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HALU
ja muita pieniä kertomuksia

2
Stefan Lind & Christine Sandström

‐ Miten mies voi tietää, mitä nainen haluaa?
‐ Ei mies voi tietää, mitä nainen haluaa.
‐ Miksi ei voi?
‐ Koska nainen ei itsekään tiedä, mitä hän haluaa.
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Keltainen kesämekko
Oli automyyjän vuoro järjestää rivitaloyhtiön kesäjuhlat. Hän osti uuden
kaasugrillin ja hankki lankomiehen kautta laatulihaa niin, että syötävä ei pääsisi
kesken loppumaan. Juomat sovittiin tuotavaksi nyyttikestiperiaatteella, mutta
automyyjä piti huolen, että juotavaa varmasti riittäisi. Hän haki Tallinnasta
hanaviinejä, olutta ja väkeviä, joita riittäisi koko kesäksi, vaikka joka viikonloppu
grillattaisiin.
Ilma oli mitä parhain. Keskikesän aurinko lämmitti mukavasti ja pieni tuulenvire
piti ilman lempeänä. Automyyjä viritti grillin, laittoi esiliinan vatsansa eteen ja
haki edellisillasta saakka marinoituneet pihvit ja kananpalat keittiön kylmiöstä.
Jääkaapista hän haki oluttölkkejä ja laittoi ne pensaan varjoon.
Automyyjän rintava rouva kantoi salaattikulhoja pihalle rakennetulle pöydälle ja
asetteli kertakäyttölautaset ja ‐mukit paikoilleen.
Talon päässä asuva eläkeläispariskunta tuli ensin. Automyyjän vaimo laski heille
viiniä, ja miehet jäivät keskustelemaan grillin teknisistä ominaisuuksista rouvien
ihastellessa pihan istutuksia.
Yhtiössä asuva insinööri tuli pihalle viskipullon kanssa. Hän liittyi miehiin ja otti
automyyjän tarjoaman oluen. Hänen ekonomivaimonsa toi korillisen leivonnaisia
ja pari pulloa kuohuviiniä, jotka naiset avasivat ja täyttivät muoviset
samppanjalasinsa.
Talon toisessa päässä asuva kalpea opettajapariskunta liittyi seuraan. Heillä oli
molemmilla olkihatut ja rouvalla oli pitkähihainen paita ja maahan saakka
ulottuva hame. He laskivat itselleen täydet lasit valkoviiniä. Heidän
murrosikäinen tyttärensä seurasi heitä tervehtimättä ketään ja meni
pihakeinuun näppäilemään älypuhelintaan.
Pihalle tuli myös kaupungin virastotalolla työskentelevä pariskunta. Heidän kaksi
alakouluikäistä poikaansa jäivät nurmikolle potkimaan palloa. Herra liittyi
miesten seuraan ja otti insinöörin ojentaman oluttölkin. Rouva sai kuohuviiniä.
Grillistä nousi hyvä tuoksu. Naiset kaatoivat itselleen lisää viiniä ja miehet
avasivat uudet oluttölkit.
Puheensorinan yltyessä pihalle tuli autokauppiaan seinänaapurina asuva
palomies. Hänellä oli musta hihaton teepaita, bermudashortsit ja aurinkolasit.
Hän meni grillin ääreen ja sai automyyjältä tölkin olutta.
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‐ Missäs on loput perheestä?, automyyjä kysyi pihvejä käännellessään.
‐ Lähtivät maalle mummolaan, palomies vastasi ja kohotti tölkkiään. ‐ Koko
viikoksi.
‐ Vai koko viikoksi, miehet naurahtivat ja kolauttivat oluitaan palomiehen
tölkkiin.
‐ Vai kesäleskenä. Ja koko viikon, insinööri sanoi ja vilkaisi pöydän ääressä viiniä
juovia naisia. ‐ Siis baanalle tänään, hän jatkoi ja iski palomiehelle silmää.
‐ Huomenna on työvuoro, palomies sanoi. ‐ Ei parane lähteä, ei ainakaan kovin
pitkälle kierrokselle.
Palomies tyhjensi oluensa. Hän rutisti tölkin ja meni pöytään. Naiset tekivät
hänelle tilaa toisiinsa vilkaisten. Mies istui penkille naisten väliin ja laski itselleen
mukillisen punaviiniä. Hänen vieressään olevien naisten paljaat käsivarret
koskettivat hänen hauiksiaan heidän ojennellessaan hänelle astioita. Palomiehen
edessä istuvan insinöörin rouvan paljas jalka kosketti miehen säärtä, mutta
kumpikaan ei siirtänyt jalkaansa pois. Naiset hymyilivät miehelle hänen
laskiessaan viiniä naisten laseihin.
Automyyjä toi pöytään vadillisen pihvejä ja miehet liittyivät seuraan oluttölkit
käsissään. Puheensorina yltyi entisestään ruokailun edetessä. Pojat potkivat
nurmikolla palloa ja tyttö istui pihakeinussa kännykkäänsä naputellen.
Automyyjän rouva istui palomiehen vieressä ja kaatoi hänelle loput
kuohuviinistä. Palomies nosti lasiaan ja naiset kolauttivat omiaan hänen
kanssaan. Miehet tyhjensivät tölkkinsä ja avasivat uudet. Palomies laski naisille
lisää viiniä ja ravisteli pakkausta arvioiden jäljellä olevan juoman määrää.
Pöydälle lennähti poikien potkaisema pallo ja kaatoi punaviinilasin automyyjän
vaimon syliin. Nainen ponnahti ylös ja pyyhki mekkoaan kukalliseen servettiin.
‐ Voi ei, hän sanoi. ‐ Minun täytyy mennä vaihtamaan tämä. Muut nauroivat ja
rouva meni pihaovesta sisälle taloon.
Kylpyhuoneessa nainen laittoi mekkonsa pyykkikoriin. Hän riisui rintaliivinsä ja
pikkuhousunsa, kävi nopeasti suihkussa ja meni makuuhuoneeseen. Hän otti
kaapista keltaisen ja sinisen mekon ja katseli itseään peilistä vaatteita edessään
pidellen.
‐ Keltainen on parempi, palomies sanoi. Hän oli nostanut aurinkolasit otsalleen
ja nojasi makuuhuoneen ovenpieleen kahta viinipakkausta käsissään pidellen.
Nainen käännähti ja puristi mekkoja rintaansa vasten.
Mies laittoi viinipakkaukset vuoteelle ja tuli naisen luokse.
‐ Voinko auttaa?, hän sanoi ja tarttui naisen pitelemän mekon helmaan. Nainen
kääntyi ja mies veti mekon hänen ylleen.
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Nainen pyysi miestä vetämään mekon selässä olevan vetoketjun kiinni. Mies
tarttui hänen lanteisiinsa ja suuteli häntä niskaan.
‐ Ei, hei, älä, nainen sanoi ja yritti vetäytyä pois miehen ulottuvilta.
Mies painautui naisen selkää vasten ja nosti kätensä naisen rinnoille.
‐ Ei, hei, älä, ei, ihan totta, ei, nainen sanoi ja yritti päästä irti miehen otteesta.
Mies piteli käsiään naisen rinnoilla ja painoi hänet seinää vasten.
‐ Ei, päästä irti, ei, en halua, nainen sanoi ja otti miehen käsistä kiinni.
Palomies hyväili naisen rinnanpäitä sormillaan ja suuteli naisen korvanlehteä.
‐ Ei, älä viitsi nyt. Ei, hei, älä. Joku voi tulla, nainen sanoi ja taivutti päätään
poispäin. ‐ Joku voi tulla.
‐ Laitoin pihaoven lukkoon, mies kuiskasi ja hyväili huulillaan naisen poskea. Hän
laski kätensä naisen lanteille ja alkoi vetää sormillaan mekon helmaa ylemmäksi.
‐ Ei, älä, ihan totta nyt, en halua, nainen sanoi. Hän nojasi päätään seinään ja
tarttui miehen ranteisiin.
Mies puristi naisen pakaroita ja levitti niitä.
‐ Ei, älä, nainen sanoi hiljaa miehen alla vääntelehtien. ‐ Älä. En halua.
Mies painoi shortsiensa alla paisuneen peniksensä naisen pakaroiden väliin.
‐ Etkö todellakaan halua?, mies kuiskasi ja siirsi molemmat kätensä naisen
alavatsalle. Nainen nojautui käsivarsillaan seinää vasten. ‐ Apua. Se on ihana,
nainen kuiskasi. ‐ Se on aivan ihana, mutta vaikka haluaisinkin, en voi. Apua. Ei,
nainen huohotti. ‐ Haluan, mutta en voi. Päästä minut, nainen sanoi ja työnsi
lanteitaan miehen jäykistynyttä kalua vasten. ‐ Päästä minut. Apua. Haluan. En
voi. Tietysti haluan. Ihana kalu, ihana kyrpä, ihana, ihana, nainen sanoi, käänsi
päätään ja työnsi kielensä miehen huulien väliin. ‐ Haluan, tietysti haluan, mutta
en voi. En voi. Joku voi tulla, nainen voihki ja hieroi pakaroitaan miehen
lanteisiin.
Mies liu’utti kätensä naisen jalkoväliin, joka oli kostea ja lämmin. Nainen
vääntelehti ja antoi miehen työntää sormet emättimeensä. Nainen vingahteli ja
puri käsivarttaan miehen hyväillessä sormenpäillään hänen klitoristaan.
Mies kieräytti jäykistyneen peniksensä shortsiensa reunan yli ja työnsi sen
naisen läpimärkään emättimeen.
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‐ Ei, älä, apua, nainen parahti ja kumartui eteenpäin lanteitaan kohottaen. ‐ Ei,
apua, ihanaa, tule, ihanaa, älä, tule, kovemmin, tule, tule, tule, kovemmin,
syvemmälle, tule, kovemmin, tule, älä, ei, apua, voi, haluan, en voi, haluan, tule,
tule, ei, apua, ei, nainen huohotti miehen työntöjen rytmissä ja nosti lanteitaan
korkeammalle miehen pidellessä hänen pakaroitaan ja työntäessä penistään
hänen sisäänsä yhä nopeammin ja voimakkaammin.
Pihaoveen koputettiin. Mies kiihdytti työntöjään ja purkautui naisen sisään. Hän
veti peniksensä ulos, työnsi sen shortseihinsa ja otti viinipakkaukset vuoteelta.
Hän meni eteiseen ja avasi pihaoven, jonka takana opettajatar ja insinöörin
rouva seisoivat ja kysyivät, mikä viivytti palomiestä viininhaussa.
‐ Punaista ja valkoista, mies huudahti viinipakkauksia heiluttaen ja tanssahteli
naisten välistä pihalle. Hän ojensi pakkaukset naisille, kietoi kätensä heidän
vyötärölleen ja keinutti lanteitaan naisten lanteita vasten heidän mennessään
pihapöydän ääreen. Miehet taputtivat käsiään ja nauroivat naisten täyttäessä
heidän lasinsa yli äyräidensä.
Kesäilta oli hämärtymässä. Insinöörin tytär istui pihakeinussa ja näppäili
kännykkäänsä. Pojat olivat menneet kotiinsa. Automyyjä paistoi lisää pihvejä
miesten huudellessa grillausohjeita ja juodessa muovimukeista insinöörin
tarjoamaa viskiä.
Automyyjän vaimo istui keltaisessa mekossa palomiehen edessä ja kaatoi
itselleen viiniä. Hän etsi jalallaan palomiehen paljaan pohkeen ja siveli sitä
varpaillaan. Palomies hymyili hänelle ja nosti lasiaan.
Insinöörin rouva istui palomiehen vieressä ja laski pöydän alla kätensä hänen
reidelleen. Nainen siirsi kättään hitaasti ylemmäksi ja työnsi sen shortsien
lahkeesta sisään, kunnes tavoitti miehen pehmeät ja spermasta tahmeat kivekset.
Hän hymyili autokauppiaan rouvalle palomiehen peniksen jäykistyessä hänen
sormiensa alla.
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Ranskantunti
Nainen oli päässyt elämässään pitkälle. Kainuulainen ylioppilastyttö oli
suorittanut tutkinnon oikeustieteessä, saanut harjoittelupaikan
valtionhallinnossa ja edennyt lopulta ulkoministeriöön EU–tehtäviin.
Hän tuli jälleen aamukoneella talvenharmaaseen Brysseliin ja otti taksin
hotellilleen, jossa hän kävi iltapäivän kokouksen materiaaleja läpi.
Työnsä vuoksi hänen oli opiskeltava ranskaa. Tasan kello kaksitoista hänen
ovelleen koputettiin. Hän avasi oven ja tervehti opettajaansa poskisuudelmin.
Hän ripusti miehen sateesta märän takin naulakkoon ja laittoi hänen
sateenvarjonsa eteisessä olevaan telineeseen.
He istuutuivat ikkunan edessä olevan pöydän ääreen ja nainen alkoi lukea
Baudelairen runoja ääneen. Opettaja korjasi hänen ääntämystään ja pyysi naista
kääntämään säkeitä englanniksi.
Naisen tehdessä merkintöjä runokirjan sivuille mies meni kylpyhuoneeseen. Hän
avasi kylpyammeen hanan ja kaatoi ammeeseen puoli pullollista kylpyvaahtoa.
Kun hän palasi huoneeseen, nainen seisoi ikkunan edessä harmaata kaupunkia
katsellen. Mies riisui pikkutakkinsa ja alkoi avata paitansa nappeja. Nainen meni
hänen taakseen ja alkoi hyväillä opettajan kiharaisen karvoituksen peittämää
rintaa. Hän tunsi miehen rinnanpäitten kovettuvan sormiensa alla.
Nainen riisui miehen paidan ja avasi hänen housunsa. Miehen penis paisui ja jäi
osoittamaan yläviistoon naisen laskiessa housut alas.
Nainen polvistui ja riisui miehen sukat. Hän suuteli opettajan kiinteitä pakaroita
ja liu’utti sormensa lantion ympäri kiveksiin, joita hän ja nyppi ja venytteli
hellästi.
Nainen nousi ja työnsi opettajan kylpyhuoneeseen hänen alastonta vartaloaan
katsellen miehen laskeutuessa valkean vaahdon sekaan.
Nainen riisui harmaan jakkupukunsa ja asetteli silkkiset alusvaatteensa
nojatuolin selustalle. Hän meni kylpyhuoneeseen ja laskeutui kylpyyn selkä
miehen rintaa vasten.
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Opettajan jäykistynyt penis liukui naisen pakaroiden väliin miehen kiertäessä
kätensä hänen ympärilleen ja suudellessa hänen niskaansa. Hän kuiskaili naisen
korvaan ranskankielisiä lauseita ja hyväili hänen pieniä rintojaan, ohuita reisiä ja
karvattomaksi ajeltua häpyä.
Nainen ojensi miehelle shampoopullon ja taivutti päätään taaksepäin. Opettaja
kasteli naisen ohuet ja lyhyeksi leikatut hiukset ja levitti niihin shampoota
puhettaan keskeyttämättä. Nainen toisti opettajan lauseita ja antoi miehen hieroa
päänahkaansa kevein liikkein.
Mies huuhteli naisen hiukset ja otti tämän ojentaman hoitoaineen. Nainen painoi
päänsä miehen olkapäätä vasten ja suuteli häntä suulle.
He makasivat hetken kylvyn lämmössä, kunnes mies huuhteli naisen hiukset ja
auttoi naisen seisomaan. Opettaja suihkutti naisen, puki hänen ylleen hotellin
kylpytakin ja seurasi häntä makuuhuoneeseen.
Nainen avasi vuoteen ja mies istuutui valkeille lakanoille. Nainen tuli hänen
vierelleen ja otti yöpöydältä ranskankielisen kirjan, jota alkoi lukea ääneen.
Opettaja korjasi naisen ääntämystä ja pyysi selittämään tekstin sisältöä
englanniksi.
Lukiessaan nainen hyväili kylpytakin raosta näkyvää miehen rintaa. Hän siirsi
kättään alemmaksi ja tavoitti jäykkänä sykkivän peniksen. Opettaja avasi naisen
kylpytakin ja suuteli naisen kovina nousevia rinnanpäitä. Nainen painoi miehen
selälleen, istui hänen reisilleen ja alkoi hieroa kaksin käsin hänen suureksi
paisunutta penistään. Hän kohottautui ja asetti peniksen häpyhuultensa väliin
hieroen sitä edestakaisin. Lopulta työnsi peniksen emättimeensä ja antoi sen
työntyä hitaasti sisäänsä juurta myöten.
Nainen istui hetken hiljaa ja alkoi liikuttaa lantiotaan päästäen peniksen lähes
ulos ja painaen sen takaisin syvälle sisäänsä. Mies piteli käsiään naisen pienillä
pakaroilla ja kuiskaili hänen korvaansa. Nainen kiihdytti liikkeitään, kunnes alkoi
voihkia ja saavutti orgasmin. Hän nytkähteli hiljaa ja painui makaamaan
opettajan päälle. Mies liikutteli penistään naisen reisien välissä ja purkaantui
naisen pakaroille.
Nainen nousi ja kävi peseytymässä. Kun hän palasi makuuhuoneeseen, opettaja
oli pukeutunut. Hän ojensi naiselle laukustaan ottamansa Montaignen
esseekokoelman ja pyysi häntä lukemaan sen seuraavaksi kerraksi. Hän otti
takkinsa ja sateenvarjonsa, antoi naiselle poskisuudelmat ja lähti.
Nainen pukeutui jakkupukuunsa, kampasi hiuksensa ja sipaisi huulirasvaa
ohuisiin huuliinsa, jotka taipuivat alaleukaan ulottuviksi teräviksi viivoiksi. Hän
asetti paksusankaiset silmälasit silmilleen ja tarkasteli itseään peilin edessä.
Hetken ympärilleen katseltuaan hän otti salkkunsa ja takkinsa ja lähti
talouskomission kokoukseen.

