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Anonyymit kotikiusatut
Ahdasta kun sukkahousupuvussa.
Alistus Veijo! Alistus Pauli! Tervetuloa sankoin joukoin, anonyymien kotikiusattujen, viikkokokoukseen Veijo.
Kiitos Pauli.

Saanko minä esittää sinulle yhden intiimikysymyksen? Tottahan toki, sinä Veijo. Missä kunnossa sinä olet
aamulla lähtenyt kotoa, oletko sinä huomannut että sinulla on vissiin teidän Martan sukkahousut jalassa, ja
sinulla on yläosakin pelkkää sukkahousua.
Minä arvasin että sinä puutut pelkästään tämänlaisiin ulkonaisiin asioihin, kun sinulla ei ole ollenkaan
semmoista sisäistä hehkua ja henkevyyttä. Että ulkoiset asiat on sinullekin tärkeitä.
En minä ny sitä tarkoittanut, mutta et sinä ny normaalisti missään sillahousupuvussa kulje.
No Martan vika. No miten se Martan vika, voi olla.
Se haluaa tehdä musta jamis sauhojärven.
Kenen? Sami vauhojärven.
Hahha, kuka se on? En minä tiedä, mutta Martta sano että, se on semmoinen hyvä kroppainen mies. kuule
ja jossakin ulkomailla on semmoiset räkä poskella hiihto kilpailut. Se kuule vahtaa niitä aivan silmät tapillaan
ja sitä pitää passata sinne ja kaikkea tämmöistä ja kokoajan se huokaa ja ihailee aina kun tulee jamis
sauhojärven kuva, kun se suksii menemään siellä. Sano että meikäläisestä tulisi samanlainen, että
minullekin semmoinen jumalainen vartalo, niin kuin sillä.
No miten sinä noilla Martan sukkahousupuvulla niin oman vartalosi saisit yhtään timmimpään kuntoon.
Onko se tukisukkahousupuku? On. Jaa. Pikkusen painaa kainaloitten alta, ei veri kierrä käsissä ollenkaan,
on aivan sinisenä sormetkin. Niin on kyllä.
Sitten se pakottaa meikäläisen hiihtämään takaa-ajo hiihtoa, sillä systeemillä että joudun kokoajan
hiihtämään Valosen ajan niin kiertämään taloa ympäri sukset jalassa.
Muuten menee hyvin, mutta kun siellä on se halkopino, siellä meidän takana. Pikkusen vaikea kiikkua,
sukset jalassa yli ja rämpiä siitä. Ja se istuu siinä terassilla ja aina kun minä olen sillä kohtaa, niin se siinä
ärähtää ja muka niin kun lähtee perään.
Meikäläiselle ja se on kato takaa-ajohiihtoa sen mielestä.
Ai, kuka sinulla voitelee? Itse tietenkin.
Jaa. Mitä sinä pruukaat laittaa siinä jos on alle kolmenkympin pakkanen?
No silloin minä vetäisen vasemmasta sieraimesta. Mutta jos on, sanotaan tuommoinen nolla keli suunnilleen,
silloin minä niistän molemmat sieraimet pohjaan.
Tiedätkö että meikäläinen on harrastanut, Martan kanssa, aivan hirveästi näitä räkä poskella hiihto
kilpailujen aikana.

Meillä kato on rinttiä ollut. Strinntiä. Mitä se on?
No se on semmoinen, siinä on lyhyt matka ja siinä lähdetään täysillä heti alusta. Minä olen pistänyt
pitovoiteeksi hilsettä. Keskellä pannaan mihin paino enemmän keskittyy.
Minä kato siinä pihalla, kun Martta on tarkastanut astiat, ettei niihin ole jäänyt mitään, että minä olen hyvin
kuivannut ne, pyyhkinyt. Ettei niissä ole tahroja. Jos se löytää tahran se huutaa kun hyeena, vaikka se
huutaa kyllä normaalistikin, ja sitten minä lähden suksilla.
Lähden heti alusta täysillä ja vetelen sinne liiterin taakse, niin kauan ettei Martta pysy perässä.
Ei se jaksa niin kauas yhteen menoon mennä, ellei se tilaa taksia.
No aika pari pahaa nousua siinä ennen tuota puuliiteriä, mutta ne menevät, minulla on aika hyvä kondis.
