimpuilevaa prinsessaa mukanaan ja 

ratsasti metsään. He ylittivät joen matkatessaan yhä syvemmälle met-

sään.  Jossain  kaukaisuudessa  kohisi  koski,  mutta  prinsessa  ei  kuullut 

mitään. Häntä pelotti ja hän taisteli ollakseen purskahtamatta itkuun. 

Puutarhurin pojan sydän hakkasi raskaasti, kun hän pohti kuumeisesti,  
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miten selviäisi.

Lopulta poika pysähtyi metsäaukiolle. Aukiolla hän piti prinsessaa 

tiukasti  sylissään ja prinsessa tunsi,  kuinka pojan lihakset värähtelivät 

raskaan hengityksen tahtiin. Poika ei enää ollut se pikkupoika,  jonka 

kanssa leikittiin marjapensaiden vieressä, vaan aikuinen mies. 

Poika päästi prinsessan irti ja sanoi: 

– Kuningatar haluaa, että tapan sinut, mutta en pysty siihen, olem-

mehan leikkineet yhdessä jo lapsesta saakka. En myöskään voi suojella 

sinua kuningattarelta, mutta juokse, pakene, piiloudu jonnekin suojaan, 

niin etsin sinut myöhemmin ja varmistan, että kaikki on kunnossa. 

Sen jälkeen puutarhurin poika kääntyi murheellisena ja ratsasti hil-

jaa takaisin. Matkalla hän ampui peuran ja vei sen sydämen, maksan ja 

munuaiset kuningattarelle. 

– Tässä on, mitä pyysit.

Kuningatar nauroi ääneen ja lähetti sydämen ja muut elimet keit-

tiöön. Hän ei kertonut, mistä oli ne saanut, vaan pyysi kokkia paista-

maan ne piiraaseen. Kokista pyyntö oli omituinen ja hän pohti sitä pit-

kään puutarhurin kanssa marjaviinilasillisen äärellä iltaa istuessaan. Puu-

tarhuria kylmäsi, mutta hän ei uskaltanut sanoa mitään.

Metsään  hylätty  prinsessa  nyyhkytti  hetken aukiolla,  mutta  tiesi, 

että hänen oli pakko hakeutua suojaan. Yöllä metsässä ei olisi turvallista. 

Prinsessa tiesi myös, että hänen olisi paettava henkensä edestä ja piilou-

duttava, jotta paha kuningatar ei löytäisi häntä. Onneksi retket metsään 

puutarhurin ja tämän pojan kanssa olivat opettaneet hänelle syötävien ja 

myrkyllisten marjojen ja kasvien eron, joten aivan heti hän ei nääntyisi  

nälkään.

Prinsessa ei koskaan ollut käynyt yhtä syvällä metsässä eikä tiennyt, 

minne suuntaisi. Hän harhaili ympäriinsä ja etsi suojaisaa yösijaa. Yht-

äkkiä hän kuuli laulua ja näki lyhtyjen valojen vilkkuvan puiden lomas-
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sa. Prinsessa seurasi outoa kulkuetta ja laski yhteensä seitsemän riuskaa 

tukkimiestä, jotka näyttivät palaavan tukkikämpilleen keksien ja nälkä-

rautojen kanssa iloisesti laulaen. Miehet asettivat työkalunsa seinää vas-

ten  ja  kopistelivat  kenkänsä  puhtaiksi.  Prinsessa  katseli  kauempaa  ja 

näki kämpän ikkunasta, kuinka miehet nostivat kaapeista pöydälle lei-

pää, kinkkua ja juustoa ja tajusi, kuinka nälkäinen oli. Ujosti prinsessa 

lähestyi taloa ja koputti ovelle.

–  Iltaa.  Olen eksynyt  metsään.  Saisinko täältä  yösijan ja  hieman 

ruokaa? Isäni maksaa teille kyllä, kunhan pääsen takaisin kotiin.

– Tervetuloa, miehet sanoivat. – Ei ole nuoren neidon paikka olla 

yksin  metsässä  tähän  aikaan.  Astu  sisään.  Ruoka  ei  ole  kummoista, 

mutta sitä riittää kyllä. 

Prinsessa huokasi helpotuksesta ja istui pöytään. Vähitellen kämpän 

lämpö alkoi vaikuttaa, ja prinsessa nukahti keittiön penkille. Seuraavana 

aamuna tukkijätkät herättivät prinsessan. 

– Lähdemme nyt töihin koskelle. Voit jäädä tänne, jos siivoat tuvan 

ja laitat meille illaksi ruokaa. Älä avaa ovea kenellekään, sillä metsässä 

liikkuu kaikenlaista kulkijaa eivätkä kaikki ole ystävällisiä.

Prinsessa suostui ja kiitti hiljaa mielessään niitä iltoja, kun hän oli 

kokannut puutarhurin tuvassa erilaisia patoja, keittoja ja paisteja. Tuk-

kijätkät olisivat varmasti tyytyväisiä ja suojelisivat häntä kuningattarelta. 

Aamulla hän keittäisi puuroa, joka ei olisi liian kylmää eikä liian kuu-

maa, vaan juuri sopivaa. 

Niin elämä tukkikämpässä alkoi sujua: prinsessa valmisti tukkijät-

kille aamiaista ja eväät, miehet lähtivät päiväksi töihin, prinsessa siivosi 

kämppää, keräsi villejä marjoja ja yrttejä ja illalla kokkasi miehille illalli -

sen. Elämä oli vaatimatonta, mutta rauhaisaa ja prinsessa huomasi, että 

ei muistellut elämää linnassa enää niin usein. Puutarhurin poikaa hän ei 

kuitenkaan voinut unohtaa. Tukkijätkät katselivat vuorotellen prinses-
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saa ja miettivät, että joku saisi neidosta hyvän emännän, mutta huoma-

sivat, että hänen mielessään oli joku aivan muu, joku, josta hän ei puhu-

nut ääneen kuin päivisin metsän linnuille ja pikkueläimille.

Linnassa  puutarhurin  poika  murehti  prinsessan  kohtaloa.  Hän 

muisti  luvanneensa,  että  palaisi.  Lupaus  oli  kirjoitettu  tulikirjaimin 

hänen sydämeensä ja se teki pojasta rauhattoman. Retkillään hän kiersi 

yhä  syvemmällä  metsässä,  mutta  ei  onnistunut  löytämään  jälkeäkään 

prinsessasta, ei joen rannalta eikä metsäaukioilta. Pitkään aikaan poika 

ei uskaltanut sanoa mitään kenellekään, ettei kuningatar saisi totuutta 

selville  ja  surmauttaisi  häntäkin.  Puutarhuri  huomasi  kuitenkin  poi-

kansa katseesta, että jotain oli vialla,  mutta ei vihjannut siitä sanalla-

kaan.  Puutarhuri  epäili,  että  se  saattoi  liittyä  prinsessan  yllättävään 

katoamiseen, mutta ei ollut varma. Eräänä iltana poika kuiskasi hiljaa,  

mitä oli tehnyt.

– Kuningatar käski surmata prinsessan. En voinut tehdä sitä, vaan 

ammuin sen sijaan peuran. Nyt yritän etsiä prinsessaa, mutta en löydä 

häntä.

Sattui niin onnettomasti, että samaan aikaan omenapuitaan hoitava 

kuningatar  kuuli  puutarhurin  pojan  tunnustuksen.  Hän  raivostui  ja 

päätti etsiä prinsessan käsiinsä hinnalla millä hyvänsä. Hän lähetti käty-

rinsä kiertämään ympäri metsää samalla, kun mietti, mitä tekisi prinses-

salle ja hänet pettäneelle puutarhurin pojalle. Mikään rangaistus ei tun-

tunut  riittävältä  ja  kuningatar  kihisi  itsekseen  miettiessään,  kuinka 

häntä  oli  huijattu.  Puutarhuri  pelkäsi,  että  kätyrit  vainukoirineen  ja 

haukkoineen löytäisivät  prinsessan  ennen kuin hänen poikansa  ehtisi 

ajoissa paikalle pelastamaan prinsessaa. Ennen pitkää puutarhurin kor-

viin kantautui tieto siitä, että prinsessa oli löydetty tukkijätkien kämpäl-

tä.

Kuningatar aloitti valmistelemaan julmaa suunnitelmaansa prinses-
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san  pään  menoksi.  Hän  poimi  omenapuistaan  kaikkein  isoimmat  ja 

punaisimmat omenat, jotka oli vuosien varrella jalostanut huolellisesti 

täsmäaseiksi  vihollisiaan  vastaan.  Kohta  prinsessa  kokisi  karmaisevan 

yllätyksen ja hän, kuningatar, olisi taas valtakunnan kaunein. Pahaentei-

sesti myhäillen kuningatar naamioitui vanhaksi muoriksi, asetteli ome-

nat koriin ja matkasi tukkikämpälle. 

Talolla  prinsessa  lakaisi  lattiaa  ja  hellalla  porisi  hyvältä  tuoksuva 

jänispata. Valepukuinen kuningatar kolkutti ovelle.

– Täällä on vanha mummo naapurikylästä, tulin tarjoamaan teille 

maukkaita omenoita.

– En saisi avata ovea kenellekään, tukkijätkät ovat kieltäneet, prin-

sessa vastasi oven raosta ja muisteli, kuinka häntä oli varoitettu moneen 

kertaan. 

– Katso näitä omenoita ja katso minua. Voisiko tällainen harmiton 

vanha mummeli tehdä kenellekään mitään pahaa? Kuningatar teesken-

teli, että hänen äänensä särkyi muka heikkona.

Korissa olevat omenat näyttivät todella houkuttelevilta. Prinsessa oli 

kehittänyt uutta  omenatorttureseptiä jo jonkin aikaa ja nyt olisi  oiva 

tilaisuus kokeilla sitä. Sitä paitsi mummo näytti vaarattomalta. 

– En saisi  päästää tänne ketään,  mutta...  prinsessa sanoi  ja raotti 

ovea. 

– Katso nyt, kuinka meheviä, maista tästä yhtä, kuningatar maanit-

teli ja tarjosi prinsessalle omenaa. 

Prinsessa ei voinut vastustaa kiusausta, vaan raotti ovea vähän lisää,  

kurkotti  omenan korista  ja  haukkasi  sitä.  Se oli  todellakin mehukas. 