9

Polvistu
Opettajatar piti saunomisesta. Lauantai‐iltaisin hän viihtyi löylyssä pitkään. Hän
palasi usein lauteille vilvoiteltuaan välillä pukuhuoneessa, tai sään salliessa
heidän omakotitalonsa terassilla. Hänen miehensä, kunnan verojohtaja, oli
nopeampi. Hän otti löylyt, peseytyi ja joi kolme pulloa olutta pukuhuoneessa tai
ulkoterassilla ja meni vuoteeseen katsomaan kannettavalta tietokoneelta
elokuvia tai televisiosarjoja.
Eräänä lauantaina, kun nainen tuli saunasta, hänen miehensä oli jo vuoteessa.
Nainen istuutui vuoteen laidalle pitkässä yöpaidassaan, kampasi hiuksensa ja
meni peiton alle miehensä viereen lukemaan kirjaa.
Verojohtaja oli juonut kolme pulloa olutta ja tuonut neljännen yöpöydälleen. Hän
makasi peiton alla ja piti kannettavaa tietokonetta vatsalleen asettamansa tyynyn
päällä. Opettajatar laittoi kirjan pois ja sammutti yöpöytänsä valon. Hänen
miehensä selaili nettiä ja ehdotti, että he katsoisivat hetken pornoa. Opettajatar
vastasi, ettei hän edelleenkään välittänyt pornosta. Sehän oli kaikki sitä samaa
penisten imemistä ja voihkimista, eikä hän halunnut ottaa miehensä penistä
suuhunsa eikä voihkia.
Mies otti olutpullon yöpöydältä ja joi sen tyhjäksi. Hän sanoi toivovansa, että
hänen vaimonsa edes kerran kokeilisi hänen peniksensä suutelemista. Ehkä hän
oppisi pitämään siitä. Opettajatar ei vastannut. Hän oli hetken hiljaa, kääntyi
lopulta selälleen ja veti yöpaitansa helmaa ylemmäksi. Mies sammutti
tietokoneen ja yöpöydän valon. Hän nousi naisen päälle, työnsi peniksensä
vaimonsa emättimeen ja laukesi jo muutaman työnnön jälkeen. Mies kierähti
omalle puolelleen ja vaipui uneen. Vaimo kävi huuhtelemassa itsensä ja palasi
miehensä viereen nukkumaan.
Toukokuussa opettajatar lähti naisyhdistyksen kulttuurimatkalle Berliiniin.
Matkan vetäjänä oli hänen opettajatoverinsa, viisissäkymmenissä oleva, hieman
pyylevä lukion saksan kielen opettaja, jonka aviomies toimi koulun rehtorina.
Opettajatoveri oli ehdottanut, että he jakaisivat hotellihuoneen, mikä sopi
opettajattarelle hyvin.
He majoittuivat Berliinin keskustassa olevaan hotelliin ja kävivät varhaisella
illallisella ennen oopperaesitystä. Esityksen päätyttyä naiset palasivat hotellille ja
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jäivät lobbybaariin juomaan kuohuviiniä ja keskustelemaan seuraavan päivän
ohjelmasta. Aamupäivä menisi taidemuseossa. Iltapäivälle oli jätetty runsaasti
ostosaikaa ennen illan konserttia.
Seuraavana päivänä opettajattaren ystävätär ehdotti museokierroksen jälkeen,
että he menisivät yhdessä ostoksille. Sitä ennen hän halusi tarjota opettajattarelle
lasillisen kuohuviiniä Kurfürstendammilla olevassa kahvilassa, yhdessä hänen
suosikkipaikoistaan Berliinissä.
He ottivat museolta taksin, joka vei heidät hienostohotellin kahvilaan. Ystävätär
tilasi heille salaattiannokset ja pullollisen saksalaista kuohuviiniä.
Heidän aterioiduttuaan ystävätär halusi esitellä opettajattarelle tuon kuuluisan
ostoskadun varrella olevia naisten alusvaateliikkeitä. He kävivät monissa
kaupoissa, joista opettajatar ei kuitenkaan ostanut mitään. Ystävätär ehdotti, että
hänen pitäisi ostaa ainakin kunnolliset stay‐upit, joista hänen miehensäkin
varmasti pitäisi. Lopulta opettajatar antoi ystävättärensä valita hänelle mustat
pitsikoristeiset sukat, jotka myyjätär laittoi pieneen kultanauhoilla somistettuun
pussiin.
Opettajatar sanoi ystävättärelleen, ettei hän ollut koskaan edes ajatellut
ostavansa tuollaisia, eikä mitään muitakaan noista alusasuista, joita ystävätär oli
hänelle esitellyt. Hänelle kelpasivat hyvin tavarataloista saatavat käytännölliset ja
edulliset alusvaatteet. Ystävätär katseli opettajatarta ja sanoi, että hänen oli aika
tutustua uuteen maailmaan.
Opettajatar seurasi ystävätärtään sivukadulle. He pysähtyivät pienen kaupan
eteen, jonka näyteikkunassa mallinuket oli puettu pitkiin saappaisiin ja
nahka‐asusteisiin. He menivät sisälle myymälään, jossa oli kaksi naismyyjää.
Ystävätär puhui myyjättärille saksaa ja viittoili opettajattareen. Myyjättäret
hymyilivät naiselle, joka katseli ympärilleen levittäytyviä alusvaatetelineitä.
Toinen myyjättäristä viittasi naiset mukaansa myymälän takahuoneisiin, joissa
oli toinen toistaan erikoisempia alusasuja, joiden yhteinen piirre oli se, että ne
olivat hyvin paljastavia. Myymälässä oli myös paljon korkeakorkoisia kenkiä,
joissa osassa oli reiteen ulottuvat nahkaiset varret ja solkia, niittejä ja
monenlaisia metalliketjuja.
Ystävätär valitsi opettajattarelle violetit pitsikoristeiset rintaliivit, jotka jättivät
nännit paljaiksi. Asuun kuuluivat seitinohuet stringit, joista opettajatar sanoi,
ettei tiennyt missä hän voisi niitä pitää. Kenkiä hän ei halunnut ostaa. Hän sanoi,
että ne olivat liian kalliita ja että hänellä ei ollut niille käyttöä.
Myyjätär paketoi ostokset ja kysyi, haluaisivatko naiset tutustua myös myymälän
alakertaan. Ystävätär tarttui opettajatarta käteen ja sanoi, että hänen täytyi
ehdottomasti nähdä liikkeen alakerta.
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He laskeutuivat kapeita portaita kaupan kellariin, jossa paloivat himmeät
punaiset valot. Seinustalla olevilla hyllyillä oli erilaisia hieromasauvoja, kahleita
ja piiskoja Pitkillä vaatetelineillä oli nahka‐asuja. Ystävätär esitteli niitä
opettajattarelle, joka katseli ympärilleen puhumatta mitään. Hän kääntyi ja sanoi
menevänsä maksamaan liivinsä.
Opettajatar odotti kaupan edessä, kun ystävätär tuli kaupasta kahta suurta
muovikassia kantaen. Hän sanoi ostaneensa aivan ihastuttavat kengät ja
alusasuja. Hänen miehensä pitäisi niistä, hän sanoi ja viittasi heille taksin.
He veivät ostoksensa hotelliin ja tapasivat muut seurueen naiset hotellin
baarissa. He kävivät syömässä pienessä ranskalaisravintolassa ennen konserttia,
josta he palasivat suoraan hotellille. Seuraavana päivänä olisi kaksi
museokierrosta, joten oli syytä mennä varhain levolle.
Ystävätär pyysi opettajatarta jäämään hetkeksi hotellin baariin. Hän tilasi
pullollisen kuohuviiniä, jonka he tyhjensivät tarjoilijan tuomia mansikoita
maistellen. Kun he palasivat huoneeseensa ystävätär sanoi, että hän halusi käydä
suihkussa ensin. Hän ehdotti, että hän valmistaa opettajattarelle vaahtokylvyn
kauniisti kaakeloidun kylpyhuoneen suureen ammeeseen.
Kun ystävätär palasi suihkusta, kylpyamme oli täynnä valkoista vaahtoa. Hän
sytytti kynttilöitä ja alkoi etsiä televisiokanavilta musiikkia.
Opettajatar riisuutui ja laskeutui kylpyammeen vaahtoon. Ystävätär toi hänelle
huoneen minibaarista ottamansa kuohuviinipullon ja lasin. Itselleen hän avasi
pienen viskipullon. Hän polvistui ammeen viereen ja kilisti pulloaan
opettajattaren lasiin. He maistoivat juomiaan ja totesivat ansainneensa hetken
ylellisyyttä elämäänsä.
Opettajatar lepäsi kylvyssä pitkään. Hän otti suihkun ja palasi huoneeseen
kylpypyyhe ympärillään. Television pimennetyltä ruudulta kuului hiljaista jazzia.
Huoneessa paloi kaksi kynttilää, ja ystävätär seisoi ikkunan ääressä kaupungin
valoja katsellen. Hän oli pukeutunut reisiin saakka ulottuviin punaisiin
nahkasaappaisiin, joiden suut kääntyivät polvien päälle. Vartalonsa peittona
hänellä oli punainen korsetti ja käsissään hänellä oli pitkät pitsikäsineet.
Ystävätär kääntyi. Hän piteli kädessään nahkaista ratsupiiskaa ja katseli
opettajatarta, joka seisoi keskellä huonetta pyyhettään pidelleen. Ystävätär astui
naisen eteen ja siveli tämän kasvoja piiskallaan. Hän napautti piiskan terävästi
opettajattaren olkapäähän, liu’utti sen hänen rintojensa yli ja painoi pyyhkeen
alas.
Opettajatar seisoi alastomana huoneen hämärässä ja vapisi hiljaa. Ystävätär
käveli hitaasti naisen ympäri, taivutti piiskaa kädellään ja antoi sen läpsähtää
naisen pakaroihin.
‐ Polvistu, hän sanoi.
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***
Viikon kuluttua opettajatar sanoi miehelleen, että hän ei voinut hyvin ja hän
jättäisi siksi saunan väliin.
Mies meni saunaan, otti löylyä, peseytyi ja istui lämpimässä kevätillassa
terassillaan olutta juoden. Hän tuli sisälle, haki keittiöstä lisää olutta ja otti
olohuoneen pöydältä kannettavan tietokoneensa. Hän meni makuuhuoneeseen,
jossa paloi kaksi kynttilää.
Opettajatar seisoi vuoteen päädyssä hajareisin. Hänellä oli mustat saappaat,
joiden reisiin asti ulottuvat varret oli käännetty polvien päälle. Punainen korsetti
jätti naisen nännit ja karvattomaksi ajellun hävyn paljaiksi. Hänellä oli kädessään
nahkainen piiska.
Mies pysähtyi huoneen ovelle olutpullo kädessään. Nainen astui hänen eteensä ja
siveli piiskalla miehen kasvoja. Miehen avatessa suunsa nainen löi häntä suoraan
suulle. Mies seisoi paikallaan ja piteli kättään suullaan. Nainen löi häntä
olkapäähän. Mies laski olutpullonsa lattialle ja jäi seisomaan paikalleen. Nainen
veti piiskallaan miehen kylpytakin auki ja katseli tämän velttoa penistä. Hän
napautti sitä piiskan kärjellä.
‐ Polvistu, nainen sanoi.
Nainen seisoi hajareisin miehen yllä ja piiskasi hänen pakaroitaan miehen
ryömiessä olohuoneen lattialla. Hän käski miehen kääntyä selälleen. Nainen löi
piiskan päällä miehen kovana seisovaa penistä, kunnes mies rukoili naista
lopettamaan. Nainen laskeutui miehen päälle, ratsasti hänen peniksellään ja
huusi orgasmin saadessaan.
Syksyllä nainen vei miehensä viikonlopuksi Berliiniin ja osti hänelle nahkaisen ja
niittikoristeisen kaulapannan, josta hän saattoi taluttaa miestään kuin koiraa.
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Dyyni
Nainen löysi pensaikon takaa suojaisan notkelman ja levitti huopansa pienen
palmun varjoon. Hän katseli kaukana näkyvää rantaa, jolla kuljeskeli ihmisiä.
Dyynit ulottuivat pitkälle sisämaahan eikä niillä näkynyt ketään. Hän riisuutui
alastomaksi ja suihkutti iholleen auringonsuojavoidetta. Hän joi hieman vettä,
asetteli olkihatun päähänsä ja nojautui palmun kylkeen lukemaan kirjaa.
Kotvan kuluttua nainen kuuli pensaikon takaa ääniä. Hän kohottautui ja näki
oksien lomasta kaksi nuorta miestä, jotka levittivät isoa huopaa. Toinen miehistä
oli kaljuksi ajeltu ja toisella oli pitkä musta tukka. Nainen katseli miehiä hetken,
veti paidan päälleen ja asettautui takaisin lukemaan.
Äänet hiljenivät ja nainen katsoi pensaiden raosta uudelleen. Miehet olivat
riisuuntuneet. Tummatukkainen makasi selällään kaljupäisen hieroessa
aurinkovoidetta tämän rintaan ja vatsalle. Kaljupäisen käden liukuvat alaspäin ja
hän alkoi lopulta hieroa mustatukkaisen reisiä pehmein liikkein. Nainen näki
kuinka tummatukkaisen penis jäykistyi. Kaljupäinen otti sen käsiensä väliin ja
liu’utti sitä pystysuoraan sormiensa välissä. Nainen kohottautui nähdäkseen
paremmin. Kaljupäinen kumartui ja alkoi nuolla ja näykkiä hampaillaan
mustatukkaisen terskaa ja kiveksiä. Nainen ryömi hiljaa ylemmäksi palmun
juurelle. Kun hän kurkisti puun rungon takaa hän näki, kuinka kaljupäinen katsoi
suoraan häneen. Miehen silmät nauroivat hänen taputellessaan tummatukkaisen
terskaa huuliaan vasten. Nainen katsoi miestä silmiin tämän kiihdyttäessä
hieromistaan, kunnes tummatukkaisen lantio alkoi nytkähdellessä ja nainen näki
siemensyöksyn purkautuvan kaljupäisen kasvoille. Kaljupäinen nauroi
hellittämättä katsettaan naisesta. Hän antoi mustatukkaisen nuolla kasvonsa ja
nousi tämän eteen polvilleen. Mustatukkainen nojasi kyynärpäähänsä ja otti
kaljupäisen peniksen käteensä. Kaljupäinen katsoi naiseen ja kääntyi hieman,
jotta nainen näkisi kuinka hänen jäykistynyt peniksensä upposi pitkien hiusten
seasta aukeavaan suuhun.
Nainen nousi seisomaan. Hän antoi paidan pudota yltään ja nojasi palmun
runkoon levittäen jalkansa. Kaljupäinen työnsi penistään mustatukkaisen
suuhun ja näki, kuinka nainen taipui taaksepäin, levitti häpynsä näkyviin ja alkoi
hieroa sitä kädellään. Nainen työnsi sormensa syvälle sisäänsä ja vääntyi kaarelle
orgasmissaan. Kaljupäinen purkautui mustatukkaisen hiuksiin.
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Nainen istui pitkään palmun kylkeen nojaten ja katsoi yhteen taipuneita miehiä.
Lopulta hän nousi, otti paitansa ja nousi hitaasti dyynin laelle. Kaukana rannassa
käveli ihmisiä. Nainen seisoi hajareisin, levitti kätensä ja antoi merituulen kuivata
häpynsä. Hän laskeutui takaisin notkelmaan, joi hieman vettä, asetteli olkihatun
päähänsä ja jatkoi lukemistaan.

Johtokunnan kokous
Mies katsoi naista pöydän yli. Nainen esitteli lukuja ja niiden perusteluja.
Johtokunnan keskustelu kiertyi naisen esityksen ympärille. Keski‐ikäisiä miehiä
ja tämä nainen tekemässä päätöksiä ihmisten työstä ja toimeentulosta.
Puheenjohtaja teki yhteenvedon päivän keskusteluista, päätti kokouksen ja siirsi
päätöksenteon seuraavaan aamuun. Osallistujat vetäytyivät huoneisiinsa
valmistautuakseen illalliselle.
Illallispöydässä mies istui naista vastapäätä. Nainen oli vaihtanut ylleen uuden
jakkupuvun. Mies katseli naisen hoidettuja käsiä. Nainen keskusteli hillitysti, söi
niukasti, mutta antoi täyttää viinilasinsa.
Illallisseurue nousi pöydästä ja siirtyi hotellin baariin. Puheenjohtaja kuulutti
Yhtiön tarjoavan. Nainen otti punaviiniä, ummisti silmänsä ja joi puolet lasistaan.
Humaltuvat miehet ympäröivät naisen, nauroivat ja keskustelivat äänekkäästi.
Nainen nojasi tiskiin osallistumatta keskusteluun. Hän tyhjensi loput lasistaan ja
toivotti hyvää yötä. Lähtiessään hän katsoi miestä silmiin.
Mies seurasi naista. He kävelivät hotellin käytävää pitkin ja pysähtyivät naisen
huoneen eteen. Nainen avasi oven ja antoi miehen mennä edellä huoneeseen.
Naisen tuoksu, iltapäivän jakkupuku vaateripustimessa, avattu vuode.
Mies käveli ikkunan eteen ja katseli öisen kaupungin valoja. Nainen riisui
takkinsa, avasi minibaarin ja otti kaksi pientä pulloa. Hän istui ikkunan edessä
olevalle tuolille ja ojensi toisen pullon miehelle. Mies kiersi viskipullon korkin
auki ja tyhjensi sen suoraan pullon suusta. Nainen kaatoi juomansa lasiin.
Hänellä oli hyvin silitetty, kaulaan asti napitettu valkoinen paita, jonka
kauluksessa oli pitsireunus. Hän nojautui taaksepäin ja risti säärensä kapean
hameen alla.
Mies siirsi tuolin naisen eteen ja katsoi häntä. Nainen katsoi miehen ohitse ja
maistoi lasistaan. Kaupungin valot piirsivät naisen profiilin esiin. Mies kiitti
naista tämän hyvästä esityksestä illan kokouksessa. Nainen katsoi mieheen ja
sanoi työskennelleensä pitkään noiden numeroiden parissa. Mies sanoi
arvostavansa naisen kykyä hahmottaa lukuja ja niiden merkityksiä. Mies nojautui
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taaksepäin ja nainen tyhjensi lasinsa. Ikkunan takaa kuului öisen liikenteen
humu. Nainen nousi ja haki minibaarista punaviinipullon, täytti lasit ja ojensi
toisen miehelle. Mies maistoi viiniä ja kysyi, voisiko hän käydä suihkussa. ‐ Se
ilahduttaisi minua suuresti, nainen sanoi ja maistoi viiniään.
Mies nousi, käveli vuoteen ääreen ja riisuutui selin naiseen. Hän tunsi naisen
katseen selässään kävellessään kylpyhuoneeseen. Hän peseytyi huolellisesti,
kietoi pyyhkeen lanteilleen, sammutti valon ja käveli takaisin huoneeseen.
Nainen istui entisellä paikallaan, eikä katsonut mieheen tämän seisahtuessa
ikkunan eteen. Mies antoi pyyhkeen pudota yltään. Hän tunsi ikkunan kylmän
hohteen vatsallaan.
Ikkunan heijastuksesta mies näki naisen nousevan ja alkavan riisuutua.
Kylpyhuoneeseen syttyi valo ja mies kuuli naisen menevän suihkuun. Hän jäi
ikkunan eteen ja katseli öistä kaupunkia.
Suihku sulkeutui, kylpyhuoneen ovi avautui ja valo sammui. Hetken hiljaisuuden
jälkeen mies tunsi naisen alastoman vartalon painautuvan selkäänsä vasten. Hän
seisoi liikahtamatta ja antoi naisen sormien hyväillä hänen rinnanpäitään ja
vatsaansa. Naisen kädet laskeutuivat ja hän tunsi viileiden sormien kietoutuvan
peniksensä ympärille. Hän kuuli naisen huokaisevan tuntiessaan peniksen
jäykistyvän. Nainen hyväili miehen kiveksiä ja reisiä ja hieroi alastonta
vartaloaan miehen selkää ja pakaroita vasten. Mies kääntyi ja kietoi kätensä
naisen ympärille. Nainen painautui miestä vasten ja hamusi miehen suuta
huulillaan. Mies suuteli naista, joka työnsi kielensä syvälle hänen suuhunsa.
Mies tunnusteli naisen kapeita lanteita ja lihattomia pakaroita. Nainen ääntelehti
hiljaa miehen käsien kulkiessa hänen vartalollaan ja hamuillessa hänen
kovettuneita nännejään. Nainen laskeutui hitaasti polvilleen hyväillen suullaan
miehen rintaa ja vatsaa. Hän tarttui molemmin käsin miehen penikseen ja hyväili
terskalla kaulaansa ja kasvojaan. Hän otti peniksen huuliensa väliin ja alkoi
hitaasti työntää sitä syvemmälle suuhunsa. Mies työnsi sormensa naisen hiuksiin
ja keinutti lanteitaan naisen imemisen tahdissa. Samassa nainen lopetti, nousi
seisomaan ja veti miehen vuoteen luo. Hän asettui selälleen vuoteen reunalle
jalat koukistettuina. Mies katseli vaaleaa alastonta hahmoa ja alkoi hyväillä
huulillaan naisen sääriä ja reisiä. Nainen painoi kätensä rinnoilleen ja nipisteli
niitä hiljaa. Mies antoi kielensä liukua naisen reisillä ja tunsi miedosti happaman
tuoksun työntyessään naisen häpyhuulien väliin. Nainen voihkaisi hiljaa miehen
levittäessä sormillaan häpyhuulet avoimiksi. Mies kosketteli naista kielellään ja
nainen työnsi itseään miehen kasvoja vasten. Mies työnsi kieltään naisen
emättimeen rytmikkäästi naisen voihkiessa ja kiemurrellessa. Yhtäkkiä nainen
lopetti, kierähti kyljelleen ja pyysi miestä tulemaan viereensä.
Mies nousi ja laskeutui naisen rinnalle. Nainen tarrautui häneen ja sanoi
haluavansa olla hetken aivan hiljaa. Mies makasi selällään naisen ollessa puoliksi
hänen päällään. Miehen penis nytkähteli kirkkaan nesteen tipahdellessa sen
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aukosta hänen vatsalleen. Huone oli hiljainen, kaupungin valot tekivät varjoja
paljaille seinille.
Nainen liukui vuoteelta, meni laukulleen ja palasi pidellen jotain kädessään. Mies
kohottautui kyynärpäänsä varaan naisen asettuessa selälleen hänen viereensä.
‐ Katsele minua, nainen sanoi.
Mies nousi ja katseli, kuinka nainen työnsi kultaisen sauvan sisäänsä ja keinutti
lantiotaan sitä vasten. Nainen alkoi hieroa klitoristaan, aluksi pehmeästi, sitten
yhä kovemmin, kunnes hän kiemurteli kuin kouristuksessa. Hän huusi kimeällä
äänellä saadessaan orgasmin. Mies näki hänen vaipuvan raukeana aloilleen
sauvan liukuessa ulos hänen emättimestään. Nainen makasi silmät suljettuina,
nytkähteli muutaman kerran, viittasi lopulta kädellään ja sanoi miehelle, että
tämä voisi nyt mennä.
Mies nousi ja jäi seisomaan vuoteen päätyyn penis sykkien. Nainen veti peiton
päälleen ja käpertyi kyljelleen. Mies seisoi paikallaan, kunnes hänen peniksensä
painui hitaasti alas. Hän pukeutui ja lähti.
Seuraavana aamuna nainen istui kokouksessa jakkupuku yllään. Hän katsoi
miestä pöydän yli ja perusteli lukujaan. Keski‐ikäiset miehet kuuntelivat häntä ja
valmistautuivat tekemään päätöksiä ihmisten työstä ja toimeentulosta. Mies
katseli naista ja näki hänet kiemurtelemassa alastomana sauva sisällään,
orgasmiaan huutamassa. Hän tunsi peniksensä jäykistyvän, kun hän äänesti
naisen esityksen puolesta.
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Haluan katsella sinua
‐ Minä haluaisin katsella, kun rakastelet miehen kanssa, nainen sanoi ja hyväili
miehen velttona lepäävää penistä.
‐ Mitä?, mies sanoi ja katsoi naista. ‐ Ei minulla ole mielenkiintoa miehiin,
minähän olen umpihetero.
Nainen ei vastannut. Hän liu’utteli sormiaan miehen peniksen päällä.
‐ Minusta olisi silti hauskaa katsella, kun suutelisit miestä ja ottaisit hänen jäykän
kalunsa suuhusi.
‐ Olisiko se sinusta tosiaan hauskaa?, mies kysyi. ‐ Eikö se olisi sinusta outoa, jos
minä tekisin sellaista.
‐ Minusta se olisi kiihottavaa, nainen vastasi ja suuteli miestä olkapäähän.
‐ Olisitko valmis tekemään sen miellyttääksesi minua?, hän jatkoi ja siveli miehen
rintaa.
Mies kääntyi kyljelleen naiseen päin ja nojasi päätään käteensä.
‐ Voisin tietysti suudella miestä, jos se kiihottaisi sinua, mutta anaaliseksiin en
kyllä suostuisi vaikka pyytäisit, mies sanoi ja alkoi hyväillä naisen rintaa.
‐ Eivät kaikki homot harrasta anaaliseksiä, nainen sanoi.
‐ Mistä sinä sen tiedät?, mies kysyi.
‐ Olen lukenut, nainen vastasi ja puristeli miehen penistä.
‐ Missä sinä ajattelit, että voisimme tehdä niin, ja kenen kalua minä sitten
nuolisin?, mies kysyi ja kumartui suutelemaan naisen kovettunutta nänniä.
‐ Mennään ulkomailla jollekin homoklubille, nainen sanoi. Hän käänsi miehen
selälleen ja asettui puoliksi hänen päälleen.
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‐ Sellaiseen, jossa naisetkin käyvät, nainen jatkoi ja kosketteli sormenpäillään
miehen huulia. ‐ Me olisimme pukeutuneet hyvin. Sinulla olisi musta
pikkutakkisi, valkoinen paita, taskuliina ja silkkikaulahuivi, ja minulla olisi lyhyt
musta jakkupukuni, stay‐upit ja korkokengät.
Me menisimme ensin baaritiskille, jossa joisimme samppanjaa ja katselisimme
ihmisiä. Sitten otamme toiset lasilliset ja menemme sohvanurkkaukseen
istumaan.
Istumme sohvassa lähekkäin, ja minä hyväilen housujesi läpi penistäsi.
Katselemme tanssivia mies‐ ja naispareja ja menemme mekin tanssimaan. Ja kun
meille tulee lämmin, sinä riisut pikkutakkisi, avaat ylimmät paidannappisi ja
käärit hihasi ylös.
Me tanssimme muiden seassa ja tunnemme muitten vartalot itseämme vasten.
Sitten minä näen kauniin miehen, joka katselee sinua.
‐ Tarkoitat kai, että hän katselee sinua, mies sanoi ja hyväili sormillaan naisen
poskea.
‐ Ei, vaan hän katselee sinua, sehän on homopaikka, nainen sanoi ja suuteli
miehen sormia.
‐ Me menemme pöytäämme, ja minä haen baaritiskiltä lisää samppanjaa. Kun
palaan lasien kanssa mies on istunut viereesi. Hän hymyilee, kohottautuu ja
suutelee minua kädelle. Kysyn, mitä hän haluaisi juoda, ja menen hakemaan
hänellekin lasillisen. Kun palaan, hän pitelee kättään polvellasi. Istun hänen
viereensä, mutta hän katsoo vain sinuun.
Tyhjennämme lasimme ja menemme kolmistaan tanssimaan. Kun tulee hidas
kappale, sinä tanssit hänen kanssaan kahden. Hän painautuu sinua vasten ja
koskettaa poskellaan poskeasi.
Kun palaamme pöytäämme, minä istun sinun vieressäsi ja mies istuu toisella
puolellasi. Hän kumartuu puoleesi ja suutelee sinua. Et vastaa hänen
suudelmaansa, mutta et vedä päätäsi poiskaan. Mies puristaa reittäsi ja suutelee
sinua uudelleen pitäen kättään hartioillasi. Viereisissä syvennyksissä on
suutelevia mies‐ ja naispareja hyväilemässä toistensa paljastettuja rintoja.
Mies nousee ja tarttuu käteesi. Seuraamme häntä takahuoneisiin, joissa on
punainen hämärä, upottavia sohvia ja katosvuoteita. Joissain huoneissa on
alastomia miehiä kietoutuneina toisiinsa ja miehiä ja naisia katselemassa heitä.
Menemme huoneeseen, jossa on sinisen silkkikatoksen alla leveä vuode.
Tyynyjen peittämän vuoteen sivulla on pehmeä kultakoristeinen sohva.
Huoneessa on hämärää, taustalla soi hiljaista musiikkia.
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Minä suljen oven ja istun sohvaan. Mies seisoo edessäsi ja suutelee sinua pitkään.
Hän avaa paitasi ja hyväilee rintaasi. Paitasi putoaa maahan ja hän vetää
silkkiliinan hitaasti kaulasi ympäriltä.
Hän avaa oman paitansa ja antaa sen liukua upottavalle matolle. Vartalonne
kiiltävät huoneen hämyssä, kun hän painautuu sinua vasten. Hän avaa housusi ja
ottaa peniksesi käteensä hyväillen sitä sormenpäillään.
Hän riisuu sinut kokonaan ja seisot alastomana hänen edessään. Mies kiertyy
taaksesi ja suutelee sinua niskaan. Hän hyväilee sormillaan rinnanpäitäsi,
kylkiäsi, pakaroitasi ja lanteitasi. Hän kiertää kätensä ympärillesi ja koskettelee
sormenpäillään penistäsi. Hän alkaa hieroa sitä pitkin vedoin, kunnes se paisuu
jäykäksi.
Mies kiertyy eteesi ja astuu askeleen taaksepäin. Hän riisuu hitaasti housunsa ja
jää seisomaan haara‐asentoon sinua katsellen. Hänen jäykistynyt peniksensä
sykkii hiljaa sinuun osoittaen. Mies laskeutuu eteesi polvilleen ja laittaa
kondomin peniksesi päälle. Hän ottaa kalusi suuhunsa imien sitä hitaasti ja
syvään. Upotat sormesi hänen hiuksiinsa ja katsot minuun. Minä istun sohvan
reunalla jalkani harallaan. En katso sinua silmiin.
Mies nousee. Hän ottaa sinua kädestä ja vie sinut vuoteeseen. Hän laittaa sinut
selälleen ja alkaa hyväillä rintaasi. Hän nuolee nännejäsi ja liu’uttaa kieltään
vatsasi yli peniksesi juureen. Hän vetelee sormillaan kiveksiäsi ja nuolee
peniksesi vartta.
Hän ojentautuu ja laittaa itselleen kondomin. Minä nousen sohvalta ja tulen
vuoteen viereen nähdäkseni paremmin. Nojaan katoksen koristeltuun pylvääseen
ja katselen sinua, kun käännyt ja alat hyväillä selällään makaavan miehen
kiveksiä ja otat hänen peniksensä suuhusi. Katsot minua silmiin, kun alat imeä
sitä pitkin ja syvin vedoin.
Mies kääntyy, ja te alatte imeä toisianne yhtä aikaa. Pitelette toistenne pakaroista
kiinni, kun suunne painuvat toistenne peniksiin. Lopulta mies voihkaisee
saadessaan siemensyöksyn. Hän kohottautuu, ottaa kalusi käsiinsä ja alkaa
hieroa sitä voimakkain vedoin. Taivut kumaraan ja nytkähtelet purkautuessasi
kondomiin, jonka mies vetää hitaasti peniksesi päältä ja pudottaa lattialle.
Minä istun sohvaan ja painaudun selkänojaa vasten jalat yhteen puristettuina.
Makaatte hetken hiljaa, kunnes mies nousee ja vetää kondomin pois veltostuneen
peniksensä päältä. Hän suutelee sinua vielä kerran ja lähtee alastomana
huoneesta vaatteet sylissään. Hän katsoo minua ovelta ja hymyilee. Minä katselen
sinua, kun pukeudut hitaasti ja kiedot silkkihuivin kaulaasi suuren peilin edessä.
Otan sinua kädestä ja me palaamme baariin. Ihmiset tanssivat ja hyväilevät
toisiaan. Istumme hetken puhumatta mitään, juomme vielä lasilliset ja otamme
taksin takaisin hotelliin.
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Hotellihuoneessa työnnän sinut vuoteelle selällesi. Avaan housusi, otan kalusi
esiin ja imen ja puren sitä kunnes se jäykistyy. Nostan hameeni ylös, vedän
pikkuhousuni sivuun ja istun hajareisin kivikovan kyrpäsi päälle. Olen niin
märkä, että tuskin tunnen kaluasi ratsastaessani sen päällä, ja saan orgasmin
melkein saman tien.
Nainen lopetti puheensa. He makasivat hiljaa liikahtamatta. Nainen piti päätään
miehen kaulalla ja kosketteli hänen rinnanpäitään. Miehen kalu nytkähteli
turpeana ja hän purkautui heti, kun nainen kosketti hänen penistään.