Tiedätkö, minä olen vasta parikertaa mennyt sillä tavalla, että toisessa nousussa meni hapoille, kun minä
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ollut oikein keskittynyt.
Minä lähin pikkusen liian lujaa sen alun, Mutta tiedätkö, että meikäläinen ei tarvitse ollenkaan pito voidetta.
No? kun minä neljäsataakaksitoista kierrosta, valosana aikana, ehdin hiihtämään. Sitä pirttiä ympäri, se on
sulanut koko latu pois, Se on kato nurmikolla. No kato nurmikolla on aika hyvä pito, mutta melko surkea
luisto. Niin se on kyllä totta.
Mutta tiedätkö mitä, Meikäläinen joutuu varmaan myymään kaikki nuo minun urheiluvälineet. sukset ja muut
tsydeemit, kaikki mitä minulla on ylimääräistä tavaraa.
No? Kun Martalle on iskenyt vaihdevuodet. Minä joudun laittamaan automaattiauton.
No? Kun Martalla on niin pahat vaihdevuodet.
Miten se ilmenee? No miten, viikonloput kun se on kauhea juomaan punaviinaa viikonloppuna. Se ostaa
semmoisen ison pahvi tömpön semmoista punaviinaa, niin se ei itse pysty ajamaan autoa. Ja sitten minä
ajan sitä autoa, ja se kokoajan huutaa niin kuin esimerkiksi. kun minä jostain niin kun lähden kiihdyttämään,
kakkosella. Niin kun minä ajan liian, että neljässäkymmenessä, pitää vaihtaa kolmoselle. Ja kolmosella ei
saa ajaa yli seitsemääkymmentä, se että kone huutaa liikaa.
Niin kun minä en osaisi ajaa autoa kun minä olen mies. Kokoajan minulle niistä vaihteista huutaa.
Paappa isompaa, paappa pienempää. Minä ajattelin, että ne vaihtevuodet lähtisivät sillä, että. Kun jotku
laittaa niitä piikkejäkin, semmoisia hormoni piikkejä, minä ajattelin, jos ne vaihtevuodet lähtisi, paranisi
meidän Martalta. Jos laittaisi tuommoisen automaattiauton.
Kannattaa kokeilla, saattaa tulla halvemmaksi tai ainakaan se ei ole niin pahantuulinen ja kärttyinen
kokoajan.
Mutta tiedätkös mitä, minä mietin. No?
Vois lähtee Amerikkaan joobaamaan. Mitä tekemään?
Joobaamaan Amerikkaan. Mitä se tarkoittaa?
En minä oikein tiedä. Kai semmoista, että istutaan jalat ristissä ja mumistaan. Yks suomalainen mies on
lähtenyt sinne ja saanut Amerikkalaisen vaimon itselleen. Mutta sehän voi olla, ojasta allikkoon, luuletko että
ne. Mitäs kaupunkeja siellä Amerikassa on? Los oylolos, Tokholm ja näitä niin, luuletko että siellä Martat on
yhtään sen leppoisampia kuin täälläkään.
Ai en minä siitä tiedä, mutta se on ainakin parempi, että kun ne puhuu Amerikan kieltä, niin itse ei ymmärrä
siitä yhtään mitään. Niin ei sitä tarvitse totella, vaikka se kuinka karjuu, huutaa ja käskyttä. Niin ja sitten ei
tule niin alistusmeininki kun ei ymmärrä kun se haukkuu.
Mutta tiedätkö että, semmoinen homma minua pikkaisen pelottaa, että saattaa olla että meikäläinen joutuu
vielä julkisuuden kurimukseen. Mihin?
Julkisuuden kurimukseen. Taasko se sinua pelottaa?
Joo. Miten sinusta on tullut noin julkisuus Kammonen?
No kun meidän Martta, ei syö enää, mitään muuta kun, uuniperunoita ja pihviä.
No miten semmoinen voi julkisuuteen vaikuttaa?
Kuulemma kirjailijat, aloitteleva kirjailijat, syö pelkästään miesten kanssa, uuniperunoita ja pihvejä.
Ai jaa minä luulin, että se yrittää käydä lukiota.
Ei sille kuulemma sekin piisaa, joku on julkaissut vasta kirjan. Että ne syö pelkästään, uunipottuja ja pihvejä.
Mutta minun täytyy nyt lähtee, kämpille hiihtämään. ennen kun on pimeää. Ja minunkin, on pakko lähtee.
Alistus.! Alistus!