Omenakorissa  näytti  kuitenkin möyrivän  jotain  sinne  kuulumatonta, 

mutta prinsessa ehti tajuta aavistuksen liian myöhään sen, että jotain oli 

pielessä.  Ensimmäisellä  puraisulla kuningattaren juoni  toimi  ja  liukas 

omenamato ryömi prinsessan kurkkuun. Prinsessan viimeinen ajatus oli: 
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"Ja piirakan kanssa vaniljakastiketta...",  kun hän kaatui  tiedottomana 

maahan ja kuningatar ryntäsi kaameasti nauraen pois paikalta. 

Illalla tukkijätkät löysivät prinsessan oven suulta ja prinsessan vie-

restä kerran haukatun omenan. Yhtään omenamatoa ei  näkynyt mis-

sään, ne olivat kaikki vetäytyneet piiloihinsa tai seuranneet kuningatar-

ta. Miehet eivät hennoneet haudata kaunista prinsessaa, vaan kantoivat 

hänet lasiarkussa metsäaukion reunaan tammen alle ja asettivat omenan 

hänen viereensä arkkuun muistuttamaan siitä, että heidän olisi selvitet-

tävä, mitä oli tapahtunut. Joka päivä yksi miehistä jäi vartioimaan ark-

kua,  kun  muut  vaelsivat  koskelle  töihin.  Myös  omena  kummastutti 

miehiä, sillä se ei ajan kuluessa tuntunut lainkaan pilaantuvan. Vaikka 

omena näytti hyvin herkulliselta, yksikään mies uskaltanut haukata siitä. 

Viimein eräs tukkijätkistä muisti linnan puutarhurin. 

– Hän tietää todella paljon kasveista. Olen kuullut, että kukaan ei 

tiedä omenapuista niin paljon kuin hän, eivät edes naapurimaan viisaat 

tiedemiehet. 

Mies kääri omenan liinaan ja kuljetti sen illan hämärtyessä vaivih-

kaa linnan puutarhurille. 

– Mikä tämä omena oikein on? Se ei pilaannu eikä tuoksu ollen-

kaan, vaikka se on punaposkisempi kuin mikään muu omena. 

Puutarhuri  tajusi  ensimmäisellä  vilkaisulla  omenan olevan pahan 

kuningattaren omenapuusta. Hän tarjosi miehelle tuopillisen olutta ja 

palan piirakkaa ja pian mies kertoi kaiken yllättäen tukkikämpille har-

hailleesta neidosta ja siitä, kuinka tämä makasi nyt lasiarkussa tammi-

puiden alla nummen reunalla.

Puutarhuri kiitti miestä ja herätti poikansa. 

– Mene nyt, lähde pian katsomaan prinsessaa ennen kuin kukaan 

muu ehtii paikalle! 

Niin poika ratsasti kukkuloiden ja joen yli nummen reunalle tam-
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mipuiden alle ja löysi arkun ja sitä vartioivan miehen. Hän keräsi tukki -

jätkät koolle ja aneli, että saisi kuljettaa prinsessan vaivihkaa takaisin lin-

naan, jotta voisi haudata hänet puutarhaan omenapuiden alle. Pitkään 

mietittyään  miehet  suostuivat,  sillä  he  tajusivat,  että  tässä  oli  kuin 

ihmeen kaupalla nyt se poika, jota ajatellessaan prinsessan ilme oli aina 

muuttunut  haikeaksi.  Vaikka  he  kaikki  rakastivat  prinsessaa  kukin 

omalla tavallaan, he huomasivat puutarhurin pojan rakastavan prinses-

saa vielä enemmän. 

Arkkua nostaessaan puutarhurin poika tönäisi sitä niin, että pikku-

hiljaa suuremmaksi kasvanut omenamato heräsi ja nosti päätään. Se oli 

levännyt kaikessa rauhassa prinsessan kyljessä ja pitänyt tätä kuoleman-

kaltaisessa tilassa  samalla,  kun kuningattaren omena ruokki sitä.  Nyt 

poika tuijotti suoraan madon kiiluviin silmiin ja hapuili asettaan. Oli-

sipa nyt miekka! Omenamato kiemurteli arkusta kohti puutarhurin poi-

kaa – tai oikeastaan se ei ollut enää mato, vaan hurja käärme, lähes lohi -

käärme. Mato näytti vain kasvavan ja kasvavan, kun se kiemurteli ulos 

arkusta.

– Siitä saat, ja siitä ja siitä! puutarhurin poika sivalsi omenalohikäär-

mettä puukollaan. Se nytkähti ja katkesi kahteen osaan. Molemmat osat 

hyökkäsivät pojan kimppuun. Poika huitoi urheasti puukollaan ja silpoi 

omenalohikäärmettä  vielä  lisää.  Omenalohikäärme  sylki  puutarhurin 

pojan päälle omenansiemeniä ja poika suojautui eväslaukkunsa taakse. 

Tukkijätkät heittivät pojalle keksin ja poika survaisi sen suoraan omena-

lohikäärmeen toisen puolikkaan tikapuuhermoston keskiosaan. Toinen 

puolikas jatkoi vielä raivokasta taistelua. 

Puutarhurin poika ja  tukkijätkät  hyökkäsivät  yhdessä  omenalohi-

käärmettä vastaan. Se sylki edelleen pistävän katkeria omenansiemeniä, 

mutta väsyi pian ylivoiman alla. Poika viilsi puukollaan niin syvälle kuin 

vain kykeni ja tukkijätkät viskoivat kivenmurikoita ja löivät karahkoilla. 
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Viimein omenalohikäärmeen molemmat osat oli voitettu.

Lasiarkussa prinsessa oli noussut istumaan ja huokasi niin kuin vain 

prinsessat osaavat huokaista.

– Nukuin vähän huonosti, olikohan patjani alla herne? Mutta oi, 

sankarini, pelastitte henkeni jo toisen ja kolmannen kerran! 

Linnan puutarhassa puutarhuri puhui itsekseen.

– Olen jo vanha mies eikä minulla ole mitään menetettävää.

 Hän nappasi vajastaan sahan ja alkoi päättäväisesti sahata pahan 

kuningattaren omenapuun sitkeää vartta poikki. 

–  Vaikka  tämä  tappaisi  minut,  tässä  puutarhassa  ei  kasva  enää 

yhtään myrkkyomenaa. 

Kesken  kaiken  puutarhuri  kuuli  ääniä  puutarhan  portilta.  Hän 

pakeni muurin taakse ja tarkkaili sen raosta, koska olisi turvallista jat-

kaa. 

Haaskalinnut olivat raakkuneet, että prinsessa oli löytynyt hengissä, 

ja  kuningatar  kiiruhti  puutarhaan  hakemaan  uutta  myrkkyomenaa. 

Tällä kertaa hän halusi prinsessasta eroon lopullisesti, omenoiden avulla 

tai ilman. Puun oksalle kurkottaessaan kuningatar nojasi omenapuuta 

vasten. Sen puoliksi sahattu runko antoi periksi ja puu kaatui kuningat-

taren päälle. Runko hajosi pirstaleiksi, säleet lävistivät pahan kuningat-

taren ja kuin ilkkuen uursivat lisää vakoja hänen silmäkulmiinsa. Se oli  

pahan kuningattaren loppu. Puutarhuri myhäili hiljaa muurin takana. 

Jos kukaan kysyisi häneltä, puun runko olisi heikentynyt sitä jo pitkään 

kalvaneen kasvitaudin takia, olihan puun ydin musta ja lähes mädänty-

nyt.

Ja niin prinsessa ja puutarhurin poika saivat toisensa. Häissä syötiin 

runsaasti puutarhurin kasvattamia herkkuja, ja kaikki elivät onnellisena 

elämänsä loppuun saakka, jopa tukkijätkät, jotka saapuivat häihin hie-

man myöhässä. He olivat olleet kitkemässä omenalohikäärmeen sylke-
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mistä siemenistä  kasvaneiden omenapuiden taimia viimeiseen saakka, 

koska  halusivat  olla  varmoja  siitä,  että  valtakunnassa  ei  kasva  enää 

yhtään myrkkyomenapuuta.
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Yulen suklaamuffinit
Emilia Jokinen

4 dl vehnäjauhoja
1 dl kaakaojauhetta (sokeritonta...)
2 tl leivinjauhetta
1/2 tl suolaa
2 tl kanelia
pieni  ripaus  muskottia  (mielellään  vastaraastettua,  mutta  et  

kumminkaan raasta)
100 g tummaa suklaata
1 dl öljyä
1 1/2 dl ruskeaa sokeria (inkkarisokru on parasta!)
2 dl soijamaitoa (voi laittaa ammunkin maitoa, jos haluaa...)
2 dl luumusosetta (kaksi purkkia Pilttiä, lopuilla suu makeaksi)
1 tl vaniljauutetta (ei mitään esanssia, yök!)
muutama tippa manteliesanssia (tai anopille karvasmantelia...)
1/2 dl kuivattuja karpaloita
 

Kuorrute:
3 rkl margariinia (vegaaneille sininen Keiju)
reilu 1/2 dl karpalotäysmehua
250 g tomusokeria
elintarvikeväriä (mielellään tosi törkeetä!)
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Uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Sekoita kuivat aineet keskenään. Eli 

jauhot ja kaakaot ja mausteet, ei sokrua. Sulata suklaa (vaikka mikrossa). 

Sekoita hyvin. Lisää suklaaseen öljy ja sekoita taas hyvin. Sitten sokeri ja 

kaikki  märät  ainekset  sen  sekaan  ja  lopuksi  vielä  jauhohässäkkä  ja 

karpalot.  Sekoita  hyvin,  mutta  älä  liikaa.  Lopputulos  on  paksua 

tököttiä.

Kauho  hemaisevan  ruskea  mönjä  12  muffinivuokaan,  jotka  on 

mielellään  muffinipellissä.  Jos  ei  ole  sellaista  härveliä,  niin  ilmankin 

pärjää.  Silikoneja  (ei  tissejä)  voi  myös  käyttää.  Yritä  vähän  tasoitella 

päältä sitä taikinaa. Muista jättää kulhoon tarpeeksi kaavittavaa itsellesi! 

Sitten  tyrkkää  uuniin  ja  anna  paistua  jotain  20  minuuttia.  Kokeile 

tikulla, onko ne kypsiä.