Ystävättäret
Naiset tilasivat toisen pullon kuohuviiniä miehen istuutuessa heidän väliinsä.
Vaaleatukkainen esitteli miehen vanhana ystävänään, joka sattui olemaan
kaupungissa samaan aikaan kuin he. Mies tervehti tummatukkaista naista ja
kertoi kuulleensa hänestä paljon. Tummatukkainen nauroi, kohotti lasiaan ja
sanoi kuulleensa puolestaan miehestä paljon hyvää. Tarjoilija toi uuden pullon ja
miehelle oman lasin. Hän täytti lasinsa, tyhjensi sen yhdellä kulauksella ja täytti
kaikkien lasit. – Täytyy ottaa teidät kiinni, hän sanoi ja kaikki nauroivat.
Pullo tyhjeni nopeasti ja mies tilasi uuden. – Että päästään tunnelmaan, hän
sanoi. Naiset alkoivat olla juovuksissa. Vaaleatukkainen hieroi säärtään miehen
jalkaa vasten ja nojautui lähemmäksi. – Meillä on yhteinen huone, mutta ei kai se
haittaa hän kuiskasi miehen korvaan. – Ehdimme olla kahdestaan pari tuntia, kun
hän on ostoksilla, hän sanoi ja viittasi ystävättäreensä, joka hymyili ja nyökytteli.
– Älkää antako minun häiritä, tummatukkainen sanoi. ‐ Tulen vasta myöhään,
ehditte tehdä kaikkea hauskaa, hän sanoi ja iski silmää. Mies hymyili ja katsoi
tummatukkaiseen, joka hymyili takaisin ja laski kätensä miehen reidelle.
Mies kaatoi kuohuviinin lopun naisille ja maksoi laskun. Tummatukkainen veti
takin päälleen ja sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Vaaleatukkainen työnsi
kätensä miehen kainaloon ja he kävelivät hotellin hissiin.
Huoneessa oli kuohuviinipullo jääastiassa. Vaaleatukkainen sytytti kynttilöitä,
meni kylpyhuoneeseen ja laittoi veden juoksemaan ammeeseen. Mies avasi
pullon ja kaatoi lasit täyteen. He riisuutuivat ja laskeutuivat kylpyvaahtoon.
Veden lämpö raukaisi molempia. He nojasivat taaksepäin hyväillen toisiaan
reisillään ja säärillään ja joivat kuohuviiniä. Mies kohottautui ja kosketteli naisen
rintoja. Nainen tavoitti vaahdon seasta miehen peniksen ja alkoi hieroa sitä
rytmikkäästi. – Ei vielä, mies sanoi ja työnsi naisen kädet sivuun. He suutelivat
pitkään ja tyhjensivät lasinsa.
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Mies nousi ja antoi naisen pyyhkiä vaahdon hänen peniksestään. He kuivasivat
toisensa, menivät huoneeseen ja avasivat vuoteen. Mies laskeutui selälleen ja
hyväili penistään. Nainen hieroi lanteitaan vanilliinin tuoksuisella voiteella,
näppäili hetken kännykkäänsä ja tuli miehen päälle. Hän liu’utti vartaloaan
miestä vasten, nosti miehen istumaan ja asettui hajareisin hänen syliinsä. Miehen
penis liukui naisen sisään ja nainen kietoi jalkansa miehen ympärille. He istuivat
hiljaa paikallaan naisen puristaessa miehen reisiensä väliin.
Hotellihuoneen ovi avautui. Tummatukkainen tuli huoneeseen ja sulki oven
hiljaa. Vaalea piteli miestä, eikä antanut hänen kääntyä. Hän kuiskasi, ettei ole
koskaan tehnyt mitään tällaista.
Tummatukkainen tuli vuoteen viereen, riisuutui, nousi vuoteelle ja painoi
alastoman vartalonsa miehen selkää vasten. Hän kietoi kätensä miehen ympärille
ja suuteli tämän niskaa. Kaikki kolme istuivat hetken kuin toisiinsa
liimautuneina, kunnes tummatukkainen painoi miehen selälleen. Naiset
laskeutuivat miehen jalkoihin ja alkoivat nuolla hänen sääriään ja reisiään.
Naiset näykkivät miehen penistä ja ottivat sen vuorotellen suuhunsa. He nuolivat
terskaa ja imivät kiveksiä. Mies nousi ja käänsi vaalean selälleen. Vaalea levitti
jalkansa ja mies alkoi nuolla hänen häpyään. Tummatukkainen nousi naisen
päälle ja hieroi rintojaan tämän rintoihin. Naiset suutelivat pitkään, kunnes
tummatukkainen työnsi miehen sivuun ja laskeutui vaalean reisien väliin alkaen
nuolla häntä. Mies kierähti tumman jalkojen väliin ja alkoi imeä tämän
häpyhuulia. Hän työnsi sormensa naisen emättimeen ja nainen keinahteli miehen
kättä vasten. Vaalea makasi hiljaa paikallaan. Mies nousi polvilleen, nosti vaalean
jalat hartioilleen ja työnsi peniksensä tämän sisään. Vaalea makasi liikkumatta ja
tuijotti miestä silmiin. Tumma nousi polvilleen miehen eteen. Mies kääntyi, veti
peniksensä vaaleatukkaisen emättimestä ja työnsi sen tumman sisään ja hieroi
vaaleatukkaisen häpyä kädellään. Tumma liikutti lantiotaan edes takaisin ja
voihki äänekkäästi.
Vaaleatukkainen makasi liikahtamatta sivulleen katsoen ja ponnahti ylös.
– Minä en kykene tähän, hän sanoi ja nousi vuoteelta.
Mies jäi polvilleen penis sojottaen tumman ponnahtaessa ylös ja mennessä
vaalean perässä kylpyhuoneeseen, josta alkoi kuulua nyyhkytystä. Mies kääntyi
istualleen ja hänen erektionsa raukesi. Hän nousi vuoteelta ja etsi juotavaa.
Kuohuviinipullo oli tyhjä. Minibaarista hän löysi pullon olutta, jonka hän tyhjensi
parilla siemaisulla.
Mies koputti kylpyhuoneen oveen. Lukitun oven takaa kuului naisten puhetta ja
itkua.
Lopulta tummatukkainen tuli ulos. – Tämä oli liian rankkaa hänelle. Ehkä tämä
onnistuu paremmin joskus toiste. Antaa ajan kulua, naisen sanoi ja hyväili
sormillaan miehen penistä.
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Mies katsoi naista, käänsi hänet ympäri, taivutti vuodetta vasten ja työntyi
seisaaltaan häneen. Nainen nojasi ääneti vuoteeseen, kunnes mies purkaantui
hänen sisäänsä. Nainen laskeutui vuoteelle kyljelleen ja katseli, kuinka mies
pyyhki peniksensä lakanaan, pukeutui ja lähti.

Rinnat
Mies painautui naisen selkää vasten ja otti tämän rinnat käsiinsä. Hän nosti
rintoja niin, että suuret nänninpihat osoittivat suoraan eteenpäin. Miehen vaimo
kumartui ja kosketteli kielellään tummien ympyröiden keskeltä kovina nousevia
rinnanpäitä. Mies veti kätensä pois ja vaimo otti naisen painavat rinnat
kämmeniensä varaan. Hän kohotteli niitä vuoron perään ja liu’utti kieltään
nänninpihojen yli. Hän puristi rintojen päät suipoiksi, jotta saattoi imeä ne
vuorotellen syvälle suuhunsa. Nainen keinui ja äännähteli imemisen tahdissa
miehen hyväillessä hänen niskaansa ja korvalehtiään.
Vaimo istuutui ja veti naisen hajareisin syliinsä. Hän nosti naisen rinnat
kämmeniensä varaan, puristeli ja pyöritteli niitä, näykki nännejä hampaillaan ja
valutti sylkeään nänninpihoille, joista nuoli ne pois. Nainen taipui taaksepäin,
jotta hänen rintansa nousivat paremmin vaimon kasvojen eteen.
Mies painautui naisen selkää vasten ja kietoi kätensä tämän rintojen alle, mutta
vaimon työnsi hänen kätensä pois. Vaimo jatkoi rintojen puristelua ja nuolemista
ja painoi kasvonsa niiden väliin. Hän levitti rinnat poskilleen niin, että ne lähes
ympäröivät hänen päänsä ja nuoli rintojen väliä korkealle naisen leukaan saakka.
Vaimo kohottautui, ja nainen nousi hänen sylistään jääden nojaamaan miehen
vartaloa vasten. Vaimo valutti öljyä naisen rinnoille ja veti miehensä naisen eteen.
Nainen kumartui hieman ja vaimo painoi miehen peniksen naisen rintojen väliin.
Hän puristi naisen rinnat yhteen ja liu’utti penistä niiden välissä.
Miehen terska paisui sinipunaiseksi sen kadotessa rintojen väliin ja työntyessä
jälleen näkyviin. Vaimo ohjasi naisen liikkeitä ja nuolaisi peniksen päätä aina kun
se työntyi esiin. Mies oli kietonut kätensä naisten hartioille ja hän kallisti päänsä
taaksepäin huuliaan purren. Vaimo tarttui hänen kiveksiinsä ja veti niistä, kunnes
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mies voihkaisi ja peniksen päästä purskahti spermaa. Vaimo nauroi ja nuoli
naisen rinnat puhtaaksi.

Saunavuoro
Talouspäällikkö oli elämäänsä tyytyväinen mies. Vaikka seurakunta oli suuri, työ
oli kevyttä. Toimiston naiset huolehtivat rutiineista ja talouspäällikön tehtävänä
oli istua kokouksissa ja seurata asioiden sujumista.
Hän asui yksin seurakunnan omistamassa kerrostalossa kaupungin keskustassa.
Perhettä hän ei ollut koskaan perustanut. Opiskeluaikana hänellä oli ollut pari
orastavaa suhdetta, joista ei kuitenkaan kehittynyt mitään syvempää. Hän oli
tottunut yksinoloon, eikä kaivannut seuraa.
Hänen elämänsä noudatti yksinkertaista kaavaa. Arkipäivät kuluivat toimistolla,
iltaisin hän katsoi televisiota ja viikonloppuisin hän kävi auttelemassa
maaseudulla asuvaa iäkästä äitiään.
Perjantai‐iltaisin hänellä oli saunavuoro. Hän noudatti aina vuorollaan
täsmällistä kaavaa. Aluksi kylmä suihku, sitten kohtuullisesti löylynottoa. Sitten
hän peseytyi pitkään itseään karkealla sienellä hangaten. Löylyssä hän kävi vielä
kertaalleen ja pukuhuoneessa hän viipyi aina pitkään hiljaisuutta kuunnellen.
Hänen puolelleen ei hänen jälkeensä tullut enää ketään, joten hänellä ei ollut
kiire minnekään.
Eräänä iltana hän sammutti pesuhuoneesta valot ja jäi tapansa mukaan istumaan
pukuhuoneeseen. Hän kuuli, kuinka toisella puolella suihkun ääni lakkasi ja
löylyhuoneen ovi suljettiin. Hän nojasi paljasta selkäänsä pukuhuoneen viileään
seinään ja ojenteli jalkojaan. Samassa hän kuuli hiljaisen voihkaisun. Hän
nojautui eteenpäin ja kuuli äänen uudelleen. Hän avasi varovasti pesuhuoneen
oven. Löylyhuoneen oven yläosasta näkyi valoa ja äännähdys tuntui tulevan oven
takaa. Hän mietti olisiko joku avun tarpeessa, asuihan talossa paljon vanhempaa
väkeä ja joku olisi voinut saada saunassa kohtauksen.
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Hän nosti varovasti jakkaran saunan oven eteen ja nousi kurkistamaan oven
yläosassa olevasta raosta. Lauteilla istui nuori nainen. Hän nojasi seinään silmät
ummessa ja hänen märät hiuksensa olivat liimautuneet hänen kasvoilleen. Hän
oli nostanut molemmat jalkansa ylös ja hänen paljas häpynsä levittäytyi suoraan
miehen silmien eteen. Nainen hyväili toisella kädellään rintojaan, joiden nännit
sojottivat punaisina ja kovina. Toisella kädellään hän kosketteli häpyään ja teki
etusormellaan pyörittävää liikettä klitoriksensa päällä. Hän äännähteli hiljaa
alkaessaan työntää sormiaan emättimeensä.
Mies tuijotti näkyä ja tunsi peniksensä kovettuvan. Hän ei uskaltanut liikahtaa,
tuskin edes hengittää. Nainen kouri rintojaan yhä rajummin ja painoi sormiaan
sisäänsä kunnes hänen lantionsa nousi kaarelle ja hän vapisi laukeamisen
hetkellä. Miehen penis sykki jäykkänä lämmintä saunan ovea vasten naisen
laskeutuessa raukeana selälleen hiljaa sormenpäillään häpykarvojaan
kosketellen.
Miehen suuta kuivasi. Hän seisoi pimeässä ja katseli naisen hiestä kiiltävää ihoa,
tämän pyöreitä rintoja ja lantion kaaria. Hän tajusi, että hän ei ollut koskaan
elämässään nähnyt alastonta naista, saatikka naisen tyydyttävän itseään.
Mies seisoi liikahtamatta ja odotti. Pesuhuoneen viileä kosteus sai hänet
värisemään ja hänen erektionsa pehmeni. Viimein nainen nousi ja meni
pesuhuoneeseen. Mies odotti, kunnes nainen avasi suihkun. Hän siirsi nopeasti
jakkaran paikoilleen ja meni pukuhuoneeseensa. Hän vapisi kauttaaltaan ja
hänen penistään jomotti. Hän ei uskaltanut mennä käytävään, koska pelkäsi
törmäävänsä naiseen. Hän veti kylpytakin ylleen ja käveli levottomana
edestakaisin odottaen naisen lähtevän. Viimein hän kuuli kuinka pukuhuoneen
ovi kävi ja käytävältä kuului loittonevia askelia. Jossain kajahti ovi ja tuli
hiljaisuus.
Mies riisui kylpytakkinsa, meni takaisin pesuhuoneeseen ja raotti varovasti
saunan ovea. Löylyhuone oli pimeä. Hän kiipesi ylimmälle lauteelle ja siveli
lauteiden pintaa kuin tunteakseen naisen ihon. Hänen peniksensä paisui. Hän
meni pesuhuoneeseen ja kuvitteli naisen seisomassa suihkussa veden virratessa
hänen ihollaan ja tippuessa hänen rinnoiltaan. Hän istui pitkään pukuhuoneessa
ja hengitti naisen tuoksua. Viimein hän lähti asunnolleen.
Mies nukkui levottomasti ja aamulla hänellä oli erektio, jollaista hänellä ei ollut
ollut vuosiin. Hän soitti äidilleen ja kertoi, ettei päässyt tuona viikonloppuna
tulemaan. Pystymättä keskittymään mihinkään hän näki jatkuvasti edessään
naisen turvonneen hävyn, jonne naisen hoikat sormet liukuivat rytmikkäästi,
sisään ja ulos, kunnes lantio työntyi väristen eteenpäin kohti miehen kasvoja.
Sunnuntaina mies meni kellariin ja etsi saunan oven vieressä olevasta listasta
naisen nimen. Sitten hän kävi läpi talon neljä portaikkoa ja löysi naisen asunnon
talon toisesta päädystä, neljäs kerros. Hän seisoi pitkään oven takana kuunnellen,
mutta huoneistosta ei kuulunut mitään. Yläkerrassa avautui ovi ja mies lähti
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nopeasti laskeutumaan portaita. Hän seisoi toista tuntia alaovella toivoen
näkevänsä naisen, mutta tämä ei ilmaantunut.
Maanantaina mies katsoi ensi töikseen tietokoneeltaan, oliko seurakunnan
palveluksessa tuon nimistä naista. Hän löysi etsimänsä helposti. 32‐vuotias
diakoniatyöntekijä, aloittanut juuri äitiyslomasijaisena lähiöseurakunnassa, sama
osoite kuin miehellä. Naisen nimi takoi miehen mielessä. Hän näki mielessään
naisen saunassa alastomana, hiestä kiiltävänä, raukeana hiljaa äännellen ja
itseään hyväillen. Hän näki naisen sormien työntyvän syvälle punaisena
aukeavaan emättimeen. Miestä huimasi, hänen suutaan kuivasi ja hänen
peniksensä paisui.
Toimistosihteeri tuli huoneeseen, lihava, ruma, vanhempi nainen. Hän jätti
papereita allekirjoitettavaksi. Mies katsoi hänen peräänsä ja mietti, masturboiko
tuo nainen saunassa yksin ollessaan. Hän sulki silmänsä ja kuvitteli toimiston
naisia kutakin vuorollaan saunan lauteilla itseään hyväilemässä eikä onnistunut
saamaan kenestäkään kuvaa mieleensä.
.
Mies odotti perjantai‐iltaa. Hänen kiihottumisensa lisääntyi päivä päivältä.
Perjantaina hän laski tunteja. Hän meni hyvissä ajoin kellariin ja odotti saunan
oven takana edellistä kylpijää päästäkseen heti sisään kun vuoro vapautui.
Toisella puolella oli vielä hiljaista. Mies istui lauteilla samalla kohtaa, missä
nainen oli istunut ja nojasi seinään katsellen oven yläpuolella olevaa rakoa.
Nainen ei näkisi häntä jos pesuhuone on pimeä.
Hän kuuli oven käyvän ja meni omalle puolelleen. Hän sammutti valot, asetti
penkin oven eteen ja nousi odottamaan. Hän kuuli suihkun avautuvan ja näki
mielessään naisen alastoman, vettä valuvan vartalon. Hänellä oli sietämättömän
kova erektio. Viimein löylyhuoneen ovi avautui. Nainen käveli sisään ja nousi
lauteille. Hänen hiuksensa laskeutuivat märkinä hänen harteilleen. Hänen
rintansa olivat isommat kuin mitä mies oli muistanut. Nainen nosti molemmat
jalkansa ylös ja mies näki hävyn avautuvan hieman, kuin hänelle hymyillen.
Nainen nojautui seinään ja sulki silmänsä. Mies seisoi liikahtamatta katsellen
naisen jokaista kaarta ja tuuhean karvoituksen alta avautuvaa vaaleanpunaista
aukkoa. Diakoniatyötekijä, mies ajatteli ja tunsi terskansa sykähtelevän ovea
vasten, vain parin metrin päässä naisen jalkovälistä avautuvasta pehmeästä
aukosta.
Nainen kohottautui ja löi hieman löylyä. Hän nojautui jälleen seinään sulki
silmänsä ja alkoi hivellä käsivarsiaan sormenpäillään. Miehen penistä pakotti.
Nainen alkoi nyppiä nänninpäitään ja mies näki niiden kohoavan ja kovettuvan.
Nainen antoi sormenpäittensä liukua rintojensa välistä napaan, jonka ympärille
ne hetkeksi pysähtyivät ja jatkoivat matkaa alas karvoitukseen. Naisen suu meni
supulle, kun hän pyöritteli etusormeaan häpykarvojen seassa. Sitten hän levitti
sormillaan häpyhuuliaan ja mies näki klitoriksen nousevan. Nainen äännähti
hänen koskeattaessaan klitoristaan. Mies kuuli naisen huokailevan hiljaa
kiihotuksen kasvaessa. Nainen kohotti lantiotaan ja työnsi kolme sormea syvälle
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emättimeensä. Hän liikutti sormiaan sisään ja ulos rytmikkäästi ja voihki hiljaa
rytmin kiihtyessä. Hän puri huultaan lauetessaan ja mies näki pienen veripisaran
ilmaantuvan naisen alahuuleen. Mies tunsi kivikovaksi jäykistyneestä
peniksestään valuvan nestettä. Hänen teki mieli hyväillä itseään, mutta ei
uskaltanut liikkua pelätessään naisen tajuavan hänen olevan noin lähellä.
Nainen laskeutui selälleen ja laittoi käden otsalleen. Mies pidätti hengitystään ja
hänen penistään särki. Viimein nainen havahtui, nousi ylös ja meni
pesuhuoneeseen. Mies katsoi hänen vaaleita pakaroitaan oven painuessa kiinni.
Perjantai‐iltojen saunavuoroista tuli miehen elämän kiintopiste. Viikosta toiseen
nainen tuli ajallaan saunaan ja tyydytti itsensä miehen katsellessa salaa. Mies
mietti naista kaiken aikaa ja hänen kiihottumisensa lisääntyi perjantain
lähestyessä. Työpaikalla hän oli yhä enemmän omissa oloissaan mietiskellen
näkemäänsä ja saaden erektioita. Hän ei kuitenkaan koskaan tyydyttänyt itse
itseään. Hän ei pitänyt sitä sopivana.
Hän ei nähnyt naista koskaan muualla kuin saunassa. Mietittyään asiaa useita
viikkoja hän keksi lähiöseurakuntaan jotain asiaa. Hän katsoi seurakunnan
työvuorolistoista, milloin nainen olisi paikalla vastaanottoaan pitämässä. Hän
meni pienen betonikirkon alakerrassa olevaan suntion toimistoon.
Naapurihuoneen oven pielessä oli kyltti, jossa oli naisen nimi, diakoni. Ovi oli
raollaan ja hän näki naisen istuvan selin oveen kirjoittamassa jotakin. Hänen
tummat hiuksensa oli kiedottu nutturalle. Hänellä oli vihreä pitkä työmekko.
Mies tuijotti naisen niskaa ja tajusi, ettei ollut koskaan nähnyt tätä vaatteet
päällä.
Nainen kääntyi ja hymyili. Kauniit, avoimet kasvot. Hän nousi seisomaan ja kysyi,
miten voisi olla avuksi. Miehen suuta kuivasi hänen tuntiessaan naisen hoikat
sormet kädessään. Hän esittäytyi ja sanoi etsivänsä suntiota. Nainen sanoi
hakevansa hänet. Kun nainen meni miehen ohitse hän tunsi saman tuoksun kuin
saunan pukuhuoneessa ja sai erektion.
Nainen tuli suntion kanssa ja mies alkoi kysellä jotain rakennuksen
ylläpitokustannuksista. Hän näki naisen menevän huoneeseensa ja tunsi valtavaa
halua mennä naisen perään, riisua hänet ja työntää peniksensä tuohon pehmeään
aukkoon, jota hän oli niin monta kertaa saanut katsoa voimatta koskea siihen.
Eräänä perjantaina nainen ei tullut. Mies seisoi pimeässä alastomana ja odotti.
Hän kävi välillä käytävässä kuuntelemassa, kuulisiko tutut askeleet. Hän kävi
neljännessä kerroksessa naisen oven takana ja laittoi korvansa ovea vasten.
Hiljaisuus.
Mies oli levoton koko viikonlopun. Hän muisteli naista ja mitä oli nähnyt. Hän
näki mielessään, kuinka nainen hyväili itseään eri tavoin ja eri asennoissa. Kerran
hän oli työntänyt löylykauhan varren emättimeensä. Kerran taas nainen oli
työntänyt etusormen emättimeensä ja keskisormen peräaukkoonsa.
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Maanantaina mies näki työvuorolistasta, että nainen oli kolme viikkoa lomalla.
Kolme viikkoa ilman perjantai‐iltojen kiihottumista! Mies mietti erilaisia keinoja
kuvata naista salaa, jotta hän voisi katsella naista tämän poissaollessakin. Hän ei
keksinyt yhtään.
Neljäntenä viikkona mies oli pimeässä pesuhuoneessa alastomana jakkarallaan
odottamassa. Hän kuuli oven käyvän ja suihkun aukeavan ja sai erektion. Ovi
avautui ja nainen tuli sisään yhtä kauniina, märkänä ja kiihottavana kuin
ennenkin, mutta hänen perässään saunaan tuli toinen nainen. Hieman vanhempi
ja pyylevämpi, vaaleat lyhyet hiukset, pienet kiinteät rinnat. Mies oli pettynyt.
Hän ei näkisi tuota kutsuvaa vaaleanpunaista aukkoa, jonne naisen sormet
työntyisivät ja tuottaisivat nautintoa sekä naiselle, että hänelle. Hän jäi kuitenkin
katsomaan naisia, jotka istuivat rinnakkain, nauroivat jollekin ja heittivät löylyä.
Diakoni asettui selälleen ja laittoi päänsä vaaleatukkaisen syliin. Nainen pyyhki
diakonin märät hiukset pois tämän kasvoilta ja alkoi pyöritellä sormenpäitään
hänen vatsallaan. Diakoni nauroi. Vaaleatukkainen alkoi nyppiä diakonin
nännejä, jotka nousivat terhakkaasti pystyyn. Molemmat nauroivat. Diakoni
kohotti päätään ja alkoi imeä vaaleatukkaisen rintoja, joiden nännit paisuivat
jättimäisiksi. Mies katsoi jähmettyneenä, kuinka vaaleatukkainen kuljetti
sormensa diakonin häpyyn. Diakoni levitti jalkansa ja mies näki sormien
katoavan kosteana leviävään punaiseen aukkoon. Vaaleatukkainen kääntyi
polvilleen naisen päälle ja mies näki hänen päänsä painuvan diakonin jalkoväliin.
Vaaleatukkainen laski lantionsa diakonin kasvoille ja mies näki hänen hoikkien
sormien puristuvan vaaleatukkaisen naisen pakaroihin.
Naiset keinuivat rytmikkäästi toisiaan nuollen ja toisistaan iloiten kunnes
kumpikin tuli tyydytetyksi. He nousivat istumaan, nojasivat toisiinsa hikisinä ja
punoittavina ja suutelivat pitkään. Nauraen he menivät pesuhuoneeseen, jossa
heidän naurunsa peittyi suihkun solinaan.
Mies seisoi ääneti. Hän oli kiihottunut, pettynyt ja yksinäinen. Hänen naisensa oli
viety häneltä. Hänen naisensa. Hän meni pukuhuoneeseensa, pukeutui ja laahusti
asunnolleen.
Seuraavana perjantaina hän oli jälleen alastomana jakkarallaan pesuhuoneen
pimeydessä. Hän odotti kauan, mutta naiset eivät tulleet.
Maanantaina talouspäällikkö näki tiedostoistaan diakonin lopettaneen työnsä ja
muuttaneen pois. Mies sanoi saunavuoronsa irti.
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Tanssi kahdelle
Mies täytti samppanjalasin ja ojensi sen naiselle. Hän kaatoi itselleen lasillisen
viskiä ja istuutui nurkassa olevaan nojatuoliin. Kynttilän valo valaisi naisen,
mutta jätti miehen kasvot pimentoon. Mies teki kädellään liikkeen ja nainen alkoi
avata paitansa nappeja. Mies katseli naista tämän antaessa valkoisen paitansa
pudota lattialle. Naisella oli pienet valkoiset rintaliivit, joitten läpi naisen nännit
näkyivät teräviksi paisuneina.
Nainen joi lasistaan ja avasi hameensa vetoketjun. Hame liukui alas ja paljasti
sukkanauhaliivit ja valkoiset stringit. Nainen siirsi hameen syrjään kenkänsä
korolla ja jäi seisomaan miestä katsellen. Mies istui hiljaa ja teki sormellaan
pienen liikkeen. Nainen avasi rintaliivinsä ja piteli niitä hetken sormissaan, ennen
kuin laski ne samppanjapullon viereen. Mies pyöräytti sormeaan ja nainen veti
stringien sivussa olevan nauhan auki ja vaate leijui naisen jalkoihin. Hänen
paljaaksi ajeltu häpynsä loisti kynttilän valossa, kun nainen kääntyi ja kaatoi
itselleen lisää samppanjaa.
Nainen seisoi hajareisin miehen edessä ja alkoi avata sukkanauhaliiviään. Mies
teki kädellään kieltävän liikkeen ja osoitti naisen takana olevaa nojatuolia.
Nainen istuutui tuolin laidalle ja joi lasistaan. Mies katseli naisen kynttilän
valossa hohtavaa vartaloa, kallisti lasiaan hieman ja nainen vetäytyi syvemmälle
nojatuoliin. Mies ojensi etusormensa ja nainen nosti korkokenkien peittämät
jalkansa tuolin reunalle. Mies levitti etu‐ ja keskisormensa, ja nainen avasi
jalkansa ne niin, että mies saattoi nähdä hänen paljaan häpynsä.
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Mies kumartui eteenpäin ja katseli naista viskilasinsa reunan yli. Nainen joi
samppanjaa ja painoi lasin rintojensa väliin. Hän tiputti sormillaan
samppanjapisaroita rinnoilleen ja alkoi hyväillä nännejään miestä katsellen. Hän
kaatoi hieman samppanjaa vatsalleen, josta sitä valui hänen häpyhuulilleen.
Mies nojautui tuoliinsa ja levitti jalkansa. Hänen housujensa etumus pullotti ja
hän alkoi hyväillä sitä kädellään. Nainen pyöritti etusormeaan vatsallaan ja laski
kätensä hitaasti kohti jalkoväliään. Hän levitti sormillaan häpyhuulensa ja siirsi
jalkaansa niin, että kynttilänvalo valaisi paremmin hänen punaiseksi paisuneen
klitoriksensa.
Nainen työnsi kolme sormeaan emättimeensä. Hänen päänsä taipui taaksepäin ja
hänen suunsa avautui hänen työntäessä sormiaan yhä syvemmälle sisäänsä. Hän
pudotti tyhjän samppanjalasin kädestään matolle ja alkoi hieroa klitoristaan
pyörittävin liikkein.
Mies piteli tyhjää viskilasia kädessään ja puristi toisella kädellään jalkoväliään
naisen alkaessa huutaa ja nytkähdellä hänen edessään. Nainen vaipui tuolin
selkänojaa vasten ja veti sormensa hitaasti pois emättimestään. Mies näki naisen
välilihan supistelevan naisen valittaessa hiljaa ja puristellessa rintojaan.
Mies kohottautui ja meni naisen eteen. Hän avasi housunsa ja veti jäykistyneen
peniksensä esiin. Hän otti pöydältä samppanjapullon, kaatoi siitä tilkan
kämmenelleen ja siveli penistään, joka kiilteli kynttilän valossa miehen alkaessa
hieroa elintään rytmikkäin vedoin.
Nainen katseli edessään seisovaa miestä puoliksi suljettujen silmäluomiensa
välistä. Hän ojentautui lähemmäksi ja avasi suunsa, kun mies kaartui taaksepäin
ja spermaa purskahti naisen kasvoille. Nainen tarttui miehen sykkivään
penikseen, imi loput spermapisarat suuhunsa ja kuivasi veltostuvan elimen
hiuksillaan. Mies suuteli ja nuoli naisen kasvot puhtaiksi spermastaan. Hän
perääntyi takaisin tuoliinsa ja jäi istumaan jalat levällään peniksen levätessä
vaaleana housujen aukossa.
Nainen meni kylpyhuoneeseen ja peseytyi. Palattuaan hän kaatoi lopun
samppanjan lasiin ja antoi sen miehelle. Hän veti miehen seisaalleen, työnsi
peniksen tämän housuihin ja veti vetoketjun kiinni
Nainen pukeutui ja puuteroi kasvonsa. Mies kohensi peilin edessä solmiotaan,
kampasi hiuksensa ja seurasi naista hotellin ravintolaan illalliselle.
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Kimppakämppä
Nainen sai vuokranantajaltaan ilmoituksen, että taloyhtiöön tulee
putkistoremontti ja naisen tulisi muuttaa pois kaksiostaan muutaman kuukauden
ajaksi. Nainen otti asian puheeksi työpaikkansa kahvihuoneessa ja sai paljon
hyviä neuvoja, mitä tehdä.
Toimistossa työskentelevä nuori mies koputti naisen työhuoneen avoimeen
oveen. Nainen pyysi hänet sisään. Nuori mies ehdotti, että nainen voisi muuttaa
remontin ajaksi hänen asuntoonsa. Nuoren miehen miesystävällä oli suuri
huoneisto vanhassa jugendtalossa kaupungin keskustassa. Huoneistoissa oli
palvelijan siipi, joka oli kalustettu ja tyhjillään. Miesystävä oli paljon ulkomailla
työnsä vuoksi, eikä naisen läsnäolo häiritsisi häntä silloinkaan kun hän oli
paikalla. Naisen ei tarvitsisi maksaa vuokraa; hän voisi asua pientä siivousapua
vastaan.
Nainen hyväksyi tarjouksen, ja remontin alkaessa hän muutti nuoren miehen
asuntoon. Palvelijan siivessä oli kaksi huonetta ja oma kylpyhuone. Huoneistossa
oli suuri olohuone puistonäkymin, useita makuuhuoneita ja kauniisti kalustettu
tilava keittiö.
Miehet olivat palkanneet viikkosiivoojan ja nuori mies huolehti itse omista
pyykeistään, joten naisen ei tarvinnut tehdä asunnossa juuri mitään. Nuori mies
oli usein illat poissa ja nainen saattoi käyttää huoneistoa kuin omaansa.
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Ensimmäisinä iltoina hän kierteli huoneita ja tutki niiden hyvällä maulla valittua
sisustusta. Nuoren miehen hän tapasi satunnaisesti keittiössä tai olohuoneessa,
mutta he eivät muutoin olleet tekemisissä keskenään.
Pari viikkoa huoneistossa asuttuaan nainen oli vuoteessaan katsomassa
televisiosta elokuvaa. Hän oli juonut hieman viiniä ja meni hakemaan keittiöstä
itselleen lisää juotavaa.
Olohuoneen hämärässä seisoi alaston mies. Nainen kääntyi ympäri ja veti
aamutakin tiukemmin ympärilleen.
‐Uusi vuokralaisemme?, mies sanoi ja otti korkeasta lasikaapista
samppanjalaseja. – Saanko tarjota teillekin, hän jatkoi ja otti avatun
samppanjapullon pöydältä. – Liittykää toki seuraamme, mies sanoi ja viittasi
naisen mukaansa.
Nainen seisoi hetken ja katseli miehen solakkaa vartaloa tämän mennessä
eteishalliin. Hän kohensi aamutakkiaan ja seurasi miestä makuuhuoneeseen,
jossa oli suuri, huoneen lähes täyttävä vuode. Huoneen seinillä ja katossa oli
peilejä ja hyllyköillä paloi kynttilöitä. Taustalla soi hiljaista musiikkia.
Vuoteen mustalla satiinilakanalla lojui naisen työtoveri alastomana. Hän tervehti
naista ja otti miesystävän ojentaman samppanjalasin. Nainen jäi seisomaan
huoneen ovella aamutakkinsa etumuksesta kiinni pidellen. Miesystävä täytti
lasin ja ojensi sen naiselle viitaten vuoteen tyynyjen peittämään päätyyn.
Nainen istuutui vuoteelle ja asetteli tyynyjä selkänsä taakse. Miehet lojuivat
vuoteella juomaansa maistellen ja naista katsellen. He nousivat polvilleen ja
alkoivat hyväillä ja suudella toisiaan. Nainen joi lasistaan ja katseli miesten
toisiinsa kietoutuneita vaaleita vartaloita, jotka monistuivat seinillä ja katossa
olevista peileistä.
Miesystävä tarttui naisen käteen ja nosti hänet polvilleen miesten viereen.
Nainen antoi miesten avata aamutakkinsa ja pudottaa sen harteiltaan. Miehet
ohjasivat naisen kädet lanteidensa ympärille ja nainen painautui heidän
karvattomiksi ajeltuja vartaloitaan vasten.
Miehet suutelivat ja painoivat naisen huulet omiaan vasten kosketellen hänen
hampaitaan kielellään. Nainen hyväili miesten lanteita ja laski kämmenensä
heidän kiinteille pakaroilleen, joita hän alkoi puristella hiljaa.
Kolme vaaleaa vartaloa keinui hitaasti toisiinsa kietoutuneina, kunnes miesystävä
vetäytyi taaemmaksi ja nousi seisomaan. Nuorempi mies hyväili miehen
jäykistynyttä penistä ja alkoi nuolla ja näykkiä sitä hampaillaan. Hän veti naisen
lähemmäksi ja heidän huulensa kohtasivat heidän imiessään kalua vuoron
perään ja nuollessaan terskan paisunutta päätä.
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Mies vetäytyi taaemmaksi ja laskeutui polvilleen. Hän painoi nuoren miehen
selälleen ja alkoi hyväillä tämän penistä naisen kumartuessa suutelemaan nuoren
miehen kovettuneita rinnanpäitä. Nainen siirtyi alemmaksi ja alkoi suudella
nuoren miehen penistä miesystävän imiessä tämän kivekset syvälle suuhunsa.
Nuori mies makasi selällään hiljaa voihkien ja hyväili miesystävänsä niskaa ja
hiuksia. Nainen kääntyi nuoren miehen päälle ja yritti suudella tätä, mutta nuori
mies käänsi päänsä sivuun. Miesystävä tarttui naisen lanteisiin ja nosti tämän
polvilleen. Hän työnsi kalunsa naisen sisään hyväillen samalla nuoren miehen
penistä kädellään. Nainen kääntyi hieman sivuun ja laski päänsä vuoteelle
nostaen lantiotaan korkeammalle miehen työntyessä syvälle häneen. Nuori mies
nousi polvilleen, meni miehen taakse ja alkoi hyväillä miehen rinnanpäitä. Hän
laski kätensä alas ja tarttui miehen kiveksiin venyttäen niitä sormillaan. Mies
äännähti, veti peniksensä naisen sisältä ja työnsi sen syvälle nuoren miehen
suuhun. Hän purkautui lantio nytkähdellen ja vaipui vuoteelle kyljelleen.
He makasivat vuoteella hetken hiljaa nuoren miehen pyyhkiessä spermaa
suupielistään. Nainen nousi istumaan ja otti vuoteen vierestä samppanjalasinsa.
Miesystävä nousi ja kaatoi kaikille juotavaa. Hän lähti huoneesta ja palasi pian
uuden pullon kanssa.
Nainen nojautui miesten välissä vuoteen päätyyn. Hän tyhjensi lasinsa ja alkoi
hyväillä miesten peniksiä, jotka jäykistyivät hänen sormiensa alla. Miesystävä
veti naisen hajareisin lanteilleen ja työnsi peniksensä tämän sisään. Nainen alkoi
keinua edestakaisin miehen näykkiessä hampaillaan hänen rintojaan. Nuori mies
painautui miesystävänsä kylkeen ja suuteli tämän olkapäätä ja niskaa. Miesystävä
käänsi päätään ja miehet suutelivat naisen taipuessa taaksepäin ja haukkoessa
henkeään orgasmin supistellessa hänen lantiotaan.
Nainen vaipui vuoteelle selälleen ja katseli, kuinka nuori mies työnsi peniksensä
polvilleen kääntyneen miesystävänsä pakaroiden väliin ja purkaantui lopulta
hänen selkänsä päälle.
Nainen täytti heidän lasinsa. He makasivat hiljaa toisiaan kosketellen ja joivat
samppanjan loppuun, kunnes nukahtivat toisiinsa kietoutuneina.
Miesystävän lähdettyä jälleen matkoilleen nainen siirtyi nukkumaan miesten
vuoteeseen. Hän nukkui alastomana nuoren miehen vieressä, mutta he eivät
koskaan rakastelleet. Miesystävän ollessa kotona he iloitsivat kolmisin toisistaan.
Kevään tultua nainen sanoi asuntonsa vuokrasopimuksen irti ja muutti pysyvästi
miesten luokse asumaan.
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Halu
Nainen istuutui ja oikaisi hamettaan. Hän otti käsilaukustaan lehtiön ja pienen
sanelukoneen, jonka asetti pöydälle miehen eteen. Miehen viitatessa tarjoilijalle
nainen selaili lehtiötään ja asetti silmälasit silmilleen.
‐ Tämä on Berliinissä eräs mielibaareistani, mies sanoi ja viittasi kädellään
hotellin loisteliaaseen aulaan. ‐ Täällä on tähän aikaan iltapäivästä rauhallista ja
siksi ehdotin haastattelun tekemistä tässä. Oletteko käynyt täällä ennen?
Nainen pudisti päätään. Hän nyökkäsi tarjoilijalle, joka asetti hänen eteensä
samppanjalasin ja näytti naiselle pullon etikettiä, ennen kuin täytti hänen lasinsa.
Tarjoilija asetti viskilasin miehen eteen ja laittoi samppanjapullon jalalliseen
jäähdyttimeen pöydän viereen.
‐ Halusitte keskustella uudesta kirjastani, mies sanoi ja maistoi lasistaan.
‐ Niin. Kiitos haastatteluajasta, nainen sanoi. Hän käynnisti nauhurin ja otti
lehtiön käteensä. ‐ Uusi kirjanne on herättänyt paljon huomiota jo ennen
ilmestymistään. Olette kirjoittanut aiemmissa romaaneissanne