Niistä  voi  tulla  vähän  rösöisiä,  mutta  siksi  laitammekin  päälle 

paaaljon kuorrutetta!  Anna muffinien jäähtyä kokonaan ja margiksen 

vähän  pehmentyä  huoneenlämmössä.  Vatkaa  sitä  haarukalla  ja  lisää 

sekaan  karpalomehu,  puolet  tomusokerista  ja  elintarvikeväri.  Sekoita 

tasaiseksi.  Lisää tomusokeria vähän kerrallaan,  niin että kuorrutteesta 

tulee  sopivan  paksua  pursotettavaksi.  Jos  tulee  liian  jöötiä,  lisää  1  tl  

karpalomehua.

Käytä  tyllaa  eli  pursotusjuttua,  joka  on  mielellään  ison  tähtösen 

muotoinen.  Lappaa  kuorrute  pursotuspussiin.  Sitten vaan struuttailet 

kivan  spiraalin  päälle,  aloita  reunasta.  Jos  haluat  ihan ältsin  paksusti 

kuorrutusta,  niin  tee  tupla-annos.  Laita  muffinit  jääkaappiin,  jos  et 

jaksa syödä kaikkia kerralla. ;)
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Super!
Hanna Salamanteri

3.6.2014

Superisti terve(tuloa)!

oistin mun edellisen blogin, se oli  vain hairahdus. Miten mä 

voin alkaa karppaajaksi, jos mä en edes tykkää lihasta? Tää uusi 

blogi Super! keskittyy mun uuteen innostukseen eli superruo-

kiin.  Mun  visio  on,  että  oikeella  ravinnolla  voidaan  vaikuttaa  niin 

kehoon kuin mieleenkin.

P
Niin, ja onhan mulla uusi duunikin. Mä alotin pari viikkoa sitten 

Eliksiiri-kuntosalilla. Pikkasen asiakashommia, mutta lähinnä siistimistä 

ja toimistojutskia ja sellaista. Ei nyt niin hulppeeta duunia, mutta siinä 

on omat bonarinsa: loisto pomo ja herkut uudet työkaverit. Kutsutaan 

näitä personal trainereita vaikka nimellä "Jani" ja "Otso". Jani on sellai-

nen  pähkinäsilmänen  hurmuri,  jonka  katse  ja  hymy  sulattaisi  kenet 

tahansa naisen. Sixpack on täydellinen muotovalio ja tyyppi on myös 

skarppi,  se aikoo mennä ensi  vuonna kauppakorkeeseen.  Pahoin pel-

kään vaan, että joku muu on iskenyt siihen kyntensä. Otso on komea 

skandinaavisella  tavalla,  eikä  ole  samalla  lailla  älyllä  siunattu.  Se  on 

enemmän sellaista symppiskamaa miehekkäissä raameissa.

Jatkossa mä kirjoitan enemmän niistä oikeista herkuista.
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6.6.2014

Inkkarien jalanjäljillä

Mä oon vähän jäljessä näissä superruokatsydeemeissä. Kaikki muut on 

tietty tajunnut kookosöljyt ja viherpirtelöt vuosia sitten, kun mä vaan 

terävänä tyttönä ajattelin, että kaurapuuro on niiin terveellistä ja lapoin 

vielä reilusti mansikkahilloa päälle. Heh.

Nyt  mä  olen  innostunut  etenkin  Etelä-Amerikan  jutuista,  kuten 

inkamarjat  ja maca.  Uskon, että  intiaanit  on tajunneet asiat  ihan eri 

tasolla  kuin  länsimainen lääketiede.  Macan pitäisi  noita  sänkypuolen 

juttujakin  buustailla.  Hmm,  ehkä  se  buustaakin.  Tarttisin  kyllä  sille 

puolelle  muunkinlaista  terästystä.  Auttaisikohan  "Jani"  jos  kysyisin. 

Vähän personal trainingia. ;)

1.8.2014

Makeaa mahan täydeltä

Oho, nyt on blogaaminen jäänyt kun olin lomalla. Hurahdin sitten täy-

sin raakakakkuihin ja blenderi on hyrrännyt ylikierroksilla. Goji-appel-

siinia ja mulperikinuskia, ihanan kirpakkaa baobabia. Raakakaakaota on 

mennyt  useampi  purkki,  siitepölyputelistakin  näkyy  jo  pohja.  Tekee 

nannaa mielelle ja kielelle, keholle taisi tehdä liiankin kanssa nannaa. 

Hups!  Mikähän  Michelin-pelastusrengas  tähän  masun  seutuville  on 

huomaamatta kasvanut?

Yritän seivata kiskomalla viherpirtelön toisensa jälkeen. Selvisi, että 

mun mummikin on innostunut yrteistä, juteltiin siitä pitkät pätkät. Mä 

palaan asiaan vielä myöhemmin, nyt pitää keskittyä projektiin plösöstä 

takaisin piukeaksi.
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4.8.2014

Mur, laulava karhu

Tänään takasin töihin. Mua tervehti niin paksu paperipumaska rästi-

hommia, että sitä nostelemalla voisi jo melkein kasvattaa habaa. Jani ei 

ole vielä palannut lomalta, mutta Otso oli paikalla. Ehkä se ei olekaan 

niin höppänä tapaus kun olin ajatellut. Hymy on sulonen ja sillä on 

kunnon miehen kourat. Montahan leukaa se vetää? Mun piti  esittää, 

että en osannut tehdä yhtä vatsalihasliikettä oikein, niin sen piti kädestä  

pitäen näyttää. Onneks ei ollut Polar ranteessa, olisi voinut nousta syk-

keet ruudulla turhan korkealle. Onkohan se macasta kiinni vai miksi mä 

alan  nyt  himotella  tällasia  babyface-pellavapäitä.  Otso  on  kuulemma 

laulanut kuorossakin. Melkein menin sanomaan, että vedettäiskö duetto 

joku päivä, mutta mieluummin mä tapailisin kyllä Janin sulosointuja.

6.8.2014

<3 mummi

Juteltiin mummin kanssa Whatsappissa. Se on niin ihanan nuorekas,  

vaikka on jo melkein 90. Se ihasteli  mun käsivarsia.  Se ilahtui myös 

kuullessaan, että mäkin olen innostunut kaiken maailman parantavista 

kasveista. Mummihan on 1/4 irlantilainen eli mäkin olen vähän. Sen 

oman  mutsin  mutsi,  se  1/4,  oli  kelttiläinen  pakananoita.  Mummin 

mukaan se osasi teleporttausloitsuja ja jotain millä pystyi muuttumaan 

ketuksi. Teleporttaus vois kyllä mulle olla kätevää, ainakin työmatkoille  

maanantaiaamuisin...
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8.8.2014

Tonttu kuin tonttu

Tänään totesin, että ei, Otson kanssa on turha edes kuvitella mitään. Se 

kertoi mulle, naama ihan pokkana,  pelaavansa roolipelejä!  Kysyi,  että 

olenko mä koskaan kokeillut.  Mä katoin sitä  silleen,  että  et  voi  olla 

tosissasi. Näytänkö mä siltä, että leikkisin vapaa-ajallani jotain aikuisten 

tonttuleikkejä?

Onneksi asiakkaat ei ole vielä kaikki palanneet lomilta ja mä olen 

ehtinyt  nostamaan punttia  ja  kipittämään juoksumatolla  työajallakin. 

En halua että Jani näkee mua pömppömahana. Ties mitä se ajattelee, 

että mä vaan lomalla ahdoin jotain mäkkärisafkaa? Maanantaina se vih-

doin tulee. :)

11.8.2013

Karseita uutisia

Jani tuli tänään lomalta, tietty ruskettuneena kuin mikä. Ei mulla ole 

mitään erityistä juttua rusketukseen, tai niin mä luulin. Sillä on vielä 

kultakoru kaulassa, mikä näyttää pyörryttävän hyvältä sen lattenruskeel-

la iholla. Koko jätkä on kuin pronssipatsas. Ajattelen, että se on palkin-

topatsas. Mulle.

Aamupalaksi mä huitasin ekstramuhkean viherpirtelön, jotta olisin 

hehkuvan kaunis. Taisi lipsahtaa jotain vihreetä sinne liikaa, kun vietin 

puoli aamua pöntöllä... Ainakin nesteturvotukset varmaan lorisi muka-

na?

Ei se vielä mitään, mutta se ilme joka koristi Janin naamaa koko 

päivän. Kaikki naiset tietää sen sietämättömän onnellisen hymyn. Se on 
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ihastunut. Tai vielä pahempaa: pokannut kesällä itelleen mimmin. Ja se 

mimmi en ole minä. Onko maailmassa huutavampaa vääryttä?

Tätä mä en sulata  sen paremmin kuin aamuista  klorellapirtelöä-

kään.

14.8.2014

Paperinpala

Jotenkin mulla  ja  Janilla  vaan  synkkaa  superhyvin,  me  hölötettäisiin 

vaikka kuinka pitkään, jos mikään ei keskeyttäisi. Se diggaa leffoista ja 

mä menin myöntämään, että mä taas en ole kauheasti kattonut. Ensin 

teki mieli fudaista itteäni sääreen, mutta sitten mä tajusin, että siinähän 

on loisto syy pyytää vinkkejä. Ja sainkin monta. Pari niistä se kirjotti  

mulle  paprulle,  kun niillä  oli  ei-enkunkieliset  nimet.  Janilla  on  kiva 

käsialakin.

Hetken mä kuvittelin, että se kirjoittaa siihen puhelinnumeronsa-

kin. Ehkä se pyytäisi mut leffaan, ties vaikka saataisiin omaa laatuaikaa 

siellä pimeässä. Mutta just sillä hetkellä sen puhelin soi. Kasvoille syttyi  

karsean himokas ilme ja se kattoi mua silleen, että "sori, mun pitää ottaa 

tää" ja haihtui paikalta.

Tuli sellainen olo, että kaikki on menetetty, mutta sitten mä soitin 

mummille.

16.8.2014

Ruokaostoksilla

Mä kävin etsiskelemässä mummin neuvomia lemmenyrttejä. Puna-api-

laa, ruusun terälehtiä ja tilliä löytyi Ruohonjuuresta. Samalla hommasin 

lisää  nokkosta  ja  ashwagandhaa.  Söötti  miesmyyjä  virnuili,  että  lem-
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menjuomiako mä keittelen. Mieli teki sanoa, että itse asiassa kyllä, tuut-

ko maistamaan! Ehkä kuitenkin parempi, että mä juotan juomani vain 

yhdelle kaksilahkeiselle.

Mandrake olikin sitten kimurantimpi juttu. Mä yritin sitä käydä etsi-

mässä lähimetistä ja ties mistä, mutta en ole vielä löytänyt. Ajattelin jo  

luovuttaa sen suhteen, mutta mummi sanoi, että se on kaikkein olennai-

sin osa tätä cocktailia.

Mandraken kerääminen on ilmeisesti tosi vaikeeta. Kun sen juuren 

vetää irti maasta, se päästää kauheen parkaisun ja jos sen kuulee, niin 

delaa. En mä nyt sinänsä tollaiseen  usko, mutta kannattaako sitä ottaa 

riskiä. Ennen vanhaan mandrakea poimittiin koirien avulla ja ne koirat 

sitten kuoli, hyi. Mun kaveri kyllä lupasi lainata sen Peltor-kuulosuojai-

mia, mutta entä jos ne ei riitäkään.

20.8.2014

Success!

Tadaa, kaksi kiloa on nyt virallisesti tiputettu pois tämän tytsyn uumal-

ta!  Muutama  zumbatunti  siihen  meni,  enkä  halua  enää  nähdä  yhtä 

ainutta viherpirtelöä. Oon sortunut välillä syömään ihan tavallista ruo-

kaa.  Äiti  laittoi  makaronilaatikkoa,  enkä  mä  kehdannut  kieltäytyä. 

Ripottelin kyllä omia siitepölyjauheita siihen päälle. Se kattoi oudosti, 

varmaan luulee että mä vedän jotain huumeita. Hah. Enhän mä ole sor-

tunut vielä edes kreatiiniin. 
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22.8.2013

Postia

Mun mandrake tuli! En mä jaksanut sitä koluta metästä, enkä ollut var-

ma riittääkö kuulosuojaimet. Ja jostain mä luin, että sen juuren päälle  

olisi pitänyt kaataa menkkaverta, ettei se juokse karkuun. No just. Tila-

sin sitten lopulta netistä. Sieltä tuli musta paketti, jonka päällä oli pen-

tagrammin  kuva.  Siinä  vaiheessa  alkoi  epäilyttää.  Boksi  oli  vuorattu 

sisältä punaisella sametilla ja siinä oli kuivahtaneen kakshaaraisen pork-

kanan näköinen juttu. Onneksi sitä ei joudu kukaan safkaamaan, sitä 

käytetään vain apuna kun sitä soppaa keitetään. 

25.8.2013

Tieteellistä tutkimusta

Janin silmissä näkyy yhä sellainen pilke, mitä mä en haluaisi  katsella  

hetkeäkään. Sääli, muuten tiirailisin sitä namupalaa vaikka koko ajan. 

En tietysti liikaa tuijota, että en jää kiinni. Mä vihjasin sille, että mäkin 

haluaisin ehkä personal traineriksi ja se sanoi, että mä voin katsoa kun 

se näyttää liikkeitä asiakkaille. Drool. Jotenkin se kun mies kumartuu 

eteenpäin ja sen pylly jännittyy ja tulee vastustamaton halu pikkasen 

nipistää...  Jos se menisi tieteen nimiin. Piti vaan kokeilla, miltä ensi -

luokkainen gluteus maximus tuntuu. For science!

Mä olen pelannut korttini muutenkin aika hyvin. Olen vienyt toi-

mistoon  tarjolle  smoothieita  ja  katsonut,  kelpaako  kundeille.  Janille 

maistuu hyvin. Otso juo kyllä marjalitkuja, mutta nyrpistelee nenäänsä, 

jos seassa on mitään vihreetä. Voi hitsiläinen.
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29.8.2014

Toivo herää

Jani oli happamalla päällä. Mutisi jotain lomaromansseista ja kun se teki 

lounastunnilla  ylätaljoja,  se  laittoi  ihan liikaa painoja  ja  antoi  niiden 

kalahtaa alas kiukkusesti, niin että pomokin tuli sanomaan. Mä esitin 

sympaattista. Oikeesti olisin halunnut mennä nurkan taakse hyppimään 

ylös alas ja huutaa "jes jes jes!"

Illalla mä tein lucumaraakasuklaata ja niitä maistellessa muhun iski 

sellainen  itsetunnon  puuska,  että  kyllä  tää  Jani-keissi  vielä  järjestyy. 

Kuvittelin, kuinka seuraavalla kerralla teen raakasuklaita sille ja syötän 

niitä  suoraan suuhun,  se  imeskelee  mun sormia...  Mä imutin netistä 

pari leffaa, mitä se oli suositellut, mutta en mä jaksanut millään kattoa  

niitä. Hirmu pitkäveteisiä. Yhdessä heilui peittokin, mutta jotenkin se 

oli silti niin boooring. Pitäisköhän vetää enemmän macaa?

3.9.2014

Viime hetken valmisteluita

Huomenna saa ensi-iltansa produktio "The Smoothie". Mä tein kaiken 

mummin ohjeiden mukaan. Hankin oikean metallisen huhmareenkin, 

millä mä jauhoin kurjenmiekanjuuren. Mittasin kaiken mutsilta laina-

tulla kirjevaa'alla. Kun mä hämmensin sitä soppaa, puukauhalla tietysti, 

niin musta tuntui, että mandrake värisi mun kädessä ja tuntui jotenkin 

paisuvan, varmaan imi kosteutta siitä höyryävästä padasta.

Mä maistoin ihan varovasti lopputulosta, kun se näytti niin kuvot-

tavalta,  ja  olihan se  aika  pahaa,  mutta  kun blendasin  sekaan reilusti 

mustikoita,  lucumaa ja kookossokrua,  siitä  tuli  ihan OK:n makuista. 

Tietty myös hulaus  spirulinaa värin takia,  jotta  Mr. Mesikämmen ei 
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erehdy sitä kumoamaan. Kippis!

4.9.2014

Violetit huulet

Tänään mä kuskasin smoothiet duuniin. Väänsin vielä aamulla itselle 

The  Smoothien  kanssa  identtisen  värisen  mustikkapläjäyksen,  jonka 

kaadoin pulloon ja  hörpin sitä  näkyvästi  salilla.  Ainakin vatsa  toimii 

illalla.

Ruokatunnilla mun piti lähteä pankkiin ja siellä vierähtikin sitten 

melkein tunti jonottaessa. Kun mä tulin takasin toimistolle, koko valta-

va smoothiekannu oli tyhjä. Ehdin jo hymyillä itelleni, mutta sitten mä 

törmäsin  Otsoon,  jolla  oli  suupielet  ihan  violettina.  Sydän  meinasi 

pompata kurkkuun.

"Mä luulin, että sulle ei maistu viherjuomat", mä sanoin Otsolle.

"Oli aamulla sellainen olo kuin olis lentsu tulossa, niin tuumasin 

että parempi varautua", se vastasi. "Jos ei pamahtaisi pitkää treenipaus-

sia."

Mä nyökyttelin.

"Jani hehkutti, että toi tänpäivänen juoma pärisee ihan kunnolla, 

niin pakkohan mun oli kokeilla. Ei paha. Kurkkukin tuntuu jo vähem-

män kaktukselta."

Musta tuntui, että kiero roolipelimies oli just suikkaamassa mulle 

suukkoa,  mutta  mä  liukenin  paikalta  mahdollisimman  äkisti.  Päässä 

vippasi, ehkä mullekin oli se flunssa tulossa.

Himassa mä katoin,  että  mandrake oli  rupsahtanut täysin,  se  oli 

kuivempi käntty kuin silloin kun mä sen sain. Nakkasin kaaressa biojät -

teeseen.
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22.10.2014

Anteeks...

Blogaaminen jäi vähäksi aikaa ja mä yritän nyt elvyttää tän blogin hen-

kiin. Pitäisi kyllä varmaan perustaa uusi, kun mun superruokainnostus-

kin on lopahtanut. Nyt mä oon höyrähtänyt joogaan ja ihan erityisesti 

hotjoogaan. Tunnit starttasi meidän salilla viime kuussa. Se on ihanan 

puhdistavaa.  Ajattelin  että  mun uuden blogin nimi  voisi  olla  vaikka 

"Kuuminta hottia", hehe.

P.S. Miehet on tunnetusti lääpällään lesboihin ja jotkut mun kave-

ritytöt  pitää  homomiehiä  sexyinä.  Eikä  mulla  ole  homoja  vastaan 

mitään. Mutta tiedättekö, jotenkin se vaan häiritsee, kun kaksi mies-

puolista duunikaveria on koko ajan nuolemassa toisiaan.
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Aamiaisella Kostin 
kanssa

M.E. Kukkanen

ikä!” kiljahti Noora Johansson ja oli vähällä innoissaan tiput-
taa koko puhelimen.          
Ettäkö Kosti  G.  Kolehmainen oli  kutsunut  hänet  vieraaksi 

ohjelmaansa? Mitättömän kirjailijanplantun, joka oli muutaman harras-
telijalehtinovellin jälkeen vasta julkaisemassa ensimmäistä romaaniaan? 
Vähän  aikaa  Noora  joutui  pitelemään  sydänalaansa.  Tykytyksissä  ei 
suinkaan ollut kyse vain viidentoista minuutin julkisuudesta, jonka hän 
saisi osallistuessaan Aamiaisella Kostin kanssa -ohjelmaan. Tietysti kyse 
oli myös siitä, ohjelmaahan katsoi joka aamu yli miljoona suomalaista, 
ja sittenkin... 

”E

Tähän saakka totuuden olivat tienneet vain Nooran kymmenkesäi-
sestä saakka kirjoittamat päiväkirjat: hän oli korviaan myöten ihastunut 
Kostiin. Tuohon komeaan, keski-ikänsä arvokkaasti ylittäneeseen julk-
kiskokkiin,  joka oli  noussut  kaikkien huulille  ja  lusikoihin viisitoista 
vuotta sitten ensimmäisellä keittokirjasarjallaan  Paljasrintainen keittiö-
mestari. Ja nyt Noora saisi tavata hänet kasvokkain – peräti valmistaa 
aamiaista hänen kanssaan! 