34
seksuaalisuudesta ja uuden kirjanne nimi on Halu. Onko tämänkin kirjanne
teemana nimenomaan seksuaalisuus, seksuaalinen halu?
‐ Kyllä, ja tutkin uudessa romaanissani erityisesti naisen seksuaalisuutta, naisen
halua, mies vastasi ja katsoi naista silmiin. ‐ Tutkin kysymystä, mitä nainen
seksuaalisuudeltaan lopulta haluaa, ja miten naisen elämä on jatkuvaa
kamppailua hänen eroottisten halujensa ja hänen sisäisten kieltojensa välillä.
‐ Voitteko kertoa romaaninne päähenkilöstä?
‐ Kirjassa ei ole varsinaista päähenkilöä, vaan kirjoitan naisesta eräänlaisena
abstraktiona kuvaten häntä erilaisissa tilanteissa yrittäen ymmärtää, mitä nainen
lopulta haluaa ja mitkä ja missä ovat ne rajat, jotka estävät häntä toteuttamasta
todellisia halujaan. Oikeastaan kyseessä on pitkä essee, jossa on fiktiivisiä
aineksia.
‐ Mitä nainen siis teidän mielestänne lopulta haluaa?, nainen kysyi ja maistoi
samppanjaansa.
‐ Kertokaa te se minulle, tehän olette nainen, mies nauroi ja nojautui tuoliinsa
viskilasiaan pidellen. ‐ Minähän olen vain ihmisyyden erään ominaisuuden
tutkija, joka on täysin riippuvainen tutkimuskohteensa paljastamista tai muutoin
löytämistään seikoista.
Toimittaja piti lehtiötä polvellaan ja teki siihen merkintöjä.
‐ Minkälaisiin johtopäätöksiin te päädytte uudessa kirjassanne, nainen kysyi ja
yliviivasi jotain kirjoittamaansa.
‐ En haluaisi luetella niitä tässä. Kukin lukijani muodostakoon omat
johtopäätöksensä kirjassani esiintuomistani havainnoista. Nehän ei ole missään
mielessä lopullisia. Minun lukijani ovat pääasiassa naisia ja saan heiltä paljon
postia. Uskon, että saan tästäkin kirjastani paljon palautetta ja se auttaa minua
ymmärtämään kohdettani entistä paremmin seuraavia teoksiani ajatellen.
‐ Kerroitte, että uuden kirjanne aiheena on siis naisen seksuaalinen halu. Teitä on
arvostelu paljon siitä, että kaikissa kirjoissanne seksuaalisuus on ylikorostunutta,
jopa pornografista, silloinkin kun kuvaatte aikamme ihmisen elämää monissa
muissa suhteissa. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?, toimittaja kysyi ja katsoi
miestä lasiensa yli.
‐ Minä kirjoitan rehellisesti, ja rehellinen ihminen saa osakseen paljon arvostelua,
koska ihmiset eivät halua kuulla totuutta. Seksuaalinen halu on meissä kaikissa
alati läsnä ja monet kokevat sen ahdistavaksi ja rajoittavaksi, koska heidän
halunsa jää usein vaille kohdetta, vaille tyydytystä. Tästä seuraa monenlaisia
ongelmia. Freud oli teorioissaan mielestäni aivan oikeassa.
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‐ Teitä on syytetty myös tirkistelystä kirjoittaessanne yksityiskohtaisia kuvauksia
ihmisen intiimeistä hetkistä.
‐ Minua on syytetty voyerismistä, ekshibitionismista, sodomiasta, sadismista ja
ties mistä, mutta en piittaa siitä, mies sanoi ja tyhjensi lasinsa. – Minä kirjoitan
niin kuin kirjoitan ja lukijat päättävät, mitä he lukevat. Ja minun kirjojani luetaan
paljon. Viimeisin kirjani käännettiin jopa arabiaksi, mikä kuvastaa hyvin
käsittelemieni teemojen universaalisuutta.
Mies viittasi tarjoilijalle, joka toi miehelle uuden viskin ja täytti toimittajan
samppanjalasin.
‐ Muutitte jo vuosia sitten Berliiniin. Minkä vuoksi?, toimittaja kysyi ja siirsi
nauhuriaan lähemmäksi miestä.
‐ Tunnen oloni täällä paljon vapaammaksi, mies sanoi. Hän ojentautui ja
tarkasteli lasiaan. ‐ Kuten totesitte, seksuaalisuus on kaikkia teoksiani läpäisevä
teema. Berliini on siksi oivallinen paikka asua ja kirjoittaa. Seksuaalisuus on
täällä avoimesti läsnä ja näkyvillä, kaikissa muodoissaan. Se on osana ihmisen
arkea kuin uimahallissa tai kuntosalilla käyminen. Katsokaapa vaikka
homoseksuaalien määrää ja heidän vapautuneisuuttaan, heidän tapaansa
ilmaista itseään ja parisuhteitaan. Pidän Berliinistä sen mutkattoman
maanläheisen ja fyysisen seksuaalisuuden vuoksi.
‐ Onko seksuaalisuus teille siis vain fyysistä suorittamista?, toimittaja kysyi.
‐ Seksuaalisuushan on fyysistä, mies sanoi ja nojautui eteenpäin lasiaan pidellen.
‐ Seksuaalisuus on näkyjä ja kosketusta. Seksuaalisuus on tuoksuja, ääniä ja
makuja. Seksuaalisuus on kauneutta, kuin musiikkia, hän jatkoi ja viittasi
kädellään hotellin aulaparvella flyygeliä soittavaan nuoreen naiseen.
‐ Ihmisen aistimukset kietoutuvat seksuaalisuudessa yhteen tavalla, jollaista ei
muutoin tapahdu kuin korkeintaan erinomaisen aterian äärellä, joka sekin usein
johtaa lopulta seksuaaliseen aktiin.
‐ Teitä on arvostelu yhdyntäkeskeisyydestä kirjoissanne, toimittaja sanoi ja joi
lasistaan.
‐ Se arvostelu on aiheetonta. Jos luette kirjojani, huomaatte, että yhdyntä on
kertomuksissani vain kapea osa seksuaalisuutta, eikä se ole edes välttämätöntä
seksuaalisen elämyksen kannalta. Minulle seksuaalisuudessa kiinnostavinta on
halu, sen toteuttaminen tai sen torjunta, josta seuraa kaikki muu. Kirjoitan naisen
halusta siksi, että se on paljon monivivahteisempi ja samalla rajoittuneempi, kuin
miehen halu, joka on usein yksiviivaista ja toteutettavissa viime kädessä suoralla
väkivallalla. Mutta kuinka löytää keinoja tyydyttää alati läsnä oleva halumme
tavalla, joka ei tuota vahinkoa tai pettymyksiä, joita se useimmille ihmisille niin
usein kuitenkin tuottaa?
‐ Jotkut kriitikot pitävät kirjojanne halpana pornografiana, nainen sanoi.
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‐ Suotakoon se heille, mies sanoi ja kohautti hartioitaan.
‐ Sanotte, että teitä lukevat erityisesti naiset, toimittaja sanoi ja tarkasteli
lehtiötään kynän päätä alahuuleensa naputtaen. ‐ Pitävätkö naiset teidän
käsityksenne mukaan pornografiasta?, hän jatkoi ja katsoi miestä silmiin.
‐ Pidättekö te?, mies kysyi ja vastasi naisen katseeseen.
Toimittaja kaatoi itselleen lisää samppanjaa, eikä vastannut. Mies nojautui
tuoliinsa.
‐ Katsokaahan, mies sanoi ja osoitti lasillaan toimittajaa. ‐ Naiset pitävät
kirjoistani siksi, että heillä on mielikuvitusta. Toisaalta teksti on aina turvallista.
Sen voi lukea tai olla lukematta. Sitä voi lukea pienissä jaksoissa ja siihen voi
palata uudelleen tai hyppiä sivujen yli. Kirjoitan tarkoituksellisesti monia
kohtauksia vain niukasti tapahtumien yksityiskohtia tai ihmisten ulkonäköä
kuvaten. Se jättää lukijoilleni mahdollisuuden kuvittaa kohtaukset omilla
mielikuvillaan, omilla fantasioillaan. Monet naislukijoistani ilmaisevat näitä
kirjeissään, jotka ovat varsin suorasukaisia. He kertovat jonkin kertomukseni
olevan heille niin tärkeä, niin todesti heidän halujaan kuvaava, että halutessaan
masturboida, he lukevat ensin tarinani virittäytyäkseen, kostuakseen ja
saavuttaakseen syvästi tyydyttävän orgasmin.
Toimittaja istui hiljaa ja katseli aulaan tullutta amerikkalaista eläkeläisseuruetta.
Mies tyhjensi lasinsa ja laittoi sen pöydälle sanelukoneen viereen.
‐ Kirjanne ilmestyy siis pian, toimittaja sanoi ja kääntyi takaisin miehen puoleen.
‐ Sanoitte uuden teoksenne olevan pikemminkin essee kuin romaani. Aiotteko
siirtyä proosasta seksuaalisuutta käsitteleviin asiateksteihin?
‐ Tekstihän on vain ilmaisun väline. Teksti on kuitenkin rikkaampi ja ilmavampi
väline kuin kuva, koska lukijalle jää enemmän tulkinnanvaraa kuin kuvan
katsojalle. Puhuitte pornografiasta. Miehet katsovat kuvia. Heillä ei ole
mielikuvitusta. Siksi, näin uskon, naiset pitävät enemmän kertomuksista. Mutta
kertomuskin voi olla liian päällekäyvä, jos siinä kuvataan vain yhdyntää. Me
kaikki tiedämme mitä yhdynnässä tapahtuu, eikä sitä tarvitse kuvata uudelleen ja
uudelleen. Kuten sanoin, halu ja sen toteuttaminen tai sen toteuttamatta
jättäminen on monin verroin kiinnostavampaa, koska se jättää auki
mahdollisuuksia erilaisiin lopputuloksiin. Yhdynnässä nämä mahdollisuudet on
jo käytetty ja siksi menetetty, koska lopputulos on aina selvä, ainakin miehen
osalta.
Toimittaja teki merkintöjä lehtiöönsä miehen viitatessa tarjoilijalle, joka toi
hänelle uuden lasin viskiä.
‐ Naisen seksuaalinen halu on ihmislajin suuria mysteereitä, mies jatkoi ja
kumartui naisen puoleen. ‐ Mitä nainen haluaa? Siinäpä pulma. Tiedättekö te,
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mitä te haluatte? Tarkoitan, että mitä te haluatte todella? Meillä kaikilla on haluja,
joista me rakennamme mielikuvia ja fantasioita, mutta joita emme kykene, halua
tai uskalla toteuttaa. Ja uskokaa minua, juuri se on keskeisin pettymystemme
lähde.
Toimittaja kirjoitti muistiinpanoja mieheen katsomatta. ‐ Te olette ollut neljästi
naimisissa ja lehtitietojen mukaan teillä on ainakin kuusi lasta yhtä monen
naisen kanssa, hän sanoi ja nojautui tuoliinsa tarjoilijan täyttäessä hänen lasinsa.
‐ Onko teille itsellenne naisen seksuaalisuudessa jokin ratkaisematon kysymys,
vai miksi teidän suhteenne naisiin vaikuttaa niin ongelmalliselta?, toimittaja
kysyi ja piteli samppanjalasia sormissaan.
Tarjoilija asetti miehen eteen viskilasin, jota mies pyöritteli kädessään
vastaamatta mitään.
‐ Kuulkaahan, minä haluaisin tarjota teille illallisen ja näyttää teille jotain, jotta
ymmärtäisitte paremmin tutkimaani problematiikkaa, mies sanoi ja kumartui
eteenpäin. Toimittaja katsoi mieheen kysyvästi.
‐ Tarkoitan, että huomaan katseessanne hämmennystä lähestymistavastani
aiheeseen. Halun ja elämän ristiriita. Emme viivy myöhään. Laittakaa jotain
pikkumustaa yllenne. Antakaa osoitteenne, noudan teidät seitsemältä. Uskon,
että kykenen näyttämään teille, mistä kirjassani on kyse. Halujen ja todellisuuden
välisestä ristiriidasta. Traum und Wirklichkeit, kuten Freud asian ilmaisi.
Sisäisistä esteistämme ja rajoistamme, joitten olemassaolosta emme edes ole
tietoisia, ennen kuin joudumme ne kohtaamaan. Te ette ole kohdannut rajojanne
ja olette siksi halujenne vanki, kuten muutkin naiset. Näen sen teidän
silmistänne. Haluan viedä teidät paikkoihin, joissa naiset ovat vapautuneita ja
omien halujensa herroja, jos ilmaisu sallitaan. Oletteko koskaan harrastanut
esimerkiksi ryhmäseksiä? Arvaan, että ette ole, mutta haluaisitte kokeilla. Sisäiset
kieltonne ovat kuitenkin esteenä ja joudutte tukahduttamaan halujanne, mistä
seuraa monenlaista kärsimystä.
Nainen ei vastannut. Hän pyysi tarjoilijaa tuomaan lasin vettä. Mies tarkasteli
naisen kasvoja.
‐ Älkää väittäkö, että te ette esimerkiksi olisi koskaan kokenut halua rakastella
naisen kanssa?, mies sanoi. Hän kumartui lähemmäksi toimittajaa ja madalsi
ääntään. ‐ Teillä on haluja, teillä on fantasioita. Tietenkin teillä on. Meillä kaikilla
on. Minulle kirjoittavat naiset kertovat teidänkin haluistanne. Voin näyttää teille
heidän kirjeitään, jos haluatte.
Mies tuijotti naista, joka katsoi häntä silmiin sanomatta mitään.
‐ Entä haluatteko olla sidottu, mies sanoi ja kumartui yhä lähemmäksi naista.
‐ Vai haluatteko itse sitoa ja piiskata miestä? Tai naista?, hän jatkoi ‐ Olen varma,
että teillä on myös halu alistaa tai olla alistettu. Voi järjestää teille siihen
mahdollisuuden.
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Mies nojautui tuoliinsa ja tyhjensi lasinsa yhdellä kulauksella. Hän viittasi
tarjoilijan tuomaan lisää juotavaa. Nainen katseli miestä ja sulki lehtiönsä. Hän
vilkaisi kelloaan ja katsoi hotellin aulaan. Ulko‐ovesta tuli mustaan jakkupukuun
pukeutunut afrikkalainen nainen, joka hymyili ja huiskutti kättään toimittajalle.
Mies otti tarjoilijan tuoman viskilasin ja katseli naista, joka sulki sanelukoneen ja
laittoi sen käsilaukkuunsa. Toimittaja nousi hamettaan ojentaen. ‐ Kiitos
haastattelusta, hän sanoi ja käveli baarin poikki naisen luo. He suutelivat ja
kävelivät käsikkäin ulko‐ovelle. Mies tuijotti eteensä ja joi hitaasti lasinsa tyhjäksi
tarjoilijan tuodessa pöydälle laskun.

Uni
Nainen makasi alastomana vuoteellaan. Oli pimeää ja aivan hiljaista. Hän tunsi
vierellään makaavien miesten vartaloiden lämmön ja heidän hengityksensä
rytmin.
Nainen siveli kämmenselillään miesten lanteita ja tunnusteli sormillaan heidän
ihoaan. Toisen miehen alavatsaa peitti tiheä ja karhea karvoitus, toisen iho oli
paljaaksi ajeltu ja pehmeä. Nainen liu’utti sormiaan miesten reisille ja tunsi
heidän jäykistyneet peniksensä käsivarttaan vasten.
Nainen kääntyi kyljelleen ja nosti jalkansa vierellään makaavan miehen reiden
päälle. Hän hapuili kädellään toisen miehen kättä ja nosti sen lanteelleen.
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Nainen painoi päänsä miehen kaulaa vasten ja hengitti syvään hänen tuoksuaan.
Hän kosketteli sormillaan miehen karheaa leukaa ja puoliavoimia huulia toisen
miehen painautuessa hänen selkäänsä vasten ja hyväillessä hänen kylkeään.
Nainen laski kätensä miehen karvoituksen peittämälle rinnalle. Hän kohottautui
miehen päälle ja etsi huulillaan miehen rinnanpäät, jotka kovettuivat naisen
nuollessa niitä hellästi.
Nainen veti kynsillään hitaasti miehen karhean karvoituksen peittämän rinnan
yli hänen vatsalleen, jossa karvoitus pehmeni hetkeksi muuttuen tiheäksi
sammalikoksi hänen peniksensä juuressa.
Naisen sormet kiertyivät miehen peniksen ohitse hänen kiveksiinsä vetäytyen
jäykistyneen peniksen yli terskan päähän sitä kevyesti puristaen. Toinen mies
kosketteli huulillaan naisen niskaa ja hartioita.
Nainen kääntyi toisen miehen puoleen ja painoi hänet selälleen. Hän hyväili
miehen karvatonta rintaa ja vatsaa toisen miehen kääntyessä naisen selkää
vasten ja painaessa jäykistyneen peniksensä hänen pakaroittensa väliin.
Nainen kosketteli miehen pehmeitä rinnanpäitä, puristi ne koholle ja imi ne
suuhunsa. Hän painoi päänsä miehen sileää rintaa vasten ja aisti miedon
sitruunan tuoksun.
Nainen laski kätensä miehen penikselle, joka nousi ajellulta alavatsalta sileänä ja
kovana. Hän kosketteli miehen kiveksiä ja kuunteli miehen kiihtyvää hengitystä
toisen miehen hieroessa karheaa rintaansa hänen selkäänsä vasten ja painaessa
penistään hänen reisiensä väliin.
Nainen kääntyi selälleen ja työnsi miehet irti itsestään. Hän nousi vuoteen
reunalle istumaan, etsi miesten kädet käsiinsä ja ohjasi heidät vuoteen
jalkopäähän seisomaan selin itseensä päin.
Nainen siveli käsillään miesten selkiä, tunnusteli heidän pakaroitaan ja suuteli
niitä. Hän työnsi kätensä miesten jalkoväliin ja hyväili heidän kiveksiään ja
jäykistyneitä peniksiään.
Nainen käänsi miehet ympäri ja painoi heidät seisomaan vierekkäin. Hän otti
miesten penikset käsiinsä ja laittoi ne poskiaan vasten. Hän suuteli ja näykki
hampaillaan penisten varsia ja otti ne vuoronperään suuhunsa imien ja nuollen
niitä yhä syvemmältä. Lopulta nainen otti molemmat penikset suuhunsa ja
puristeli ja venytteli sormenpäillään miesten kiveksiä.
Nainen irrotti otteensa ja painautui selälleen vuoteelle. Hän levitti jalkansa ja veti
sileäposkisen miehen kädestä jalkojensa väliin. Mies kumartui ja alkoi hyväillä
kielellään naisen häpyä naisen vetäessä toisen miehen viereensä ja etsiessä
hänen peniksen suuhunsa.
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Nainen nosti lanteitaan ylemmäksi miehen kiihdyttäessä nuolemistaan. Toinen
miehistä työnsi penistään yhä syvemmälle naisen suuhun naisen puristaessa
miehen pakaroita ja imiessä ja puriessa hänen penistään.
Nainen vetäytyi irti miehistä. Hän nousi ylös ja painoi karvaisen miehen selälleen.
Hän etsi miehen suureksi paisuneen peniksen käsiinsä ja istuutui hitaasti sen
päälle. Hän etsi käsillään toisen miehen peniksen ja otti sen suuhunsa. Hän imi ja
nuoli penistä ja veti sormillaan tämä kiveksiä toisen miehen peniksen päällä
ratsastaen.
Nainen nousi miehen peniksen päältä ja kääntyi polvilleen. Hän etsi toisen
miehen käden käteensä ja ohjasi hänet työntämään peniksensä itseensä takaa
päin. Nainen nosti lantionsa korkealle miehen työntyessä häneen ja painoi
kasvonsa toisen miehen karvaista vatsaa vasten hamuten tämän peniksen
suuhunsa.
Kaikki kolme sulautuivat yhdeksi keinuvaksi liikkeeksi, kun nainen tunsi sisäänsä
tulevan miehen jäykistyvän. Hän pyörähti ympäri ja etsi miehen spermaa
pulppuavan peniksen käteensä ja ohjasi miehen nesteet rinnoilleen. Nainen
painoi miehen kasvot rintaansa vasten ja antoi hänen nuolla spermansa
rinnoiltaan. Mies lysähti vuoteelle ja nainen kääntyi toisen miehen puoleen ja
hieroi käsillään hänelle siemensyöksyn ja nuoli sperman hänen veltostuvasta
penikseltään.
He makasivat pimeässä raukeina ja hiljaa. Nainen kääntyi kyljelleen ja miehet
painautuivat häntä vasten. Nainen tunsi toisen miehen karhean karvoituksen
selkäänsä vasten ja toisen miehen pehmeän ihon rinnoillaan. Hän tunsi miesten
tuoksun, heidän kosketuksensa ja heidän hengityksensä, kunnes nukahti.
Kun nainen heräsi aamulla, miehet olivat poissa.

Naapurit
‐ Tapasin uudet naapurimme aamulla, rouva sanoi. ‐ He vaikuttivat oikein
mukavilta, hän jatkoi ja kaatoi miehelleen lisää viiniä.
‐ Heidän remonttinsa on siis viimein valmis. Kyllä se kestikin, mies sanoi ja
leikkasi pihviään.
‐ Voisimme kutsua heidät huomenna kahville, rouva sanoi.
‐ Odotetaan nyt, että he saavat muuttonsa hoidettua. Vastahan he toivat tavaransa
sisään, mies vastasi ja otti lisää perunoita.
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Illalla he joivat pullollisen kuohuviiniä elokuvaa katsellessaan. He menivät
vuoteeseen ja rouva jäi lukemaan kirjaa miehen nukahdettua pikaisen yhdynnän
jälkeen.
Puolisen tuntia luettuaan rouva laski kirjansa alas ja kuunteli hetken. Hän herätti
miehensä.
‐ Kuuletko tuon, rouva sanoi. Mies nousi kyynärpäittensä varaan.
‐ Minä en kuule mitään, hän sanoi ja painoi päänsä takaisin tyynyyn. ‐ Mitä sinä
olit kuulevinasi, hän mutisi.
‐ Tuon. Nyt se kuului taas. Kuulitko?, rouva sanoi ja nousi istumaan. Hänen
miehensä nousi hänen viereensä.
‐ Nyt se kuului taas. Kuulitko nyt?, rouva jatkoi. ‐ Aivan kuin jostain kuuluisi
naisen itkua.
He istuivat hiljaa kuunnellen, ja lopulta mies nyökkäsi.
‐ Nyt minäkin kuulen sen. Se taitaa tulla naapurista.
‐ Pitäisikö meidän tehdä jotain? Jos siellä vaikka tapellaan. Pitäisikö meidän
soittaa poliisille, ennen kuin mitään pahempaa tapahtuu?, rouva sanoi. Hän nousi
vuoteen laidalle istumaan ja veti aamutakin päälleen.
‐ Älä nyt poliisille soita, mies vastasi ja nousi ylös. Hän otti aamutakkinsa ja meni
olohuoneeseen. Rouva seurasi häntä ulko‐ovelle, jonka mies avasi hiljaa.
Ylimmässä kerroksessa ei ollut muita huoneistoja kuin nuo kaksi suurta
päätyasuntoa, joista oli näkymät koko kaupungin yli. Viereisestä asunnosta
kuului vaimeita ääniä ja naisen valitusta.
Mies meni käytävään ja painoi korvansa naapurihuoneiston oveen. Hän nyökkäsi
vaimolleen, joka oli tullut hänen taakseen.
Mies painoi naapurin ovikelloa. Sisällä tuli hiljaista. Viimein eteisestä kuului
askelia ja ovi raottui. Naapurin mies katsoi heitä oven raosta. Eteinen hänen
takanaan oli pimeä, eikä asunnosta kuulunut ääniä.
‐ Anteeksi, että häiritsemme näin myöhään, mutta kuulimme ääniä ja halusimme
vain varmistua, että kaikki on hyvin, rouva sanoi miehensä takaa.
Naapurin mies katseli heitä ja naurahti.
‐ Kyllä, kaikki on hyvin, älkää huolehtiko. Pahoittelen, jos olemme olleet häiriöksi,
hän jatkoi ja veti ovea kiinni.
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‐ Saisimmeko kuitenkin katsoa, että kaikki on kunnossa, mies sanoi, tarttui
ovenpieleen ja tähysi naapurin ohitse pimeään eteiseen.
Naapurin mies hymähti ja työnsi oven auki.
‐ Haluatte siis katsella? Tulkaa toki sisään, mies sanoi ja viittasi pariskunnan
mukaansa.
Rouva seurasi miestään eteiseen. Hän veti aamutakkinsa vyötä kireämmälle
katsoessaan naapurin miestä, jolla oli yllään lyhyt nahkainen hame ja musta
verkkopaita.
He menivät miehen perässä pimeän olohuoneen halki. Suurista ikkunoista
näkyivät öisen kaupungin valot.
He tulivat liukuovelle, jonka naapurin mies työnsi auki. Oven takana oli kahdesta
huoneesta yhdistetty suuri tila, jonka keskellä oli pyöreä punaisella nahalla
päällystetty koroke. Huoneen kolmella seinällä ja katossa oli peilejä. Yhdellä
seinällä oli telineitä, joissa oli erilaisia piiskoja ja kahleita.
Kynttilöiden valossa näkyi keskellä vuodetta polvillaan oleva nainen. Hänen
kätensä oli kahlittu selän taakse raudoilla, joista lähti ketju katossa olevaan
koukkuun. Naiselle oli silmillään musta naamio ja hän piti päätään punaisella
tyynyllä sanomatta sanaakaan.
Herra ja rouva jäivät oven suuhun seisomaan. He katsoivat huonetta ja toisiaan.
Naapurin mies otti pöydältä avatun samppanjapullon, kaatoi lasin täyteen ja
ojensi juoman rouvalle, joka otti lasin käteensä tuijottaen korokkeella alastomana
olevaa naista.
‐ Te olette varmaan viskimiehiä, naapuri sanoi miehelle ja kaatoi hänelle reilun
annoksen viskiä jääpaloilla täyttämäänsä lasiin. Mies otti lasin käteensä ja tuijotti
vaimonsa vierellä korokkeella olevaa näkyä.
‐ Haluatte siis katsella, naapurin mies sanoi.
Hän meni korokkeen viereen ja läimäytti piiskallaan naisen paljasta pakaraa.
Nainen voihkaisi ja ketju kilahti vaimeasti.
‐ Kiitos, mutta meidän on varmaan paras nyt lähteä, rouva sanoi ja nykäisi
miestään, joka maistoi lasistaan ja jatkoi korokkeella olevan alastoman naisen
tuijottamista.
‐ Älkää nyt pitäkö kiirettä. Vastahan te tulitte, naapurin mies sanoi ja tarttui
rouvan miestä hihasta.
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Hän veti miehen korokkeen viereen ja osoitti piiskallaan naisen pakaroiden
välistä näkyvää mustaa tekopenistä. Hän tarttui peniksen päähän ja veti sen
hitaasti pois naisen emättimestä. Naisen turpea häpyaukko sulkeutui hitaasti
naisen antaessa lanteidensa laskeutua hänen allaan olevien tyynyjen varaan.
Naapurin mies kaatoi itselleen samppanjaa ja kilautti lasiaan rouvan lasiin. Rouva
katsoi mieheensä, jonka aamutakin etumukseen oli noussut kohouma hänen
tuijottaessaan korokkeella olevan naisen paljasta häpyä.
Rouva piteli lasiaan ja katsoi seinillä oleviin peileihin, jotka monistivat
korokkeella lepäävän naisen vartalon. Naapurin mies tarttui rouvan käteen ja veti
hänet korokkeen viereen. Mies irrotti naisen käsiraudat ja nainen nojautui
käsiensä varaan, mutta ei riisunut silmillään olevaa naamiota. Mies nousi
korokkeelle naisen taakse ja katsoi suoraan rouvaan. Hän nosti nahkahameensa,
jonka alta paljastui hänen erektiossa oleva peniksensä.
Rouva ja hänen miehensä katselivat liikahtamatta, kuinka naapurin mies työnsi
peniksensä polvillaan olevan naisen pakaroiden väliin. Hän liikutti lantiotaan
hitaasti edestakaisin ja katseli korokkeen vieressä aamutakeissaan seisovaa
pariskuntaa.
‐ Ei, kyllä meidän nyt parasta lähteä, rouva sanoi paksulla äänellä ja laittoi lasinsa
korokkeen reunalle. ‐ Tulehan nyt. Meidän täytyy nyt mennä, hän sanoi ja tarttui
miestään hihasta.
Naapurin mies veti peniksensä naisen sisästä irrottamatta katsettaan rouvan
silmistä. Miehen hameenhelma jätti hänen sykkivän peniksensä näkyviin hänen
noustessaan korokkeelta rouvan eteen. Hän ojensi rouvalle korokkeen reunalla
olevan samppanjalasin. Rouva otti lasin ja seisoi paikallaan, kun mies raotti
etusormellaan hänen aamutakkiaan. Mies avasi hitaasti aamutakin vyön ja takki
avautui paljastaen rouvan raskaat rinnat. Mies otti rinnat kämmeniensä varaan ja
kohotti niitä katsoen rouvan mieheen joka tuijotti heitä viskilasi kädessään.
Naapurin mies käännähti, tarttui miehen käsivarteen ja työnsi hänet korokkeelle.
Mies nousi naisen taakse aamutakkinsa helmoja pidellen. Hänen erektiossa oleva
peniksensä tuli näkyviin aamutakin raosta ja naapurin mies ohjasi sen yhä
polvillaan olevan naisen pakaroiden väliin. Hän veti aamutakin miehen yltä, ja
rouva katseli samppanjalasiaan pidellen miehensä alastonta vartaloa sen
painuessa naisen pakaroita vasten.
Naapurin mies meni rouvan taakse, veti tämän aamutakin alas ja otti hänen
rintansa käsiinsä. Korokkeella oleva nainen oli riisunut siteen silmiltään ja katseli
naapurin rouvan rintoja miehen nostaessa ne hänen näkyviinsä rouvan miehen
yhtyessä häneen yhä nopeammin liikkein.
Mies käänsi rouvan koroketta vasten. Rouva painoi päänsä käsivarsiensa varaan
ja antoi miehen työntää peniksensä sisäänsä ääntä päästämättä.
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Naapurin mies levitti rouvan pakaroita käsillään ja kiihdytti työntymistään hänen
sisäänsä niin, että rouva alkoi voihkia ja työntää lanteitaan rytmikkäästi miehen
penistä vasten.
Rouva voihkaisi saadessaan orgasmin ja jäi nojaamaan jalat harallaan
korokkeeseen. Hän katseli miestään, joka purkautui huokaisten naisen sisään ja
vaipui tyynyjen varaan vaimoaan katsellen.
Mies veti peniksensä rouvan sisältä ja masturboi kädellään siemensyöksyn
korokkeen reunalle makaamaan tulleen naisen kasvoille. Nainen nuoli
spermatipat miehen peniksestä ja silitti kädellään korokkeen reunaan nojaavan
rouvan hiuksia.
Seuraavana lauantai‐iltana herra ja rouva menivät naapureiden luokse kylään
aamutakit yllään. He tutustuivat muihin korokkeella oleviin pariskuntiin ja
viipyivät myöhään yöhön. Myöhemmin he hankkivat tapaamisiin paremmin
sopivia asusteita ja asensivat omaan makuuhuoneeseensa paljon peilejä.