Nooran viikko, joka vielä äsken oli näyttänyt synkältä erään lehden 
hylättyä hänen novellinsa, oli äkkiä kirkastunut. Nyt hänen pitäisi vain 
päättää, mitä laittaa päälleen televisioon – entä ehtisiköhän varata vielä 
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kampaajan? Herran pieksut, toivottavasti ne eivät kysyisi mitään hänen 
romaanistaan – se ei ollut edes chick litiä, vaan tiiliskiven mittainen ker-
tomus tähtien välisestä sodasta. 

Olivatkohan seitsemän sentin korot liikaa aamiaisohjelmassa? 

* * *

Noora odotti meikkaukseen pääsyä studion käytävässä ja hänen kätensä 
tärisivät. Rehellisesti sanottuna koko jakkara kalisi hänen allaan. Hän ei 
ollut  ollenkaan  aamuihmisiä,  ja  oli  joutunut  juomaan termoksellisen 
väkevää kahvia selvitäkseen tänne saakka. 

Joku ohikulkeva juontaja vilkaisi häntä omituisesti, ja hän ajatteli:
Hyvänen aika, yritä nyt ryhdistäytyä, Noora. 
Hän oli kuluttanut koko viikkonsa miettien, mitä laittaisi lähetyk-

seen päälleen. Lopulta hän oli päätynyt kiiltäviin mustiin farkkuleggin-
seihin ja neulepaitaan, jonka etumukseen oli punaisilla paljeteilla kirjail-
tu isot pusuhuulet. Ainakin viesti kävisi riittävän selväksi. Ehkä liiankin 
selväksi?  Nooraa alkoi  hermostuttaa entisestään.  Nyt meikkausvuoroa 
odottaessaan hänestä tuntui, että uudet farkut olivat sittenkin vähintään 
kahta kokoa liian pienet, ja mikä pahinta, villapuseron angora sai hänet 
aivastelemaan. 

Epävarmuudesta huolimatta hän oli päätynyt ottamaan muutaman 
kappaleen juuri painosta ehtinyttä romaaniaan mukaansa, ihan vain kai-
ken varalle. Hän mietti sopivaa kohtaa, jota siteeraisi kysyttäessä. Kirjas-
sa oli kyllä pieni romanttinen sivujuoni, joka kertoi tähtienvälisestä rak-
kaudesta. Ehkä hän voisi puhua siitä? 

Hän ei vielä ollut nähnyt vilaustakaan julkkiskokki Kosti G. Koisti-
sesta, vaikka oli yrittänyt tiirata tätä ihmisten päiden ylitse ja kaikista 
käytävän raolleen jätetyistä ovista. 

Sen sijaan ohi oli rampannut jo ainakin viidesti se sama reilusti yli-
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painoinen miesjuontaja, jonka Noora nyt etäisesti tunnisti aamun sää-
tiedotusten lukijaksi. Ruudun takaa katsoen hän ei näyttänyt ollenkaan 
yhtä isolta kuin todellisuudessa. Tarvitsikohan hän levennettyä sääkart-
taa,  jotta  ei  olisi  peittänyt  sitä  kokonaan seisoessaan  sen ja  kameran 
välissä? 

Miehellä oli  pieni paperilappu kädessä,  ja hän näytti  kuumeisesti 
etsivän jotakin. 

Mutta juuri kun Noora oli vähällä kimmahtaa ylös tuolistaan ja tar-
joutua auttamaan, ilmaantui maskeeraushuoneesta puuteripölyn ympä-
röimä naisen pää, joka kutsui hänen nimeään. 

”Oletko aiemmin ollut tv:ssä?” kysyi maskeeraaja tyhjässä käytäväs-
sä ja nipisti häntä pirteästi takapuolesta. ”Toivotaan, ettei tämä kerta jää 
viimeiseksi!” 

* * *

”Oletko aiemmin ollut tv:ssä?” toistettiin maskeeraajan kysymys Noo-
ralle viittä minuuttia myöhemmin, samaan aikaan kun puuteria taputel-
tiin hänen punaisena helottavaan naamaansa. ”Tänä aamuna valmiste-
taan italialaista focacciaa muffinivuoassa. Sinun ei tarvitse kantaa huolta 
kokkauspuolesta. Vastaa kysymyksiin, mutta älä jää jaarittelemaan liiko-
ja. Suurimmaksi osaksi ne varmaan koskevat sitä sinun...” 

Tuottaja jäi hetkeksi selailemaan papereitaan eksyneen oloisena. 
”Romaania”, auttoi Noora. 
”Romaania.  Aivan.  Eikös  kyse  ollut  jostakin  naisille  suunnatusta 

agenttikertomuksesta? Huulipunamurhat? Jotain sen suuntaista?” 
”Ei, sen kirjoitti Onerva Johansson. Minä kirjoitan avaruusscifiä.” 
Tuottajan ilme oli, jos mahdollista, vielä aiempaa hämmentyneem-

pi, ja hän tihrusti muistiinpanojaan kuin niissä olisi jonkin tulostimen 
virheen takia ollut tekstin tilalla pelkkiä musteläiskiä.
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”En tiennytkään, että Kosti on kiinnostunut scifistä”, hän sönkkäsi. 
”Minä olen tähtitieteellisen kiinnostunut scifistä”, kuului karhumai-

sen  matala  ääni  heidän takaansa,  ja  suuri,  ruskettunut  käsi  laskeutui 
Nooran olkapäätä rutistamaan. 

Kun Nooralle valkeni, kenen vartalo käden jatkeena oli, hänen mie-
likuvituksensa ehti hetken ajaksi laukata hänet ulos huoneesta ja koko 
studiosta miehen lihaksikkailla käsivarsilla. Parkkihallissa Kosti G. Kois-
tinen, siihen mennessä Pelkkä Kosti, polvistuisi kosimaan häntä hehkut-
taen hänen  silmänsä  olevan  kuin  galaksien  välkettä.  He  karkaisivat 
lomalle Brasiliaan ja viettäisivät kaksi viikkoa hotellihuoneen vesisängys-
sä. Noora saisi loppuelämänsä syödä pelkkää aamupalaa. Ei se mitään! 
Hän  oppisi  rakastamaan  sitä.  Aivan  kuten  mies  oppisi  rakastamaan 
Nooran makuuhuoneen katossa olevaa, pimeässä hehkuvaa tähtitaivasta 
ja hänen kahta ylipainoista Maine Coon -kissaansa... 

Tuottajan taskussa pirahti matkapuhelin. 
”Se  on  sinulle,  Kosti”,  hän  sanoi  hetken  sananvaihdon  jälkeen. 

”Olavi Mönkkönen säätoimituksesta.” 
”En voi kuvitellakaan, mitä asiaa hänellä olisi minulle nyt!” sanoi 

Kosti iloisesti. ”Sano, että tulee puhumaan minulle, kun ohjelma-aika 
on ohi.” 

* * *

Olavi Mönkkönen alkoi olla hyvin huolissaan.
Hiki virtasi hänen tärkätyn kauluksensa alla, kun hän hölkkäsi pit-

kin studion käytävää. Viisi minuuttia myöhemmin hän saapui Studio 
1:n ovelle vain huomatakseen, että vihreä valo sen päällä oli jo ehtinyt 
vaihtua  punaiseen.  Kuvaukset  olivat  alkaneet  ennen  kuin  hän  ehti 
varoittaa sitä tyttöä. 

Hän oli kyllä ravannut kirjailijatytön ohitse viidesti tämän odottaes-
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sa maskeerausvuoroaan. Mutta etenkin naisiin kohdistuvalta sosiaalisten 
tilanteiden peloltaan hän ei ollut onnistunut avaamaan suutaan, ennen 
kuin oli jo aivan liian myöhäistä. 

Pirskatin pirskatti. 
Tietysti Olavi olisi voinut ottaa yhteyttä virkavaltaan ja kertoa heille 

epäilyksistään. Mutta ehtisivätkö he paikalle ajoissa ja mahtaisivatko yli -
päänsä Kostin aikeille mitään? Kuka ylipäänsä uskoisi hänen kertomus-
taan  –  että  suosittu  aamutelevisioshow Aamiaisella  Kostin  kanssa  oli 
parhaillaan muuttumassa Koston aamunkoiksi? 

Olavi  nojasi  puuskuttaen studion seinää vasten ja soimasi itseään 
siitä,  miten oli  nämä viisi  vuotta  säilyttänyt  julkkiskokin salaisuuden 
silkkaa hyväntahtoisuuttaan, miettimättä koskaan seuraamuksia. Olavil-
la oli aina ollut kyllä omat epäilyksensä hänenlaisistaan, ja sittenkin... 

Tänä aamuna hän oli löytänyt kirjeen pukukoppinsa ovesta, ja sii-
hen oli tuherrettu vain kolme sanaa. Söheröstä ei ottanut selkoa, mutta 
käsiala oli selvästi Kostin. 

Hyvä luoja. Siitä tulisi verilöyly. Koko studiosta ei jäisi jäljelle kuin 
murusia. 

Olavi  katsahti  kohti  seinällä  riippuvaa  yksinäistä  televisioruutua, 
johon kuva oli juuri syttynyt. Kamera siirtyi Kosti G. Koistisen leveästä 
hymystä  scifikirjailijaan,  joka  vaikutti  siltä  kuin  olisi  jo  ollut  jonkin 
huumaavan  aineen  vaikutuksen  alaisena.  Olaville  tuli  mieleen  eräs 
hämähäkkilaji, joka ensin myrkytti uhrinsa ja sitten kietoi tämän kuo-
lettavaan seittiin tämän pystymättä kamppailemaan vastaan. 

Äkkiä Olavi muisti katsomon takana olevat palotikkaat. 

* * *

”...Puoli kupillista kalamata-oliiveja”, sanoi Kosti hymyillen kohti ylei-
söä ja kameraa, joka parhaillaan tarkentui hänen taikinakulhoa veivaa-
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viin käsivarsiinsa. ”Ka-la-ma-ta. Unohtakaa se värjätty moska, jota myy-
dään mustina oliiveina.” 

Nooran mielikuvituksessa niiden sormien alla vaivattavana oli jota-
kin aivan muuta kuin kaksi litraa vaaleaa leipätaikinaa. 

”Se sinun kirjasi, sehän kertoo galaksien välisestä taistelusta?” Kosti 
jatkoi. 

”Niin – joo – kai – se ei virallisesti vielä ole tullut ulos.” 
”Kuitenkin olet keskittynyt kuvaamaan sodan vaikutuksia yksittäis-

ten  avaruuden  asukkaiden  näkökulmasta.  Ojentaisitko  taikinakaapi-
men? Kiitos.” 

 Noora tuijotti pöydällä lojuvaa lastaa pitkään ja kiinteästi, kunnes 
mies nosti sen itse ja käänsi taikinan sen avulla kulhosta muffinipellille. 

”Satuin törmäämään novelleihisi viime kuussa, kun istuin junassa 
Vaasan ja Tampereen välillä. Rakkaus näyttelee tärkeää osaa, eikö vain? 
Se, miten Xibofar-suku ei halua ymmärtää perheen tyttären suhdetta 
muukalaiseen. Vieraan pelko? Paluu Romeoon ja Juliaan?”

Puhuivatko he nyt ihan tosissaan Nooran kirjoituksista? 
Hän ei  koskaan ollut  ajatellut  asioita  siitä  näkökulmasta.  Hänen 

muistinsa mukaan Kosti ei myöskään yleensä tavannut jutella ohjelmas-
saan näin syvällisiä. 

Ehkä hänen kirjansa oli tosiaan liikahduttanut miehessä jotakin. 
Tämä ajatus ja sitä seurannut ylpeyden kupla saivat Nooran suoris-

tamaan ryhtiään. Hän oli jo kääntymässä kohti kameraa ja kertomassa 
maailmalle, miten oli työstänyt sitä romaania viimeiset viisi vuotta, ja 
kyllä, se oli hänelle melkein kuin oma lapsi. 

Sitten Nooran katse osui siihen kaistaleeseen miehen kasvoja, joi-
den ruskettuneen ihon ja sitä peittävän televisiomeikin alta oli alkanut 
paistaa sininen kerros suomuja. 

”...minusta sinä ansaitsisit Finlandian”, Kosti pauhasi kyyneleet sil-
missä ja kurottautui halaamaan häntä. 

42



Yleisössä joku alkoi kirkua. 
Sitä, kun suositun aamiaiskokin ihon alta kuoriutui sininen, pihti-

kourainen avaruushirviö, seurasi  kaaos, jonka kaltaista Noora ei ollut 
aikaisemmin nähnyt missään muualla kuin televisiossa. Eikä kuuna päi-
vänä aamu-tv:ssä. 

Kymmenen sekuntia,  ennen kuin kamerat sammuivat,  ne ehtivät 
näyttää koko Suomen aamukahvejaan nauttivalle  väestölle  kuvaa stu-
diosta,  jossa  katsojia  ja  kuvaushenkilökuntaa säntäili  ympäriinsä kuin 
järkensä menettäneinä, kompastellen johtoihin ja lopulta toisiinsa. 

Katsomosta pois pyrkivät ihmiset rynnivät hädissään alas penkeis-
tään – kuka portaita pitkin ja ketkä vain kiipeillen suoraan edessä ollei-
den tuolinselkämysten yli. Kameramiehet karjuivat toisilleen ja lavastei-
den  takaa  säntäili  studiohenkilökuntaa.  Hälyttimet  alkoivat  soida. 
Sprinklerit syytivät vettä. 

Kukaan ei enää siinä vaiheessa muistanut kiinnittää huomiota Noo-
raan,  joka  hädin  tuskin  sai  henkeä  Kosti-olennon  pihtipuristuksessa. 
Mikään hänen aikaisemmista mielikuvistaan miehen syleilystä ei kieltä-
mättä ollut ylettynyt tavoittamaan todellisuutta. 

Maailma pimeni Nooran silmissä, ja sumun läpi kuulosti siltä, kuin 
olento  olisi  yrittänyt  keskustella  hänen kanssaan  samaan  aikaan  kun 
kuristi häntä hengiltä. Mutta hänen vieraalla kielellään se saattoi aivan 
yhtä hyvin olla jokin kutsu, jolla hän houkutteli muita kaltaisiaan liitty-
mään itseensä, tai –

 ”Kosti, älä!” 
Ääni kuului kuin unen takaa. Suuri, ruudullinen kuumailmapallo 

laskeutui taivaalta heidän eteensä, ja vähän aikaa Noora oli varma, että 
oli nyt kuollut. Hän ei vain koskaan osannut edes aavistaa, että noutaja 
näyttäisi – hän näyttäisi niin –

Hän näyttäisi säänlukija Olavi Mönkköseltä. 
”Kosti,  lopeta  tämä  hulluus”,  sanoi  Olavi  ja  tunki  elopainonsa 
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Nooran ja aamiaiskokin väliin. 
Avustajan  pudottamasta  juomatarjottimesta  lentäneitä  lasinsiruja 

varoen Noora  saattoi  ottaa  muutaman  hengästyneen  konttausaskelen 
taaemmaksi. Hänen tuijottaessaan Olavi veti avaruusolennoksi muuttu-
neen Kosti G. Koistisen syleilyyn, joka hetkeksi imaisi tämän sinisen, 
suomupeitteisen  hahmon  kokonaan  hyllyviin  uumeniinsa.  Kun  mies 
viimein antoi otteensa hellittää, oli kokki alkanut näyttää taas enemmän 
totutulta ja kuolettavan komealta itseltään. 

”Olavi.” 
”Olen pahoillani”, sanoi säänlukija Nooralle.  ”Vika on kokonaan 

minun. Minun olisi  pitänyt puuttua tähän aikaisemmin, ennen kuin 
homma leviää käsiin. En tosiaankaan suunnitellut joutuvani lentämään 
tänne katosta kuin supermies.” 

”Mutta Olavi, et kai sinä tosiaan kuvittele, että – ” 
”Ymmärrät varmaan, että hänen kaltaisiaan ei pitele mikään. Vaa-

rallista sakkia. Ei voi ikinä tietää, mitä saavat päähänsä, kun heistä kuo-
riutuu tuollaisia...  no,  tuollaisia  kuin he  ovat.  Tarkoitan että  maassa 
maan tavalla ja sitä rataa. Ihmisasussaan hän kuitenkin on aivan vaara-
ton mies.” 

”Olavi, et kai sinä kuvittele, että minä yritin – että minä yritin tap-
paa tämän nuoren neidon?” Nyt Kosti näytti jo kimmastuvan hiukan.  

”No, siltä se kieltämättä vaikutti...” Olavi raapi päätään äkkiä epä-
varman näköisenä.  

”En suinkaan!” huudahti Kosti. ”Kuinka olisin saattanut? Päinvas-
toin. Minä kutsuin hänet tänne, koska toivoin, että voisin vihdoinkin – 
että joku, joka on kirjoittanut yhtä viisaasti  näistä  asioista kuin hän, 
osaisi  viimein  selittää  kaikille,  miltä  minusta  oikein  tuntuu.  Miltä 
minusta on tuntunut kaikki nämä vuodet. Piilotella todellista olemusta-
ni. Ja miltä minusta tuntui sinä päivänä, kun uskoin salaisuuteni sinulle, 
etkä sinä voinut hyväksyä...” 
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Katseita sinkoili miesten välillä. Noora hieroi kaulaansa ja huomasi, 
ettei siihen oikeastaan sattunut juuri lainkaan. Nyt, kun hän asiaa miet-
ti, häntä nolotti hieman tunnustaa, ettei olento sittenkään ollut purista-
nut kovin lujaa. Ja – olihan Kosti tavallaan syleillyt häntä! Kameroiden 
edessä vieläpä!  

”Tämä aamiaisshow taisi joka tapauksessa olla tässä”, huokasi Olavi 
viimein. ”Ei se mitään. Minä rakastan sinua joka tapauksessa.”

”Rakastatko? Tosiaanko?” 
”Olen miettinyt asiaa kiipeillessäni tuolla palotikkailla. Ja kyllä.”  
”Ehkä kanava voisi väittää, että kyse oli pieleen menneestä markki-

nointitempauksesta”, ehdotti Noora varovasti väliin, katseensa vaihdel-
tua aikansa uteliaasti kahden miehen välillä. Aikaisemman tyrmistyksen 
tielle  alkoi  kohota hienoinen mustasukkaisuus,  kun hän käsitti,  mitä 
miesten kesken oli meneillään. ”Minäkin nimittäin pidän siitä ohjelmas-
ta. Olisi sääli, jos se noin vain lakkautettaisiin. Ja ehkä ensi kerralla sinä  
voisit antaa minun varoittaa ihmisiä ennen kuin paljastat ne, tuota, pih-
tisi.” 

”Noora,  sinä  olet  aarre”,  sanoi  Kosti.  ”Ja  minä  tosiaankin  pidin 
niistä sinun novelleistasi. Kuulkaa, ehkä meidän kaikkien pitäisi lähteä 
aamiaiselle ja jutella niistä hieman lisää? Ennen kuin poliisit tulevat?” 

”Ja  meillä  on  sämpylöitäkin”,  muistutti  Noora,  osoittaen  kohti 
uunia, josta oli alkanut nousta houkutteleva tuoksu. ”Ei, vaan anteeksi, 
focacciaa muffinivuoassa.”  

”Siinä tosiaan voisi olla ajatusta”, myönsi Olavi. 
Kosti vasemmassa ja Noora oikeassa kainalossaan hän marssi ulos 

savun ja pölyn täyttämästä studiosta. Jostakin kaukaisuudesta kantautui 
hälytysajoneuvojen  kimeä  ujellus,  joka  katosi  kuuluvista  viimeistään 
kun Olavi käänsi autoradiota isommalle. 
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Nosta minut ylös
Aada Alexandra Autio

ppelsiini kieri vinhaa vauhtia pitkin linja-auton käytävää. Ras-

mus ojensi  jalkansa kuin paraskin jalkapallomaalivahti  ja  sai 

karkulaisen pysäytettyä. Hän kumartui nappaamaan hedelmän 

lattialta.

A
”Kiitos. Eivät ne yleensä noin kurittomia ole.”

Rasmus kohotti katseensa silmiin, jotka hymyilivät geometrisesti 

leikattujen otsahiuksien rajasta. Silmät olivat yhtä ruskeat kuin hiuk -

setkin. Nainen näytti hämärästi tutulta. 

”Ehkä se ei halua päätyä syödyksi ja päätti paeta”, Rasmus sanoi 

vilkaisten naisen kädessä olevaa veistä.