Suden silmät
Nainen avasi oven ja kutsui miehen sisään. Valoisa ylimmän kerroksen toimisto.
Ikkunasta näkyi lumisia kattoja, joiden takaa siinsi jäätynyt meri. Iso kaareva
työpöytä, neuvotteluryhmä, lasipöydän alla karvalankamatto, pöydän päällä
kukka‐asetelma.
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– Teillä on kaunis työhuone, mies sanoi. – Kiitos, olen sisustanut sen itse, nainen
vastasi.
He istuutuivat lasipöydän ääreen. Nainen kaatoi miehelle kahvia ja ojensi hänelle
keksilautasen. Heidän juodessaan nainen kertoi miehelle yrityksen näkymistä.
Mies kuunteli ja esitti täsmentäviä kysymyksiä. Nainen kaatoi lisää kahvia ja mies
otti toisen pikkuleivän.
Nainen tyhjensi kuppinsa ja meni työpöytänsä ääreen. Hän istuutui ja avasi
tietokoneen ruudulle taulukoita. Mies tuli naisen viereen ja kumartui tutkimaan
ruudulla näkyviä lukuja.
Nainen osoitteli sormellaan numerorivejä ja selosti niiden sisältöä. Mies seisoi
naisen takana ja nojasi pöydän reunaan. Hän kohensi asentoaan ja hänen kätensä
hipaisi naisen hiuksia. Nainen liikahti ja nojautui hieman taaksepäin siirtämättä
katsettaan ruudulta.
Mies nojautui lähemmäksi ja antoi kätensä koskettaa naisen olkapäätä. Nainen ei
muuttanut asentoaan, vaan painautui kevyesti miehen kättä vasten. Mies hipaisi
sormillaan naisen kaulaa. Nainen oli hiljaa ja taivutti päätään eteenpäin. Mies
kumartui ja suuteli naisen niskaa. Nainen taivutti päänsä syvemmälle ja
painautui miehen reittä vasten. Hiiren pudotessa lattialle nainen kääntyi ja laittoi
kätensä miehen reisien väliin. Hän avasi miehen vetoketjun ja otti paisuneen
peniksen sormiensa väliin. Mies huokaisi syvään ja työnsi kätensä naisen
kaula‐aukkoon. Nainen otti peniksen huuliensa väliin ja antoi sen liukua syvälle
suuhunsa. He hyväilivät ääneti toisiaan, kunnes nainen nousi, siirsi pöydällä
olevat valokuvat sivuun ja asettui selälleen pöydälle. Mies nosti hänen hameensa
ylös, laskeutui polvilleen ja alkoi nuolla naisen jalkoväliä ohuiden pikkuhousujen
läpi. Housujen kostuessa mies siirsi niitä sivuun ja saattoi nuolla naisen paljaiksi
ajeltuja häpyhuulia. Nainen piteli pöydän reunoista ja äänteli hiljaa miehen
työntäessä kieltään hänen sisäänsä.
Nainen kierähti pöydän yli ja riisui pikkuhousunsa. Mies kiersi pöydän, laski
housunsa alas ja asettui karvalankamatolle selälleen. Nainen asettui hajareisin
miehen päälle, otti peniksen sisäänsä ja antoi hameensa laskeutua alas. Hän istui
pitkään miehen päällä, pää painuksissa, liikahtamatta. Sitten hän taivutti itseään
eteenpäin tuoden kasvonsa aivan miehen kasvojen eteen. Hän alkoi liikuttaa
lantiotaan hitaasti edestakaisin, piteli miehen päätä käsiensä välissä ja katsoi tätä
suoraan silmiin.
– Suden silmät, mies ajatteli. Naarassuden silmät. Nainen tuijotti miestä silmiin ja
jatkoi liikkumistaan. Miehen purkaantuessa hänen sisäänsä naisen silmät
kapenivat viiruiksi, kunnes mies näki vain silmänvalkuaiset luomien välistä.
Nainen pysyi miehen päällä ja työnsi kätensä jalkojensa väliin. Hän hieroi
klitoristaan kiivaasti kunnes huokaisi syvään ja vaipui miehen päälle lantio
nytkähdellen.
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He makasivat pitkään liikkumatta. Lopulta nainen nousi seisomaan. Hän kohensi
asuaan ja hiuksiaan ja laittoi pikkuhousunsa käsilaukkuunsa. Mies makasi
lattialla naisen nesteistä kostea penis veltosti vatsalle kiertyneenä. Nainen otti
lasipöydältä lautasliinan, kumartui ja kuivasi miehen peniksen. Mies nousi, veti
housut jalkaansa ja kohensi solmiotaan nainen punatessa huuliaan peilin edessä.
Mies istui lasipöydän ääreen ja kaatoi itselleen kahvia. Nainen avasi
tietokoneensa kalenterisivun.
‐ Sopiiko neljästoista päivä kello 10? Nainen kysyi. Mies tuijotti eteensä ja
nyökytteli
‐ Kyllä, kyllä se varmaankin sopii, mies sanoi. Hän merkitsi päivämäärän
muistikirjaansa ja tyhjensi kahvikuppinsa. Mies nousi naiseen katsomatta, otti
salkkunsa, vilkaisi peiliin ja lähti huoneesta hiuksiaan haroen.

Seinä
Nuori mies muutti maalta kaupunkiin. Hän oli kätevä käsistään ja hän piti
rakentamisesta, joten hän perusti yhden miehen remonttifirman. Hän laittoi
lehteen ja nettiin ilmoituksia ja pian hänellä oli riittävästi töitä itsensä
elättämiseen.
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Nuori mies teki pitkää päivää ja alkoi ansaita hyvin. Hän osti lähiöstä asunnon ja
remontoi sen mieleisekseen. Hänen päivänsä kuluivat työssä, ja asunnollaan hän
kävi vain nukkumassa.
Kun urakoihin tuli pientä taukoa, hän kävi baareissa, mutta ei tutustunut
keneenkään. Baareissa viihtyvät naiset eivät kiinnostuneet hänestä, eikä hänkään
tuntenut vetoa heihin. Oltuaan vuoden verran yksin hän mietti, olisiko hän
kuitenkin homoseksuaali. Hän kävi pari kertaa kaupungin homodiskoissa, mutta
ei tuntenut vetoa miehiinkään.
Nuori mies oli alkanut katsoa netistä pornoa. Hän kiihottui kaikesta
näkemästään, mutta erityisesti salakatseluvideoista. Lopulta hän vietti kaiken
vapaa‐aikansa nettipornoa selaillen, ja hän kuvitteli katsovansa masturboivia ja
rakastelevia ihmisiä heidän tietämättään.
Eräänä iltana nuoren miehen tullessa työstä hänen naapurissaan olevan vanhan
rouvan asunnon ovi oli auki ja miehet kantoivat vanhuksen tavaroita ulos. Nuori
mies kuuli kantajilta, että vanha rouva oli kuollut.
Seuraavalla viikolla nuori mies huomasi asunnon postiluukun nimen vaihtuneen.
Hän kuunteli hetken naapurin oven takana, mutta asunnosta ei kuulunut mitään.
Kun hän meni omaan asuntoonsa, hän kuuli hissin käynnistyvän. Hän katsoi
asuntonsa ovisilmästä porraskäytävään ja näki nuoren naisen tulevan hissistä
ulos ja menevän vanhan rouvan asuntoon.
Naapuriyksiön seinä oli hänen makuuhuonettaan vasten. Myös naapurin
kylpyhuone oli hänen kylpyhuoneensa vieressä. Nuori mies painoi korvansa
seinään ja kuunteli asunnosta kuuluvia vaimeita ääniä. Hän haki keittiöstä
vesilasin ja etsi seinistä kohtia, joista hän saattoi kuulla äänet paremmin
korvansa lasin pohjaan painamalla.
Naapurin kylpyhuoneesta hän kuuli, kuinka nainen veti wc:n ja avasi suihkun.
Nuori mies sammutti kylpyhuoneestaan valot. Hän riisuuntui ja masturboi
kuunnellessaan pimeässä suihkun ääntä ja kuvitellessaan katselevansa nuoren
naisen alastonta vartaloa tämän saippuoidessa ja pestessä itseään.
Naapurin asunnosta tuli nuorelle miehelle pakkomielle. Hän rakenteli erilaisia
putkia, joiden läpi hän yritti saada asunnon äänet paremmin kuuluviin. Hän tutki
kylpyhuoneen ilmastointikanavia ja mietti, miten saisi ujutettua niiden kautta
kuituoptiikkaan naapurin puolelle voidakseen katsella naista tämän istuessa
wc:ssä tai ollessa kylvyssä. Hän tutki netissä salakatseluun ja kuunteluun sopivia
laitteita myyvien liikkeiden tarjontaa, mutta ei keksinyt keinoa, miten saada
laitteet asennettua naapurinsa yksiöön.
Eräänä päivänä naapuriyksiön ovi oli auki ja porrastasanteella oli
kiinteistövälittäjän kyltti. Nuori mies meni asuntoon, jossa vanhempi mies
keskusteli välittäjän kanssa. Nuori mies keskeytti heidät ja sanoi ostavansa
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yksiön saman tien. Välittäjä otti paperit esiin ja nuori mies allekirjoitti ne
asunnon hinnasta tinkimättä.
Parin viikon kuluttua yksiö oli tyhjä. Nuori mies oli hankkinut talon piirustukset
ja mittaili yksiön oman asuntonsa puoleisia seiniä. Hän porasi pienet aukot
makuuhuoneen ja kylpyhuoneen seiniin. Antiikkiliikkeestä hän hankki raskaan
piirongin, jonka yläosassa oli korkea peili ja hän pulttasi sen aukon eteen seinään
kiinni. Peililasin hän vaihtoi kaksipuoliseen, jotta hän saattoi nähdä asuntoon
makuuhuoneestaan. Kylpyhuoneen seinässä olevan aukon hän peitti suurella
kaksipuolisella peilillä.
Hän rakensi makuuhuoneen aukon eteen äänieristetyn komeron. Kylpyhuoneen
aukon ympärille hän asensi äänieristetyn luukun.
Saatuaan remontin valmiiksi nuori mies laittoi lehteen ilmoituksen, jossa yksiötä
tarjottiin vuokrattavaksi naisopiskelijalle. Hän sai muutamia vastauksia, ja hän
valitsi vuokralaiseksi vaalean ja rintavan sairaanhoidon opiskelijan.
Opiskelija muutti asuntoon seuraavalla viikolla. Nuori mies kuunteli oven takana
muuttajien askeleita, kunnes ne vaimenivat ja yksiön ulko‐ovi sulkeutui.
Nuori mies odotti pimeän tuloa ja sammutti asunnostaan valot. Hän avasi
makuuhuoneen komeron oven ja istuutui nojatuoliin seinän aukon eteen, josta
hän näki koko yksiön. Opiskelijan leveä vuode oli huoneen toisella laidalla aivan
häntä vastapäätä. Opiskelijaa ei huoneessa näkynyt.
Nuori mies kuuli, kuinka suihku avattiin. Hän meni kylpyhuoneeseen, sammutti
valot ja avasi varovasti seinän aukon edessä olevan luukun. Hän näki kirkkaasti
valaistussa huoneessa opiskelijan riisuutuvan ja koittavan kädellään suihkuveden
lämpöä.
Nuori mies riisuutui ja alkoi masturboida katsellessaan opiskelijan vartaloa ja
pyöreitä rintoja tämän saippuoidessa itseään. Lopulta peili huurtui vesihöyrystä
niin, että nuori mies ei enää nähnyt huoneeseen. Hän sai siemensyöksyn ja palasi
makuuhuoneen komeroon katselemaan naisen iltatoimia. Hän istui pitkään
komerossa vielä naisen sammutettua valot ja mentyä nukkumaan.
Naisen seuraamisesta tuli nuorelle miehelle jokapäiväinen rituaali. Hän oppi
nopeasi naisen päivärytmin. Aamulla hän katseli, kuinka nainen ulosti ja virtsasi
wc ‐istuimella, mikä kiihotti nuorta miestä erityisesti. Hän seurasi naisen
alapesuja ja suihkussa käyntejä ja hän saattoi istua komerossa koko illan vain
katselemassa, kuinka nainen luki ja teki koulutehtäviään.
Eräänä iltana nainen tuli asunnolleen vasta myöhään. Nuori mies oli laittanut
katseluaukkoihinsa kytkimet, jotka sytyttivät merkkivalot hänen asunnossa, kun
yksiössä liikuttiin. Hän riisuutui ja meni makuuhuoneensa komeroon
katselemaan vuoteellaan makaavaa naista.
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Nainen kääntyi kyljelleen ja otti pöydältään puhelimen. Hän puhui pitkään
hiljaisella äänellä ja nauroi paljon. Puhelun aikana hän kääntyi selälleen ja alkoi
hyväillä rintojaan. Puhelun päätyttyä nainen riisuutui nopeasti, levitti jalkansa ja
alkoi masturboida.
Nuori mies nousi seisomaan ja painoi kasvonsa ruutuun nähdäkseen paremmin
Nainen hieroi klitoristaan yhä kiivaammin. Nuori mies sai siemensyöksyn naisen
päästäessä suustaan pitkän valittavan äänen ja hänen lantionsa nytkähdellessä
hiljaa.
Nuori mies istuutui tuoliin ja katseli naista, joka makasi pitkään paikallaan,
kunnes kääntyi, sammutti valon ja meni peiton alle.
Parin viikon kuluttua merkkivalot syttyivät vasta myöhään illalla. Nuori mies
meni komeroon ja näki, kuinka nainen tuli asuntoonsa miehen kanssa. He olivat
juopuneita ja heillä oli viinipullo mukanaan. He seisoivat keskellä lattiaa, repivät
toisiltaan vaatteet päältä ja kaatuivat vuoteelle. Nuori mies katseli miehen
vaaleita pakaroita niiden noustessa ylös alas naisen levitettyjen jalkojen välissä.
Mies purkaantui nopeasti ja jäi makaamaan naisen viereen. Nainen sammutti
valon ja nuori mies istui pitkään kuunnellen nukkuvien hengitystä. Aamulla mies
oli poissa ja nuori mies katseli naisen alapesua, ennen kuin lähti työhönsä.
Nuori mies teki työssä pitkää päivää ja pelkäsi menettävänsä jotain naisen
elämästä. Hän hankki kaksi videokameraa ja asensi ne seinien aukkojen eteen.
Kameroihin hän yhdisti liiketunnistimet ja näin hän saattoi saada talteen kaiken,
mitä nainen asunnossaan teki silloinkin kun ei ollut itse paikalla.
Kun nainen oli poissa, nuori mies katseli videotallenteita. Hän tunsi silti jäävänsä
jostain paitsi. Hänen elämänsä koostui naisen elämän seuraamisesta ja vaikka
nainen oli usein vain kosketusetäisyydellä häneen, hän ei voinut tehdä mitään.
Hänen asuntonsa tuntui kylmältä ja autiolta komeron ja kylpyhuoneen
ulkopuolella.
Nuori mies hankki suuret tv‐näytöt ja asensi niitä ympäri asuntoaan, jolloin hän
saattoi seurata naisen elämää missä hyvänsä huoneessa olikin. Oli aivan kuin
nainen olisi asunut hänen kanssaan. Aukoista hän katseli vain silloin, kun nainen
oli kylpyhuoneessaan tai sattui masturboimaan ennen nukahtamistaan.
Puolen vuoden kuluttua nuori mies tunsi elävänsä avioelämää naisen kanssa.
Hän tiesi naisesta kaiken, hänen ihonsa luomista hänen kuukautiskiertoonsa
saakka. Hän oli onnellinen.
Eräänä päivänä nuoren miehen tultua työstä hän katsahti makuuhuoneen
komeroon. Seinän aukon edessä ollut piironki oli vedetty sivuun. Hän ryntäsi
kylpyhuoneeseen ja avasi luukun, jonka takana ollut peili oli irrotettu.
Nuori mies meni olohuoneeseen ja istuutui sohvan reunalle. Hän istui hiljaa
hyräillen ja itseään keinutellen, kunnes ovikello soi.
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Syvemmälle
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Nainen makasi vuoteella vatsallaan. Mies istui alastomana naisen reisillä ja
valutti hänen selälleen lämmintä öljyä. Hän levitti öljyn kämmenillään naisen
hartioihin ja alkoi hieroa häntä pehmein ottein. Nainen piti päätään
käsivarrellaan. Hänen silmänsä olivat kiinni ja hän huokaili hiljaa miehen
hieroessa hänen niskaansa.
Mies valutti lisää öljyä naisen selkään ja alkoi hieroi hänen kylkiään. Nainen
käänsi päätään ja hymyili miehen siirtäessä kätensä hänen pakaroilleen. Hän
valutti öljyä naisen pakaravakoon ja nainen nauroi miehen liu’uttaessa
peukaloaan hänen peräaukkonsa yli.
Mies nousi naisen reisiltä ja otti naisen toisen jalkaterän käteensä. Hän hieroi
naisen jalkapohjaa ja nainen huokaili miehen ottaessa naisen varpaat suuhunsa
ja imiessä niitä yksi kerrallaan.
Mies hieroi naisen pohkeita ja valutti öljyä molemmille reisille. Hän hieroi niitä
varmoin ottein ja antoi peukaloittensa painua naisen lämpimään jalkoväliin.
Nainen kohotti lanteitaan miehen sormia vasten, mutta mies nousi ja käänsi
naisen selälleen.
Nainen makasi silmät suljettuina ja hymyili miehen levittäessä öljyä hänen
rinnoilleen. Mies pyöritti sormiaan naisen nännien ympärillä, kunnes ne nousivat
punaisina ja kovina hänen kämmeniään vasten.
Mies otti öljypullon ja valutti öljyä naisen napaan. Nainen nauroi hiljaa miehen
hieroessa keveästi hänen alavatsaansa ja häpykumpuaan. Nainen kohotti
lanteitaan ja levitti jalkansa, mutta mies nousi, istui naisen viereen ja alkoi hieroa
hänen käsiään. Hän hieroi sormet yksi kerrallaan, otti ne syvälle suuhunsa ja imi
niitä pitkään naisen nauraessa. Mies siirtyi naisen toiselle puolelle ja nuoli häntä
kainaloista.
Mies kääntyi ja kumartui naisen sivulle. Hän levitti naisen jalat ja tiputti öljyä
naisen häpykummulle, josta sitä valui naiseen häpyyn. Hän tarttui
sormenpäillään naisen toiseen häpyhuuleen ja alkoi hieroa sitä kevein liikkein.
Hän levitti naisen häpyhuulia, joiden välistä klitoris nousi punaisena ja turpeana.
Mies jatkoi hierontaa koskematta klitorikseen. Nainen nosteli lanteitaan ja
äänteli hiljaa.
Mies nousi ylös ja veti naisen vartalon vuoteen reunalle. Hän taivutti naisen jalat
niin, että naisen häpy levittäytyi avoimena miehen eteen. Mies polvistui naisen
jalkojen väliin ja jatkoi häpyhuulten hierontaa sormenpäillään. Nainen voihkaisi
miehen sipaistessa kevyesti klitoriksen kärkeä.
Mies kumartui ja alkoi kosketella naisen klitorista kielellään. Nainen puristi
lakanaa sormillaan ja painoi päänsä sivulle. Mies työnsi etusormensa naisen
sisään. Nainen kohotti lanteitaan miehen kättä vasten.
‐ Työnnä syvemmälle, nainen sanoi.
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Mies veti sormensa pois ja kaatoi kädelleen öljyä. Hän puristi kolme sormeaan
yhteen ja työnsi ne hitaasti naisen sisään. Naisen selkä oli kaarella ja hänen
silmänsä olivat auki. Mies teki hitaita liikkeitä työntäen sormiaan yhä
syvemmälle naisen sisään.
‐ Syvemmälle, työnnä syvemmälle, nainen sanoi.
Mies veti kätensä pois ja kaatoi kämmenelleen lisää öljyä. Hän puristi neljä
sormeaan yhteen ja työnsi ne hitaasti naisen sisään. Hän työnsi kätensä niin
syvälle, että saattoi tuntea naisen kohdunsuun sormissaan.
‐ Työnnä, työnnä, syvemmälle, työnnä, nainen huohotti ja kohotteli lanteitaan.
Mies alkoi tehdä kädellään pyörittävää liikettä, kunnes sai työnnettyä koko
nyrkkinsä naisen sisään. Nainen makasi selkä kaarelle jähmettyneenä. Hän
tuijotti kattoon silmät suuriksi levinneinä ja hänen suunsa oli auennut
äänettömään huutoon.
Mies kohottautui ja alkoi liikuttaa nyrkkiään edes takaisin koko vartalonsa
painolla.
‐ Työnnä, työnnä, syvemmälle, työnnä, työnnä, syvemmälle, työnnä, työnnä,
nainen voihki hänen vartalonsa keinuessa miehen liikkeiden tahdissa.
Nainen heilutti päätään puolelta toiselle, kunnes alkoi vapista kauttaaltaan. Mies
levitti sormensa auki naisen sisällä ja veti kätensä hitaasti ulos. Häpyhuulet
liukuivat miehen sormien yli ja jäivät avoimiksi, kun naisen kurkusta nousi
katkonainen huuto orgasmin ravistellessa hänen ruumistaan.
Mies seisoi naisen jalkojen välissä jäykistynyt penis nytkähdellen. Hän katseli
naista tämän vaipuessa hitaasti selälleen. Nainen kääntyi kyljelleen ja ryömi
kohti tyynykasaa. Mies laskeutui hänen viereensä ja otti naisen pään syliinsä. He
makasivat hiljaa toisistaan kiinni pidellen, kunnes miehen erektio laski ja he
nukahtivat.