Nainen  purskahti  nauruun.  Hän  otti  Rasmuksen  ojentaman 

appelsiinin vastaan, kiitti ja palasi paikalleen bussin takaosaan. Kos-

ketuksen lämpö viipyili miehen kädessä. 

Linja-autosta  ulos  astuessaan  Rasmus  huomasi,  että  nainen  jäi 

pois samalla pysäkillä.

Rasmus nosti takin kaulukset pystyyn. Hän ei ollut varma, suo-

jautuiko naisen vetovoimalta vai napakalta pohjoistuulelta. ”Älä nyt 

sorru. Yksi kerta riitti”, hän tuhahti. Alkuvuosi oli ollut yhtä syöksy-

kierrettä. Romahdus oli ollut lähellä tammikuun iltana, kun työmat-

kalta palatessa tyhjässä asunnossa odotti Emmin säntillisellä käsialalla 

kirjoitettu erokirje. Rasmus kiihdytti vauhtia. Salosen valo ja kytkin 

sijaitsi parin kadunkulman päässä. Piti olla ajoissa, ettei uusi työnan-

taja saisi väärää kuvaa. 
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”Peremmälle  vaan,  rohkeasti”,  Karhumäen  Marttojen  puheen-

johtaja  toivotteli  paikalle  saapuvia  miehiä  tervetulleiksi.  ”Ottakaa 

paikat tuosta pöydän äärestä. Nelli kaataa teille kahvia.”

Rasmus pysähtyi ovelle ja katseli ympärilleen. Vähän hermostut-

ti.  Mitä  jos  hän töppäilisi  oikein  kunnolla.  Kyllä  hävettäisi.  Katse 

osui pöydän ääressä kuppeja täyttävään ruskeatukkaiseen naiseen. No 

jopas! Naisen punaruskea neulemekko peitti ja paljasti juuri sopivasti  

pyöreähkön  vartalon  kaaret.  Rasmus  häkeltyi  kohdatessaan  naisen 

katseen. Nolotti jäädä kiinni tuijottamisesta. Olikohan hän toljotta-

nut oikein suu auki. Kas kun ei oikein kuolaa valunut poskelle. Ryh-

tiä nyt, mies!

”Terve. Ja  taas  törmättiin”,  nainen tervehti  reippaasti.  ”Otatko 

kahvia?”

”Kaada  vaan.  Oletko  jättänyt  kurittomat  hedelmät  tänään 

kotiin?” Rasmus kysyi ja ojensi kuppiaan.

”Tuolla ovat, kassissa vetoketjun taakse kahlittuina, tänään kes-

kityn munkkeihin. Ovat tahmeampia, pysyy ote paremmin”, nainen 

vastasi ja ojensi kätensä. ”Minä olen muuten Nelli.”

”Hei, olen Rasmus, ja minulla on ongelma”, Rasmus vastasi.

Nellin nauru täytti huoneen ja käänsi päät.

”Taidat arvata, mikä?”

”Helppo! Et osaa kokata?” Nelli vastasi, eivätkä hänen suupielen-

sä vieläkään asettuneet.

”Bingo.”

”Olet tullut oikeaan paikkaan. Täällä sinusta leivotaan kaikkien 

aikojen Masterchef, usko pois. Täältä ei yksikään poistu, ennen kuin 

hallitsee paneeraukset ja friteeraukset mennen tullen.”
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* * *

Kun neljän tunnin kurssi  päättyi,  porukka vyöryi ovesta keskenään 

leppoisasti  rupatellen. Hyvä ruoka ja rento tunnelma olivat irrotta-

neet kielenkannat.

Rasmus  viivytteli  naulakolla.  Pian  Nelli  tulikin  kurssin  toisen 

ohjaajan kanssa syli täynnä kattiloita ja pannuja.

”Voinko auttaa?” Rasmus kysyi.

”Ilomielin. Nämä pitäisi saada sullottua tuohon kassiin, että saan 

raahattua ne linja-autossa kotiin.”

”Tulin autolla. Pääset kyydissä, kun taidetaan asua samalla suun-

nalla?”

”Sehän  olisi  kiva.  Asun  Ratamonkadulla,  missäs  sinä?”  Nelli 

kysyi.

”Vaahterakujalla. Ollaan melkein naapureita”, Rasmus vastasi ja 

nappasi Nellin sylistä putoavan kattilankannen kiinni.

”Sinulla on nopeat refleksit, taidat olla maalivahti”, Nelli arvuut-

teli samalla kun yritti pujottaa isoa paistinpannua urheilukassiin.

”No  joo,  joskus  on  tullut  harrastettua.  Nykyään  vähemmän, 

alkaa ikä painaa”, Rasmus naurahti.

”Sinä  mikään  vanha.  Mies  parhaassa  iässä.  Jos  arvata  pitäisi,  

sanoisin, ettet päivääkään yli viidenkymmenen”, Nelli arvioi ja vink-

kasi silmää.

Rasmus  ei  mahtanut  naurulleen  mitään,  se  vaan  kupli  syvältä 

palleasta  vastustamattomasti  kuin  suihkulähteen  vesi.  Vain  solina 

puuttui.

”Hyvä  arvio,  ei  mennyt  kuin  kaksikymmentä  vuotta  pieleen”, 

hän kehaisi.

Keskustelu polveili aiheesta toiseen, kevyesti ja välittömästi kuin 
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vanhoilla  tuttavilla.  Nellin  kotiportilla  he  nostelivat  kassit  yhdessä 

autosta. Rasmus auttoi Nelliä kantamaan tavarat sisään rivitalon pää-

tyasuntoon.

”Kiitos. Iso apu. En tajua,  miten sain nämä roudattua kerhoti-

laan”, Nelli ihmetteli kassirivistöä eteisen lattialla. ”Tykkäätkö korva-

puusteista?” hän pomppasi sujuvasti aiheesta toiseen.

Oivallus syttyi Rasmuksen kasvoille viipeellä. Hän nyökkäsi.

”Mummo ei enää ole niitä leipomassa. Ovat parasta, mitä tiedän. 

Tai, no, ainakin parhaita, jos puhutaan samoista puusteista”, Rasmus 

nauroi. Hän tunsi, miten puna nousi pitkin kaulaa. Omat ajatukset  

häkellyttivät.

Nelli yhtyi nauruun.

”Tarjoan  pullakahvit.  Jos  ehdit  jäädä?  Olisin  mitä  todennä-

köisimmin nyrjähdyttänyt selkäni noiden kassien kanssa. Hengenpe-

lastusmitali sinulle kuuluisi.”

Kun  kupit  ja  pullalautanen  olivat  tyhjentyneet,  Rasmus  tunsi 

halua viivytellä lähtöä. Ajomatkalla kotiin hymyilytti. Kaneli maistui  

suussa,  ja  Nellin hymyn muistaminen hytkähdytti.  Rasmuksen aja-

tukset harhailivat takaisin naisen luokse. Hän muisti Nellin hiusten 

tuoksun,  käden lämpöisen kosketuksen ja  naurun,  joka  helisi  kuin 

kannel. Puuskahdus karkasi. Ei. Tähän hän ei alkaisi. Ei nyt, kun elä-

mä alkoi taas maistua. Kokkikurssin opit palasivat mieleen. Alkoi jäl -

leen naurattaa. Mikä ettei elämä maistuisi, kun ruuanlaittoonkin oli  

saanut uusia oppeja.

Illan sininen hetki oli kauneimmillaan, kun Rasmus huomasi jalko-

jensa johdattaneen hänet omia aikojaan kadulle, jolla Nelli asui. Hei-

dän edellisestä tapaamisestaan oli pari viikkoa. Askeleet hidastuivat. 

Hän hätkähti kuin pahanteosta, kun ulko-ovi avautui, ja Nelli astui 
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pihalle lenkkivaatteissa, punainen neulepanta päässään. Tuttu hymy 

heräsi  hetkessä  naisen  kasvoille.  Rasmus  olisi  voinut  potkaista 

itseään, kun sydän hyppäsi laukkaan. 

”Terve, lenkille lähdössä?” hän kysyi.

”Tervepä terve. Kuntokuuria virittelen, että mahtuu parin kuu-

kauden  päästä  kinkkua”,  Nelli  vastasi  vatsaansa  taputellen.  ”Men-

näänkö yhtä matkaa, vai harrastatko pikajuoksua?”

”Mennään vaan. Voitkin näyttää, mistä löytyvät parhaat lenkki-

polut, en ole vielä ehtinyt tutustua maastoon.”

”Selvä. Follow me!” Nelli huudahti juoksuun pinkaisten.

Tunti pururadalla hurahti hetkessä.

”Onko jano? Tuletko maistamaan kuulua mansikka-raparperime-

huani?” Nelli kysyi, kun he pääsivät takaisin lähtöpisteeseensä.

”Mielelläni. Aika haipakkaa menit, hyvä kun perässä pysyi. Nyt 

janottaa kuin jahtikoiraa”, Rasmus tarttui kutsuun.

Nelli  kaatoi  mehut laseihin ja ojensi toisen niistä Rasmukselle. 

Lasi  lipesi  miehen  hikisestä  kädestä  ja  hajosi  kymmeniksi  siruiksi 

laattalattialle. Rasmus kirosi ja Nelli kurkotti ottamaan talouspaperi -

rullaa miehen selän takaa. Päät kolahtivat yhteen. 

Rasmus otti Nelliä hartioista kiinni tukeakseen naista ja pysyäk-

seen itsekin pystyssä. Molemmat yllättyivät toistensa liikkeistä ja löy -

sivät itsensä keittiön lattialta, lasinsirujen ja mehulammikon päältä. 

He  siirtyivät  lammikosta  yhtenä  käsien  ja  jalkojen  sekamelskana, 

ensin toisiltaan anteeksi pyydellen, seuraavassa hetkessä kädet pitkin 

toistensa vartaloita vaeltaen, suu suuta hakien. Vaatteet lensivät yksi  

toisensa jälkeen lattialle. Sanaakaan ei vaihdettu, teot puhuivat puo-

lestaan. 

”Olipas  se…”,  Rasmus  hönkäisi  vierellään  lattialla  makaavalle 

Nellille.
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”Joo. Yllättävä intohimokohtaus, sanoisin.”