Kuva
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Mies luki lehdestä, että eräs naisvalokuvaaja oli kehittänyt uuden tuotteen. Hän
kuvasi naisia sensuelleissa tilanteissa ilahduttamaan heidän miehiään. Mies
ehdotti naiselleen kuvausta ja lupasi maksaa kulut. Nainen kysyi, minkälaisen
kuvan mies haluaisi. Mies sanoi, että mikä hyvänsä kiihottaisi naista, kelpaisi
myös hänelle.
Nainen varasi ajan valokuvaajalle. Kuvaaja kuunteli naisen toiveita valoisassa ja
vaalein sävyin sisustetussa studiossa, ja he sopivat kuvausajan parin viikon
päähän.
Mies ei malttanut odottaa. Hän kyseli lakkaamatta naisen aikeita ja yllytti tätä
antamaan fantasioilleen vallan ja olemaan mahdollisimman rohkea
asetelmissaan. Hinta ei olisi esteenä.
Kuvauspäivä koitti. Nainen lähti aamulla studiolle ja tuli kotiin vasta myöhään
iltapäivällä. Mies kyseli päivän kulusta ja kuvien aiheista, mutta nainen vain
hymyili ja pyysi odottamaan kuvien valmistumista.
Muutaman päivän kuluttua mies sai naiselta sähköpostin kesken työpäivän. Hän
kävi sulkemassa työhuoneensa oven ja avasi liitetiedostona olevan kuvan. Kuva
latautui pitkään. Lopulta hän näki naisen alastoman vartalon piirtyvän
vaaleanpunaista taustaa vasten. Nainen istui hajareisin tummaihoisen miehen
jäykistyneen peniksen päällä. Naisen takana oli nuori ja lähes pikimusta mies,
joka suuteli tätä niskaan. Naisen kahta puolta seisoi kaksi kaljuksi ajeltua
alastonta afrikkalaista, joiden erektiossa olevia peniksiä nainen piteli käsissään.
Naisen pää oli kääntynyt sivuun ja alastoman rastahiuksisen etiopialaisen pitkä
ja käyrä penis työntyi naisen suuhun. Miesten hampaat loistivat valkeina heidän
hymyillessään ja katsoessa naiseen. Naisen silmät nauroivat hänen katsoessaan
kameraan.
Mies nojautui tuoliinsa. Hän katsoi kuvaa pitkään, kunnes otti kännykkänsä ja
laittoi naiselle tekstiviestin kertoen, että hän ei halua tavata tätä enää koskaan.
Hän hävitti kuvan koneeltaan ja lähti naisen asunnolle. Kerättyään vaatteensa ja
vähät tavaransa hän meni hotelliin. Illalla nainen soitti hänelle useita kertoja,
mutta mies ei vastannut. Nainen lähetti tekstiviestin, että heidän olisi syytä
puhua. Mies ei vastannut viestiin.
Viikon kuluttua mies soitti naiselle ja sanoi muuttavansa pysyvästi pois. Hän
hoitaisi toki osuutensa loppukuun vuokrasta. Nainen nauroi ja kertoi, että
studiolla hänestä oli otettu vain vartalokuvia. Loppu oli tehty
kuvankäsittelyohjelmalla naisten yhdessä keksimien ideoiden pohjalta.

Alastomat miehet
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Homosauna oli tiistaisin avoinna myös naisille. Mies maksoi pääsymaksun pienen
luukun takana olevalle poninhäntäiselle nuorukaiselle ja ojensi saamansa
pyyhkeet naiselle. He menivät hämärää käytävää pitkin pukuhuoneeseen, jossa
oli kaksi vanhempaa miestä riisuuntumassa. Mies etsi pukukaapin oven naisen
seisoessa selin riisuutuviin miehiin, jotka lähtivät pyyhkeet lanteillaan käytävään.
‐ Minä en haluaisi riisuutua täällä, nainen sanoi ja vilkaisi miesten perään.
‐ Tee se nopeasti ja kiedo pyyhe ympärillesi, mies sanoi ja laittoi kenkänsä
kaappiin.
Nainen riisuuntui ja kietoutui suureen pyyhkeeseen. Mies asetteli heidän
vaatteensa pukukaappiin ja veti avaimen kumilenkin käsivartensa ympärille.
Nainen seurasi miestä käytävään ja he tulivat himmeästi valaistuun baariin, jossa
istui muutamia miehiä pyyhkeet lanteillaan juomassa olutta. Baaritiskin takana
seisoi kaljupäinen lihaksikas mies, jonka vartalo oli täynnä tatuointeja. Taustalla
soi jyskyttävä tanssimusiikki ja baari tuoksui kloorille ja partavesille.
Mies ohjasi naisen kulmassa olevaan syvennykseen ja haki heille siideriä. Nainen
nojautui mieheen ja joi lasistaan. Käytävästä tuli kaksi lyhyttä ja tanakkaa
alastonta naista pyyhkeet kädessään. Tiskin takana oleva mies ojensi naisille
olutpullot ja antoi heille poskisuudelmat.
‐ Täällä ei taida käydä heteropariskuntia, nainen kuiskasi ja katseli baaritiskillä
istuvia naisia. Mies kohautti olkapäitään.
‐ En tiedä. Me ainakin olemme täällä, hän sanoi.
‐ Onkohan tämä hyvä ajatus, nainen sanoi ja katseli olutta juovia vatsakkaita
miehiä.
‐ Käydään nyt ainakin katsomassa, mies vastasi.
He tyhjensivät pullonsa ja nainen seurasi miestä pariovista suureen aulatilaan,
jonka perällä oli lasiovia ja toisella laidalla pari poreallasta. Vasemmalta lähti
leveä käytävä. Ilma oli kostea ja raskas ja seinillä olevista kaiuttimista jyskytti
musiikkia.
Toisessa porealtaassa istui nainen kahden miehen välissä toisen altaan ollessa
tyhjillään. Pari alastonta miestä tuli saunasta ja katosi käytävään.
Mies ehdotti poreammeeseen menoa, mutta nainen pudisti päätään. Hän ei
halunnut ottaa pyyhettä yltään.
Mies otti naista kädestä ja he katsoivat lasiovista, joiden takana oli kaksi
kirkkaasti valaistua tyhjää saunaa. Kolmas ovi avautui höyrysaunaan, jonka
sisälle ei nähnyt.
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He menivät seinustalta avautuvaan käytävään, jonka lattianrajassa oli pieniä
värivaloja, muutoin käytävä oli pimeä. Heidän ohitseen käveli alaston naispari,
joka hävisi käytävään. Nainen piteli miestä kädestä heidän tunnustellessaan
tietään eteenpäin.
Käytävän varrella oli syvennyksiä, joissa heidän kätensä koskettivat alastomia ja
kosteita vartaloita. Pienissä huoneissa erottui liikettä ja kuului äännähdyksiä. He
tulivat suurempaan tilaan, jonka lattian rajassa oli himmeät valot. Huoneen läpi
kävellessään he tunsivat alastomia selkiä ja rintoja käsivarsiaan vasten. Naisen
käteen osui jäykistynyt penis ja hän nosti kätensä kaulalleen.
Pimeä käytävä mutkitteli takaisin aulatilaan. Saunoihin oli ilmaantunut miehiä ja
pari naista. Mies avasi höyrysaunan oven ja nainen seurasi häntä mentolille
tuoksuvaan höyryyn pyyhettä ympärilleen puristaen.
Saunatilan seinustoilla oli laatoitettuja penkkejä, joissa istui hämärässä tuskin
näkyviä hahmoja. Mies etsi tyhjän kohdan, ja he istuivat penkille vierekkäin ja
nojasivat seinään. Saunassa oli miellyttävän lämmintä, ja musiikki kuului
saunaan vain vaimeasti.
He istuivat ääneti ja katselivat saunassa kulkevien miesten alastomia vartaloita,
jotka kiilsivät kosteina pienten valonheittimien loisteessa kasvojen jäädessä
pimentoon.
Saunaan tuli kaksi kaunisvartaloista alastonta miestä, jotka kävelivät hitaasti
naisen edestä ja jäivät nojaamaan seinään heitä vastapäätä
‐ Vau, nainen kuiskasi ja piteli miehen käsivarresta tämän suudellessa naisen
korvaa. Mies otti naisen käden ja laittoi sen reidelleen pyyhkeen alle. Nainen
kosketteli sormenpäillään miehen kiveksiä miehen suudellessa hänen niskaansa.
Kauempana istunut mies siirtyi naisen viereen ja katseli häntä hämärän höyryn
läpi.
‐ Tuo mies tulee liian lähelle, nainen kuiskasi.
‐ Anna tulla, mies vastasi. ‐ Monet täällä ovat varmaan biseksuaaleja, mutta kiellä
häntä, jos hän alkaa kosketella sinua. Voidaan lähteä poiskin, jos haluat, mies
jatkoi. Hän työnsi kätensä naisen märäksi kostuneen pyyhkeen alle ja hyväili
tämän rintaa.
Naisen vieressä istuva mies siveli jäykistynyttä penistään. Seinustaan nojanneet
miehet tulivat lähemmäksi, ja heidän peniksensä sojottivat yläviistoon
lihaksikkaiden lanteiden edessä.
Mies avasi pyyhkeensä ja levitti jalkansa. ‐ Ota tuo käteesi, mies kuiskasi naiselle
nyökäten heidän edessään kiiltelevään penikseen. Nainen pudisti päätään. – En
halua, nainen sanoi ja painautui lujemmin miestä vasten. Mies otti kätensä naisen
rinnalta ja tarttui hänen toiseen käteensä. Hän nosti sen naisen edessä seisovan
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miehen jäykälle kalulle. Nainen huokaisi hiljaa puristaessaan sormensa peniksen
ympärille.
Mies ohjasi naisen käden oman peniksensä päälle ja nainen istui jäykistyneenä
puristaen käsissään kahta penistä. Toinen edessä seisovista miehistä polvistui
miehen eteen ja alkoi hyväillä tämän reisiä. Hän kumartui ja suuteli naisen
sormia ja otti peniksen suuhunsa alkaen imeä sitä hitaasti.
‐ Voi ei, nainen kuiskasi. ‐ Sinä olet aivan hullu. Ethän sinä ole homo, hän sanoi ja
kosketti penistä imevän miehen hiestä kiiltäviä hartioita. Mies nojautui seinään
eikä vastannut.
Nainen laski kätensä vieressään istuvan miehen penikselle ja tunnusteli sitä
sormillaan. Mies kohotti lanteitaan hänen kättään vasten naisen hyväillessä
toisella kädellään edessään seisovan miehen kalua ja tunnustellessa tämän
kiiltävää ja lihaksikasta vatsaa.
‐ Voi ei. Tämä ei ole todellista. Lähdetään pois, nainen sanoi ja irrotti kätensä.
‐ Minun täytyy saada jotain juotavaa.
He menivät baariin, joivat lasilliset vettä ja lähtivät.
Kun he yöllä rakastelivat, nainen ajatteli ympärilleen alastomia miehiä, joiden
peniksiä hän hyväili molemmilla käsillään .
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Ajele minut
‐ Ajele minut, nainen sanoi, laskeutui selälleen saunan lauteille ja kohotti
lantiotaan.
‐ Nytkö?
‐ Nyt nyt, pesuhuoneen kaapissa on välineet, nainen sanoi ja viittasi kädellään
ovelle. ‐ Ja tuo ihovoidetta samalla.
Hän laskeutui lauteilta ja löysi kaapista vaahdoketta ja partahöylän. Nainen
nauroi hänen levittäessään vaahtoa naisen häpykummulle. Hän alkoi ajella
karvoitusta varovaisin vedoin. Nainen levitti jalkansa, jotta hän saisi ajeltua myös
häpyhuulet. Hän nosti kynttilän lähemmäksi nähdäkseen paremmin, kävi
huolellisesti läpi häpyhuulten poimut ja etsi sormillaan jäljelle jääneitä
sänkilaikkuja.
Viimein naisen häpy oli pehmeä ja sileä. Hän huuhteli naisen jalkovälin ja voiteli
sen peräaukkoon saakka. Paljas häpykumpu loisti vaaleana saunan hämärässä ja
taittui tummaksi vanaksi reisien väliin. Naisen klitoris työntyi näkyviin
paisuneiden häpyhuulten välistä.
Hän kumartui ja kosketti klitorista sormellaan. Nainen äännähti ja nosti
lantiotaan korkeammalle. Hän painoi päänsä naisen jalkoväliin ja antoi kielensä
liukua kevyesti häpyhuulilla. Nainen tarttui hänen hiuksiinsa ja painoi hänen
kasvonsa häpyään vasten. Hän nuoli naista pitkin ja pehmein vedoin naisen
pyörittäessä lantiotaan ja äännellen hiljaa.
Lopulta hän nousi, kääntyi ympäri ja levitti lanteensa naisen kasvoille. Hän
painautui naisen kasvoja vasten ja nainen tarttui hänen pakaroihinsa nuollen ja
imien häntä. Hikiset vartalot liukuivat toisiaan vasten heidän nuollessaan
toisiaan ja saadessaan orgasmit lähes samanaikaisesti. Lauettuaan he makasivat
hiljaa vierekkäin toisiaan hyväillen.
‐ Mitähän miehesi tästä sanoisi, jos hän saisi tietää, hän sanoi. Nainen nauroi ja
tarttui hänen käteensä. He nousivat ylös ja menivät suihkuun.
He pesivät toisiaan kauan, kuivasivat itsensä ja pukeutuivat. Heidän
valmistaessaan illallista heidän miehensä menivät saunaan.
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Suihkussa
Nainen ja mies rakastelivat ja menivät hetken levättyään yhdessä suihkuun. Mies
sääti veden sopivaksi ja nosti suuttimen korkeammalle, että he molemmat
mahtuisivat lämpimänä virtaavan veden alle. He saippuoivat toisiaan ja antoivat
vartaloittensa liukua toisiaan vasten. Nainen tarttui miehen penikseen ja hieroi
sitä saippuaisilla sormillaan, mutta ei saanut sitä nousemaan. Mies liu’utti
sormiaan naisen häpyhuulien välissä ja sanoi kestävän vielä hetken, ennen kuin
hänen kalunsa jälleen heräisi.
Mies käänsi naisen ympäri ja saippuoi hänen selkänsä. Hän hieroi naisen
pakaroita ja työnsi kätensä niiden väliin. Hän etsi naisen peräaukon ja työnsi
etusormensa naisen sisään tämän vastustelematta. Hän hieroi sormenpäällään
peräaukon sisäpuolta naisen nojatessa käsillään seinään ja työntäessä lanteitaan
taaksepäin. Mies veti sormensa pois ja kysyi, pitikö nainen siitä. Nainen sanoi,
että hänelle ei oltu koskaan tehty sellaista, mutta se ei tuntunut pahalta. Nainen
painautui miestä vasten, tarttui hänen pakaroihinsa ja etsi sormenpäällään
miehen peräaukon. Mies ähkäisi naisen työntäessä sormensa hänen sisäänsä.
Nainen katseli miehen vääntyneitä kasvoja työntäessään sormeaan syvemmälle
mieheen. Mies vetäytyi irti naisen otteesta ja he molemmat pesivät kätensä. Mies
sammutti suihkun ja ojensi naiselle pyyhkeen. Nainen lähti kylpyhuoneesta,
mutta kääntyi ovelta katsomaan, eikö mies aikonut tullakaan? Mies sanoi, että
hänen täytyy virtsata ja että hän tulee aivan heti perässä. Hän nosti wc‐istuimen
kannen ja kääntyi selin naiseen virtsatakseen altaaseen.
Nainen tuli hänen viereensä ja sanoi, ettei ole koskaan nähnyt miehen virtsaavan.
Hän halusi pitää miehen peniksestä kiinni, kun hän tyhjentäisi rakkonsa. Mies
katsoi naiseen ja kohautti harteitaan. Hän kääntyi niin, että nainen saattoi
kyykistyä hänen viereensä ja pidellä hänen penistään.
Nainen riisui pyyhkeensä ja polvistui lattialle miehen viereen. Hän vei kasvonsa
lähelle miehen penistä ja otti sen sormiensa väliin. Mies odotti hetken ja sai
virtsaamisen alkuun. Nainen tarkasteli peniksen aukosta tulevaa suihkua ja
laittoi kätensä sen alle. Hän antoi virtsan valua käsivarrelleen ja puristeli
peniksestä viimeiset pisarat suihkun tyrehdyttyä. Hän painoi virtsasta märän
käsivartensa poskeaan vasten, haisteli kättään ja nuoli sitä. Mies katseli naista ja
hänen elimensä alkoi paisua. Nainen avasi suihkun ja antoi miehen työntyä
itseensä takaa päin samalla kun hän pesi käsivarttaan.
Myöhemmin illalla he makasivat alastomina vuoteessa ja katsoivat televisiota.
Nainen nousi ja veti miehen kylpyhuoneeseen. Hän istuutui wc‐istuimelle ja pyysi
miestä polvistumaan eteensä. Hän kallistui taaksepäin niin, että mies saattoi
nähdä hänen häpynsä. Hän otti miehen kädestä kiinni ja ohjasi sen jalkojensa
väliin. Nainen levitti sormillaan häpyhuulensa, jotta mies saattoi nähdä
virtsaputken suun.
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Mies pyöritti kättään naisen virtsasuihkun alla ja hyväili peukalollaan naisen
klitorista suihkun tyrehdyttyä. Nainen piteli käsillään istuimen renkaasta ja
taivutti itseään taaksepäin silmät ummessa. Hänen hengityksensä kiihtyi ja
hänen suustaan kuului valittava ääni miehen hieroessa häpyään.
Nainen nousi ja meni suihkun alle istumaan. Mies meni hänen eteensä ja nainen
taivutti päänsä taaksepäin mitään sanomatta. Mies levitti jalkansa ja kumartui
naisen ylle. Hän otti peniksen käteensä ja virtsasi naisen kaulalle ja kasvoille.
Nainen avasi suunsa ja antoi loppujen virtsapisaroiden tippua kielelleen.
Mies nojautui käsivarsiensa varaan seinää vasten ja he jäivät hetkeksi paikalleen
mitään puhumatta. Hetken kuluttua nainen otti miehen peniksen käteensä ja
alkoi hieroa sitä jäykäksi. Saatuaan kalun seisomaan nainen kääntyi polvilleen ja
mies laskeutui hänen päälleen. Mies yritti työntää peniksensä naisen sisään,
mutta nainen vetäytyi eteenpäin ja pudotti miehen peniksen ulos emättimensä
aukosta. Hän painoi päänsä lattiaan ja nosti lanteitaan niin, että mies saattoi
tunkeutua hänen peräaukkoonsa.
Mies työntyi syvälle naiseen, joka tarttui miehen kiveksiin ja veti niistä niin, että
mies huusi kivusta. Hän purkautui naisen sisään tämän työntäessä sormiaan
emättimeensä ja voihkaistessa orgasmin hetkellä.
He pysyivät pitkään polvillaan, mies naisen selkään nojaten. Viimein he nousivat,
pesivät toisensa ja menivät vuoteeseen.
Hei eivät koskaan puhuneet tapahtuneesta, eivätkä he enää virtsanneet toistensa
päälle.
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Burleski
Nainen osti miehelleen syntymäpäivälahjaksi liput burleskiesitykseen.
Miehen pukeutuessa iltaa varten nainen tarttui miehen solmioon ja veti sen pois.
‐ Ei kravattia, nainen sanoi. ‐ Laita tämä päällesi.
‐ Tämähän on vihreä, mies sanoi ja piteli käsissään vaimonsa ojentamaa paitaa.
‐ Niin on. Sinun on aika saada väriä päällesi. Ostin sinulle myös tämän, nainen
jatkoi ja ojensi miehelleen punaisen pikkutakin.
‐ Mitä sinä nyt, mies puuskahti.
‐ Laita nämä nyt vain päällesi, vaimo vastasi. ‐ Minun vuokseni, nainen sanoi ja
suuteli miestään poskelle.
Mies huokaisi ja vaihtoi vaimonsa ojentaman vihreän paidan päälleen. Hän
napitti paidan kaulaan saakka, mutta vaimo avasi paidan ylimmät napit ja auttoi
takin miehensä päälle.
‐ Nämä sopivat hyvin mustien housujesi kanssa, vaimo sanoi. Hän painautui
miestä vasten ja hyväili sormillaan miehen sängelle ajettua niskaa.
‐ Antaisit tukkasi kasvaa, hän kuiskasi. ‐ Sinulla on sentään täällä vielä hiuksia.
Mies pyöritti päätään, eikä sanonut mitään.
Vaimo oli varannut heille paikat pienen kabareeteatterin eturivistä. Tarjoilija
kaatoi heille lasit samppanjaa ja asetti pullon jalalliseen jäähdyttimeen. Mies
vilkuili heidän ympärillään istuvia pariskuntia, jotka painautuivat toisiaan vasten
valojen sammuessa.
He seurasivat parituntisen ohjelman, jossa kauniit ja kauniisti pukeutuneet
ihmiset esiintyivät erilaisissa sensuelleissa kohtauksissa ja asetelmissa.
Esityksen päätyttyä he palasivat taksilla asunnolleen. Vaimo haki jääkaapista
pullon samppanjaa ja ojensi lasin miehelleen heidän mennessään vuoteeseen.
Mies sai tavallista paremman erektion ja he rakastelivat pikaisesti ennen kuin
mies nukahti vaimonsa viereen.