Rasmus  vilkaisi  naista  varovasti  ja  huomasi  tämän  hytkyvän. 

Ensin hän ajatteli toisen itkevän, mutta pieni pulputtava ääni ja tar -

kempi  tutkailu  paljastivat,  että  nainen  pidätteli  naurua.  Rasmus 

kohottautui istualleen ja antoi katseen kiertää keittiössä. Se oli kuin 

taistelutanner:  lasinsirpaleita,  punainen  mehu  roiskeina  kuin  veri, 

vaatteet levällään kuin pyörremyrskyn jäljiltä. Nellin nauru tarttui. 

Luuttu ja rätti aseinaan he kävivät sotkun kimppuun. Muutaman 

minuutin  päästä  todistusaineisto oli  tuhottu ja  keittiö  edustuskun-

nossa.  Vaatteetkin  olivat  löytäneet  omistajansa.  Seurasi  hämillinen 

hiljaisuus.

”Huomenna aikainen herätys, on kai mentävä”, Rasmus lopulta 

totesi.

”Sama täällä.”

Ovella Nelli suikkasi suukon Rasmuksen leukaan ja tuikkasi pie-

nen mytyn tälle käteen.

”Iltapalaksi.”

Rasmus nuuhkaisi  ulkona katulampun valossa kädessään olevaa 

nyyttiä. Tuoksu viekoitteli ja huumasi. Markus vihelteli hilpeää irk-

kusävelmää  koko  kotimatkan.  Mielessä  kieppui  ajatus,  ettei  häntä 

näin helposti valloitettaisi. Päätös pitäisi, ei naisia elämää sotkemaan.  

Se laatu riitti jo.

Ensimmäisten  pakkasten  aikaan  Rasmuksen  auto  päätti  hyytyä. 

Hänelle  tuli  kiire  juosta  pysäkille,  ettei  myöhästyisi  töistä.  Parin 

pysäkin päässä autoon nousi vaaleaverikkö, joka istui Rasmusta vasta-

päätä.

”Mutta hei, mehän tunnemme. Muistatko? Viime viikonloppu-

na, Kirmakassa”, nainen vinkkasi silmää. ”Katsos, tällainen tämä nyt 
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sitten on”, nainen jatkoi ja ojensi kätensä niin, että se lepäsi Rasmuk-

sen reiteen.

Rasmuksen  näkö  sumeni.  Aivan  kuin  joku  olisi  humauttanut 

häntä kaulimella päähän. Niskaa pakotti niin, että Rasmus ähkäisi ja  

silmistä valui vesi.

”Hei, mikäs sinulle tuli?” nainen säikähti.

Rasmus veti henkeä ja sai vaivoin vastatuksi, ettei mitään hätää.  

Mikä lie lihasjumi iskenyt. Nyt hän muisti naisenkin, olivat viettä-

neet polttareita, ja työkavereiden kanssa he olivat innostuneet tanssit -

tamaan naisia oikein urakalla.

”Komea on, oikein timanttisormus”, hän ihasteli naisen esittele-

mää sormusta.

”Koreat kahleet ne olla pitää, kun päätös on tehty. Ollaan täysil -

lä, eikä vaan meinata!”

Sanat jäivät pyörimään Rasmuksen ajatuksiin loppumatkan ajak-

si. Hän kuunteli seuralaistaan puolella korvalla ja vastaili ykskantaan 

kysymyksiin. Koko syksyn hän oli heilahdellut raudanlujasta päättä-

väisyyden tilasta kaipuuseen, joka huokailutti, hikoilutti ja huojutti  

henkisesti. 

Omat tuntemukset kummastuttivat. Jostain syystä kaikki tuntui 

yhdistyvän ruokaan: makuihin, tuoksuihin, aromeihin. Aamulehden 

lukemisesta ei  ollut tulla mitään,  kun urheilusivujen nyrkkeilyuuti -

setkin saivat  kaipaamaan  Nellin  korvapuusteja.  Liikkeen valaisimet 

olivat hänestä väreiltään sitruunaa, vaniljaa, suklaata ja chiliä. Maha 

kurni ja kuola valui pienimmästäkin ärsykkeestä. Kahvioihin hän ei 

ollut uskaltautunut enää viikkoihin.

Edellisenä  iltana  hänen  oli  ollut  pakko  tunnustaa  itselleen 

totuus. Ei tästä mitään tulisi. Joka ikisen maustehyllyssä olevan pur-

kin aromi heikotti polvissa, jääkaapin oven avaaminen tuntui vatsan-
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pohjassa kuin olisi hypännyt vesipuiston kamikaze-tuubiin, lähimar-

ketin leipähyllyn ohitus sai  aikaan hiprakkaisen olotilan:  teki  mieli  

laulaa ja tanssahdella vaihtoaskelin – suorinta tietä Nellin ovelle.

Viimeinen  niitti  oli  postilaatikosta  edellisenä  päivänä  löytynyt 

rasia. Siitä kuoriutui jättimäinen tiramisuleivos. Kun Rasmus iltakah-

villa  nautiskeli  leivosta,  kaipuu  Nellin  syliin  kävi  sietämättömäksi.  

Oli lähellä,  ettei  Rasmus suunnannut niiltä jalansijoilta naisen luo.  

Vaivoin hän sai pidäteltyä mielihalun. Yhden yön kyllä jaksoi.

Rasmus  vilkaisi  kelloa  iltapäivän  mittaan  kymmeniä  kertoja. 

Työpäivä matoi. Vatsassa kipristeli. Illalla hän näkisi Nellin jälleen. 

Edellisestä kerrasta oli lähes kuukausi. 

Rasmus seisoi tutun oven edessä asennossa kuin partiopoika. Olokin 

oli  kuin teinillä ensi  treffeillä.  Lukko rapsahti,  ovi avautui  ja Nelli  

kapsahti Rasmuksen syliin. Nainen tuoksui vaniljalta ja kardemum-

malta.

”Tulit sitten”, nainen hönkäisi hänen korvaansa.

”Miksen olisi tullut?”

”Jotenkin  ajattelin…  jos  olisit  unohtanut.  Tai  tullut  toisiin 

aatoksiin. Maailma on täynnä houkutuksia”, Nelli sanoi katse tiukas -

ti Rasmuksen silmissä.

Rasmus katsoi naista ihmetellen. 

”Edes minun muistillani ei tällaista voi unohtaa kuukaudessa.”

Rasmus  veti  Nellin  viereensä  sohvalle  ja  kietoi  kätensä  tämän 

ympärille. Nelli käpertyi Rasmuksen kylkeen kerälle. 

”On pitänyt  monta kertaa  kysyä,  mutta  on aina jäänyt.  Miten 

innostuit leipomisesta?” Rasmus kysyi.

”Sinulla on vähän väärä kuva. En oikeastaan leivo, paljonkaan”, 

Nelli vastasi ja vaikeni.

53



Rasmus aikoi väittää vastaan, mutta antoi hiljaisuuden venyä nai-

sen vastausta odottaen.

”Katsos. Kun haluaa jotain oikein paljon, kaikki keinot ovat sal-

littuja. Jopa Salla-mummin salainen ase”, Nelli hymisi.

”Mummin salainen ase.  Tuosta  et  ole  kertonutkaan.  Kuulostaa 

jännittävältä.”

Nelli  kääntyi  katsomaan  Rasmusta  silmiin.  Hänen  ilmeensä 

muuttui salamyhkäiseksi.

”Ehkä  uskallan  kertoa,  kun  nyt  olet  tukevasti  siinä,  etkä  enää 

karkaa. Mummi näet tiesi, miten rakkauden sidos leivotaan.”
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Aada Alexandra 
Aution kaikista 

helmein glögivinkki

Alkuvalmistelu:
Odota  iltahämärää.  Paikallista  kodin  sulakekaappi.  Kierrä  irti 

olohuoneen valaistukseen vaikuttavat sulakkeet ja piilota ne esimerkiksi 

sukkahousulaatikkoon. 

Virittely:
Siirry vaatehuoneeseen. Etsi garderobistasi hehkein asusteesi (pitsi, 

satiini  ja  paljetit  suositeltavia,  maun  mukaan  toki).  Pukeudu 

valitsemaasi asuun. Tee kevyt iltameikki, korosta huulia ja silmiä.

Mene keittiöön ja aseta pöydälle kodin kaksi kauneinta glögilasia tai 

-mukia.  Etsi  sopivat  kynttilät  ja  viritä  ne  valmiiksi  tilanteeseen 

sopivimpaan kohtaa asunnossa.

Virittäytyminen:
Istuudu  mukavaan  tuoliin.  Jos  hehkein  asusteesi  on  perin 

niukkakankainen, vedä ympärillesi shaali. Avaa tietokone. Siirry sivulle 

http://osuuskumma.fi/ursula. Avaa lehden viimeisin numero. Ala lukea. 

Lue, kunnes kuulet ulko-oven raksahtavan. 
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Seuralaisen vastaanottaminen:
Sulje tietokone, tunge shaali vaikka sohvan taakse. Liihottele tulijaa 

vastaan  (tässä  vaiheessa  lienee  hyvä varmistaa,  että  tulija  on  deittisi). 

Toivota  Hänet  tervetulleeksi  suukoin  ja  halauksin.  (Jos  on  tarpeen) 

vinkkaa  Hänet  mukaasi  ja  ohjaa  glögin  nauttimiseen  suunniteltuun 

paikkaan. Sytytä kynttilät.

Glögin valmistus ja tarjoilu:
Mene keittiöön ja lämmitä mikä tahansa käsiisi löytämäsi glögi ja 

kaada se laseihin. Jos välttämättä haluat, voit lisätä lasiin maun mukaan 

terästystä,  manteleita  ja  rusinoita,  mutta  ne  eivät  ole  millään  tavalla 

välttämättömiä. Tarjoile glögi haluamallasi tyylillä.

Loppuhuipennus:

Nauttikaa!
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http://osuuskumma.fi/julkaisut/joen-jumala/


http://osuuskumma.fi/julkaisut/keskilinnan-ritarit-sarja/aseenkantajan-kunnia/


http://osuuskumma.fi/julkaisut/kirotun-maan-kulkijat/


http://osuuskumma.fi/julkaisut/todensanat/


http://osuuskumma.fi/julkaisut/ruumiittomat/


http://osuuskumma.fi/julkaisut/tulen-tyttaria/
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