61
Miehen vaimo halusi rakastella viikoittain, vaikka mies ei juuri ollut enää halukas
eikä oikein kyvykäskään kunnolliseen yhdyntään. Jos mies ei saanut erektiota,
hänen vaimonsa tyydytti itsensä pienellä delfiinin muotoisella hieromasauvalla,
jonka hän oli ostanut lomamatkalla Amsterdamissa.
Kesän tultua vaimo osti miehelleen löysät vaaleat housut. Mies piteli housuja
edessään ja katsoi kysyvästi vaimoonsa.
‐ Amsterdamissa aikuisetkin miehet pitävät tällaisia, muistatko?, vaimo sanoi.
‐ Voit hyvin pitää näitä kesälomallasi. Ei sinun tarvitse aina tuossa puvussasi
kulkea, hän jatkoi ja käski miehen vetää housut jalkaansa. Hän ojensi miehelle
myös ostamansa keltaisen paidan, jonka mies veti huokaisten päälleen.
Mies totesi, että housut olivat itse asiassa oikein mukavat ja ilmavat kesäisen
kaupungin kuumuudessa. Hänestä tuntui, että naiset alkoivat jälleen katsoa
häneen hänen pitäessään keltaisia ja vihreitä paitoja uusien housujensa kanssa.
Vaimo osti itselleen kauniita ja paljastavia alusvaatteita, joihin mies ei kuitenkaan
kiinnittänyt huomiota. Vaimo teetti itselleen myös mustan täyskorsetin, joka
korosti hänen poveaan ja lantiotaan. Hän piti korsettia kesämekkojensa alla
heidän käydessään iltakävelyillä. Hänen orgasminsa olivat kuitenkin edelleen
hänen oman aktiivisuutensa ja delfiininsä varassa.
Eräänä kesäisenä lauantaina mies katsoi televisiosta jalkapallo‐ottelua, kun
hänen vaimonsa ojensi hänelle pienen paketin. Mies otti paketista nahkaiset
stringit, joiden etumuksessa oli vetoketju. Nainen sulki television ja avasi
kylpytakkinsa. Hänellä oli musta korsetti, sukkanauhaliivit ja verkkosukat. Hän
nosti miehensä seisomaan ja veti stringit tämän jalkaan.
Mies seisoi hajareisin oluttölkki kädessään naisen polvistuessa hänen eteensä ja
hyväili hiljaa stringien etumusta. Hän avasi vetoketjun hitaasti ja otti miehen
peniksen käteensä. Hän alkoi hieroa sitä edes takaisin, kunnes otti sen syvälle
suuhunsa ja alkoi imeä sitä pitkin vedoin.
Miehen penis oli noussut korkealle nahkaisten stringien aukosta, kun mies käänsi
naisen polvilleen ja työntyi hänen sisäänsä takaapäin. Miehen erektio kesti
pitkään naisen käännellessä häntä eri asentoihin ja saadessaan lopulta orgasmin
miehensä peniksen päällä istuen.
Nainen osti miehelle erilaisia stringejä ja mustia verkkopaitoja, joita mies alkoi
pitää lomansa päätyttyäkin pukunsa alla. Mies lakkasi käyttämästä solmiota ja
piti puvuntakkinsa kanssa erivärisiä paitoja. Toimiston naiset vilkuilivat
johtajansa uutta olemusta, hänen värikkäitä vaatteitaan, lyhyeksi trimmattua
partaansa ja pitkäksi kasvaneita hiuksiaan.
Mies sai päivittäin erektioita katsellessaan toimistonsa naisia. Hän odotti
viikonloppuja, jolloin hänen vaimonsa oli pukeutunut korsettiin ja avasi miehen
housut hänen eteensä polvistuneena.
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Tämä yksi asia
Koulussa nainen oli ollut kympin tyttö. Hän oli harrastanut huilunsoittoa ja
ratsastusta, ja hänen murrosikänsä oli ollut ongelmaton.
Hän oli päässyt helposti yliopistoon ja valmistunut kauppatieteiden maisteriksi
ennätysajassa. Opiskellessaan hän oli tavannut vuotta ylemmällä kurssilla olleen
Kristianin, joka oli hyvästä perheestä, pelasi tennistä ja oli kasvoiltaan ja
vartaloltaan kaunis. Heidät vihittiin vanhassa maalaiskirkossa kahdensadan
vieraan todistaessa tapahtumaa.
Valmistuttuaan he saivat hyvät toimet kansainvälisessä pankissa edeten nopeasti
keskijohdon tehtäviin. Naisen urakehitys oli miestä hitaampi, koska hän synnytti
miehelle kaksi lasta ja piti säädetyt äitiysvapaat. Lapset olivat kauniita,
menestyivät hyvin koulussa ja pääsivät opiskelemaan kauppatieteitä
vanhempiensa lailla.
Nyt nainen oli viisikymmenvuotias. Hän oli edelleen hoikka ja piti itsestään hyvää
huolta. Hänen miehensä oli paljon ulkomailla, mutta nainen viihtyi hyvin yksin
heidän avarassa kodissaan. Hän osallistui hyväntekeväisyysjärjestöjen
toimintaan ja oli päivittäin yhteydessä opintojaan lopetteleviin lapsiinsa.
Joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina oli hyväntekeväisyysjärjestön
naisosaston kokous. Nainen oli emännöinyt kokouksia jo monta vuotta.
Kokouksissa juotiin kahvia ja yrttiteetä, syötiin pieniä leivonnaisia ja
keskusteltiin ajankohtaisista hyväntekeväisyysasioista. Naiset olivat hoikkia,
hyvin pukeutuneita ja hyvin käyttäytyviä. Iloinen puheensorina täytti avaran
olohuoneen, jonka ikkunat avautuivat järvelle ja jonka seinillä oli arvotaidetta.
Kevätkauden viimeisessä kokouksessa oli tarjolla kuohuviiniä ja pientä purtavaa.
Illan ohjelmanumerona oli tunnetun naistaiteilijan esitelmä. Hieman pyylevä
taiteilija oli pukeutunut löysiin ja värikkäisiin vaatteisiin. Hän oli kietaissut
hiuksensa nutturalle eikä hän käyttänyt meikkiä. Nainen esitteli taiteilijan
vierailleen ja kertoi, että he olivat miehensä kanssa tehneet merkittävän
taidelahjoituksen kaupungin taidemuseoon. Vieraat taputtivat ja hiljentyivät
kuuntelemaan naistaiteilijan esitelmää työstään.
Nainen täytti rouvien kuohuviinilaseja. Esitelmän jälkeen avattiin keskustelu ja
taiteilija otti naisen ojentaman lasin. Koska kevätilta oli lämmin, nainen ohjasi
vieraat puutarhaan, jossa hän esitteli heille ruusuistutuksiaan. Taiteilija seisoi
terassilla ja vastaili rouvien kysymyksiin.
Vieraiden lähtiessä nainen kysyi, voisiko esitellä taiteilijalle heidän omaa
kokoelmaansa. Taiteilija otti kuohuviinipullon mukaansa ja seurasi naista sisään.
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He kiersivät suuressa asunnossa ja nainen esitteli seinillä olevia maalauksia.
Taiteilija seurasi häntä ja kuunteli naisen selostusta mitään puhumatta. Kun
palasivat olohuoneeseen taiteilija kaatoi lopun kuohuviinin lasiinsa. Hän katsoi
naista pitkään ja sanoi viimein lasillaan naisen käsivartta koskettaen:
‐ Sinä se et ole koskaan saanut orgasmia.
‐ Anteeksi kuinka?, nainen sanoi.
‐ Sinä et ole koskaan saanut orgasmia, eikä totta?, taiteilija toisti ja katsoi naista
silmiin. ‐ Sen näkee sinusta päältä. Se suorastaa huutaa sinusta. Sinulla on paljon
kaunista ympärilläsi. Kaikki on virheetöntä. Kaikki on täydellistä. Mutta yksi asia
sinulta puuttuu. Sinä et ole koskaan saanut orgasmia.
Nainen seisoi paikallaan kuohuviinilasia pidellen ja tuijotti taiteilijaa, joka joi
lasinsa tyhjäksi ja avasi uuden kuohuviinipullon.
‐ Otahan sinäkin, hän sanoi ja ojensi naiselle lasin. ‐ Juohan nyt, taiteilija jatkoi ja
kilautti lasiaan naisen lasiin. ‐ Annas kun arvaan. Sinä et ole koskaan ollut edes
humalassa. Siis kunnolla humalassa. Kännissä. Olet juonut kaksi lasillista kallista
kuohuviiniäsi ja säikähdät, jos tunnet eloa päässäsi. Siis yläpäässäsi. Alapäässäsi
olevaa eloa et ole koskaan uskaltanut edes ajatella, jos siellä mitään on ollutkaan.
Olet ollut vain pantavana, niin kuin kunnon tytöt ovat.
Nainen seisoi jähmettyneenä. Hän suunsa oli auki ja hän piteli kuohuviinilasiaan
kaksin käsin.
‐ No, enkö ollutkin oikeassa, taiteilija sanoi ja joi lasistaan. Naisen kädet vapisivat
ja hänen suunsa muotoili äänettömiä sanoja.
‐ No, hei sisko, älä nyt hermostu, taiteilija sanoi. ‐ Näinhän tämä elämä menee.
Helmiä kaulassa ja lisää korvissa. Ja, hei, sinullahan on tämä
h‐y‐v‐ä‐n‐t‐e‐k‐e‐v‐ä‐i‐s‐y‐y‐s, taiteilija sanoi ja teki kädellään laajan kaaren
suureen olohuoneeseen.
‐ Tämä hyväntekeväisyyshän on hienoa. Murusia niille, jotka seisovat
leipäjonoissa. Mutta, hei juohan nyt kuohuviinisi, taiteilija sanoi. Hän joi oman
lasinsa tyhjäksi ja täytti sen uudelleen.
‐ Hei, juohan nyt tuo äläkä murjota. Naisiahan tässä ollaan. Samassa veneessä
ollaan. Sisko hei. Ota, ota nyt.
Nainen katsoi taiteilijaan ja joi lasinsa tyhjäksi yhdellä kulauksella.
‐ Hei. Hyvä, taiteilija sanoi. ‐ Onhan siellä elämää. Mutta myönnä pois, sinä et ole
koskaan saanut orgasmia.
‐ En ole, nainen sanoi ja ojensi lasin taiteilijalle.
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‐ Vau, taiteilija sanoi ja täytti naisen lasin. ‐ Hei, hoidetaan tämä asia kuntoon
vielä tänä iltana, taiteilija sanoi ja tarttui naisen käsivarteen.
‐ Tule, laitetaan tämä asia kuntoon nyt heti.

Unelmien nainen
Nainen työnsi siivouskärryt komeroon ja vaihtoi pukukopilla vaatteensa. Hän ajoi
bussilla lähiöön ja haki kaupasta eineksiä ja muutaman tölkin siideriä.
Asunnolleen tultuaan hän avasi television, lämmitti mikrossa ruokaa ja istuutui
sohvaan katsomaan kotimaista sarjaa.
Syötyään nainen istuutui tietokoneensa ääreen selailemaan seuranhakupalstalle
tulleita ilmoituksia. Hän ei vastannut yhteenkään, mutta päivitti Facebookinsa ja
luki ystäviensä lähettämiä viestejä.
Nainen vilkaisi kelloonsa. Hän meni makuuhuoneeseen ja otti kaapin ylähyllyltä
pahvilaatikon. Hän vei laatikon kylpyhuoneeseen ja laski sen lavuaarin päälle.
Nainen riisuutui ja katseli peilistä luisevia hartioitaan ja kuihtuneita rintojaan.
Hän kumartui lähemmäksi peiliä ja nosteli poskipäitään ja tarkasteli hampaitaan.
Hetken itseään katseltuaan hän avasi laatikon ja otti sieltä meikkauslaukun ja
valokuvan.
Nainen laittoi valokuvan sinitarralla peilin viereen ja alkoi levittää kasvoilleen
erilaisia voiteita. Hän maalasi huulensa ja kulmakarvansa huolellisesti ja laittoi
pienen kauneuspilkun poskelleen. Tarkasteltuaan hetken valokuvaa, hän kampasi
ohuet hiuksensa päätään vasten ja otti laatikosta peruukin. Hän asetteli peruukin
päähänsä peilikuvaansa ja valokuvaa vertaillen, kunnes oli tyytyväinen tulokseen.
Nainen nosti laatikon lattialle ja otti sieltä punaisen korsetin. Hän nyöritti sen ja
laittoi rintamukseen täytteet, joilla hän sai nostettua itselleen rintavaon. Hän veti
mustat verkkosukat jalkaansa ja kiinnitti ne korsetin pidikkeisiin. Lopuksi hän
veti käsiinsä mustat olkavarsiin ulottuvat pitsihansikkaat ja kääntyili peilin
edessä tulosta tarkastellen.
Nainen meni keittiöön ja haki sieltä samppanjalasin. Hän vei laatikon
tietokonepöydän viereen ja otti sieltä pitkän savukepidikkeen ja savukeaskin.
Hän kaatoi samppanjalasiin siideriä ja avasi tietokoneen. Kello yhdeksän hän
avasi tietokoneen kameran.
Ruudulle ilmestyi lihava mies, joka istui alastomana nojatuolissa ja nojautui
ruutua kohti naisen nähdessään. Hänellä oli oluttölkki kädessään ja hänen
lihavan vatsansa alta näkyi erektiossa olevan peniksen pää, jota hän veteli
sormillaan.
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‐Kuinka ihanaa nähdä sinua taas, mies sanoi ja levitti jalkojaan, jotta saattoi
vedellä penistään paremmin. – Katso, miten me olemme odottaneet sinua, hän
huohotti ja kohotti lanteitaan saadakseen peniksensä paremmin näkyviin.
Nainen ei vastannut. Hän joi samppanjalasistaan ja sytytti hitaasti pidikkeeseen
laittamansa savukkeen.
‐Tule lähemmäksi, tule. Anna minun katsella sinua, mies vingahteli. Nainen otti
pöydälle nostamansa ratsupiiskan ja läimäytti sillä ruutua. Mies nojautui
tuoliinsa ja alkoi uikuttaa penistään vedellen. Nainen läimäytti piiskallaan
uudelleen ja mies nousi seisomaan ja käänsi takapuolensa kameraan. – Lyö
uudelleen, uudelleen, mies voihki ohuella äänellä ja kumartui eteenpäin. Nainen
laittoi piiskan pois ja nojautui tuoliinsa. Mies seisoi hetken naista anelevasti
katsellen, mutta nainen ei liikahtanutkaan. Viimein mies istuutui ja työnsi
kasvonsa kameraan kiinni.
‐Suutele minua, suutele, mies huokaili, mutta nainen istui hiljaa. Mies vetäytyi
takaisin nojatuoliinsa jatkaen peniksensä vetelemistä.
Nainen nousi seisomaan kameran eteen ja nosti toisen jalkansa tuolille. Hän
levitti häpyhuuliaan ja työnsi lantionsa kameraan kiinni. Mies voihki tuolillaan ja
nousi suutelemaan kameraa. Nainen otti hopeisen hieromasauvan ja työnsi sen
hitaasti emättimeensä miehen vääntelehtiessä kameransa edessä.
Mies sai siemensyöksyn ja hänen spermansa peitti osan kameran linssistä. Hän
vajosi nojatuoliinsa raskaasti huohottaen.
‐Salli minun tavata sinua, mies aneli vinkuvalla äänellä. ‐Salli minun tavata sinut,
hän toisteli. ‐Anna minun tulla luoksesi. Miksi sinä kidutat minua? Kaikki nämä
viikot, me voisimme jo tavata. Meillä voisi olla niin hauskaa yhdessä. Kuka sinä
olet? Anna minulle puhelinnumerosi, niin soitan sinulle.
Nainen katseli miestä ilmeettömänä ja puhalsi savua kameraan.
‐Ensi perjantaina, yhdeksältä, hän sanoi ja katseli tuolissaan hikoilevaa miestä,
hänen nyt jo aikuisen tyttärensä isää, joka oli hylännyt heidät toisen naisen
vuoksi ja joka nyt eli yksin ja onnettomana ja etsi netistä itselleen unelmiensa
naista.

66

Soitellaan
 Hei, ihana kun soitit. Ihana kuulla sinun äänesi.
 Minusta on ihana kuulla sinun äänesi.
 Missä olet?
 Hotellissa. Tulin juuri suihkusta.
 Älä viitsi. Ihan totta.
 Tulin. Ja makaan nyt vuoteessa alasti ja ajattelen sinua.
 Hei, minulla alkaa vartin päästä johtoryhmän kokous, ja minun täytyy käydä vielä
papereita läpi.
 Mitä sinulla on päälläsi?
 Jakkupuku. Äläkä viitsi nyt. Minulla ei ole nyt aikaa.
 Minulla seisoo. Näkisit tämän. Minulla seisoo aina, kun ajattelen sinua
jakkupuvussasi.
 Apua. Älä viitsi. Ihan oikeasti. Ja minä kyllä kuulen, että sinulla seisoo. Äänesi
menee aina matalaksi kun sinulla on erektio.
 Minä saan aina erektion, kun puhun sinun kanssasi.
 Joo, mutta ei nyt, hei. Minun täytyy katsoa nämä paperit läpi. Soita vaikka
iltapäivällä uudelleen. Kahden ja kolmen välissä.
 Haluatko tietää, mitä minä teen juuri nyt?
 No en halua. Arvaan kyllä.
 Mitä sinä arvaat?
 Älä viitsi. Minä en ehdi nyt. Ihan totta.
 Mitä sinä arvaat?
 No makaat siellä alasti ja sinulla on erektio.
 Niin makaan ja niin minulla on. Arvaatko mitä teen?
 En halua arvata.
 Tiedät kyllä.
 Niinpä tietysti.
 Mitä sinulla on päälläsi?
 Jakkupukuni. Minähän sanoin jo.
 Mutta entä sen alla?
 Alusvaatteet.
 Stay upit?
 Minulla on aina stay upit. Kyllä sinä sen tiedät.
 Minkä väriset alushousut?
 Ei, ihan totta, en kerro.
 Saanko katsella? Nosta hameesi helmaa, niin katselen.
 Sinä olet ihan mahdoton.
 Nosta hameesi helmaa.
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 No nyt minä nostin.
 Minä haluan katsella sinua. Ota ne pois.
 Mitkä?
 Pöksyt. Ota ne pois, niin että minä voin katsella sinua.
 Ethän sinä sieltä näe minua.
 Kyllä minä näen sinut. Istut työpöytäsi ääressä jalat harallaan ja minä näen
pikkupöksysi. Minä seison alastomana edessäsi ja sinä otat penikseni käteesi ja nuolet
ja imet sitä.
 Apua. Ei. Ei.
 Minä seison nyt alastomana edessäsi ja sinulla on jakkupukusi päälläsi ja olet ottanut
pikkuhoususi pois ja nuolet nyt erektiossa olevaa penistäni. Minä laitan käteni
kaulaaukostasi sisään ja hyväilen kovettuneita nännejäsi. Oletko siellä vielä?
 Olen.
 Mitä sinä teet juuri nyt?
 Hyväilen itseäni.
 Miten?
 Kyllä sinä sen tiedät.
 Ota pikkuhoususi pois.
 Otin jo.
 Voi taivas. Minä halkean. Penikseni on sinisen mustana halusta sinuun. Mitä sinä nyt
teet?
 Istun työpöytäni reunalla.
 Mitä sinä teet?
 Nostin hameeni ylös ja hyväilen itseäni.
 Ilman pikkupöksyjä?
 Otin ne pois. Mitä sinä teet?
 Makaan sängylläni alasti ja hieron penistäni.
 Haluan sinut sisälleni. Tässä pöydälläni. Juuri nyt.
 Minä tulen. Seison edessäsi, otan jalkasi olkapäilleni ja työnnän kyrpäni sisääsi.
 Tule. Tule. Tule. Tuntuu ihanalta. Ihanalta. Ihanalta. Ihanalta.
 Oletko siellä vielä?
 Olen.
 Tulitko?
 Tulin. Tulitko sinä?
 En vielä. Mitä sinä nyt teet?
 Laitan pikkuhousuja jalkaani. Minun täytyy hei nyt ihan oikeasti mennä. Olet ihana.
Kiitos. Ihana kun soitit. Soitellaan.
 Soitellaan.
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Joutsenet
Tyttö ja poika kävelivät pikkukaupungin kadulla käsikkäin. Alkukesän ilta oli
lämmin ja hiljainen. He menivät puistoon ja kulkivat suurten puiden välissä
hiekkatietä, kunnes tulivat lammen rannalle. He istuutuivat penkille ja katselivat
ilta‐auringon kultaamalla lammella uivia joutsenia. Vanha mies ulkoilutti pientä
koiraa ja tervehti tyttöä, joka oli riisunut kenkänsä ja nostanut jalkansa penkille.
Poika istui hajareisin. Hän veti shortsiensa lahkeita ylemmäksi ja kääri
teepaitansa hihat olkapäittensä yli.
Vanhan miehen mentyä poika vilkaisi ympärilleen ja meni aivan tytön viereen.
Hän laittoi kätensä tytön hartioille ja alkoi hyväillä tytön paljasta polvea. Tyttö
työnsi pojan käden pois ja vetäytyi tämän käsivarren alta. Hän laski jalkansa
maahan ja veti mekkonsa helmaa alemmaksi. Poika tuli uudelleen tytön viereen
ja hipaisi kädellään mekon rintamuksen alta terävinä näkyviä rinnanpäitä. Tyttö
löi kämmenellään pojan käteen ja risti kätensä rinnalleen. Poika nojautui
penkkiin ja nosti kätensä niskansa taakse. He istuivat hiljaa ja katselivat lammen
pohjasta ruokaa kurottelevia valkeita lintuja.
Hiekkatietä pitkin tuli nainen. Hänellä oli vaaleat hartioille ulottuvat hiukset ja
ohut kesämekko, jonka helma heilahteli lempeässä iltatuulessa. Hän käveli
hitaasti ja piti päätään ilta‐aurinkoon päin kohotettuna. Hänen täyteläiset
rintansa heilahtelivat ohuen mekon alla ja hänen lantionsa keinui pehmeästi
hänen astellessaan tiellä kenkiään kädessä pitäen.
Hän oli viettänyt koko iltapäivän rakastajansa luona ja hän oli nauttinut miehestä
monin erilaisin tavoin. Kolmesti mies oli yhtynyt häneen ja uupunut lopulta niin,
että oli vaipunut uneen naisen lähtiessä.
Nainen oli riisunut pikkuhousunsa ja antoi kesätuulen viilentää ja kuivata
rakastelusta turpeaa häpyään. Hänen paljaat rinnanpäänsä olivat miehen jäljiltä
yhä arat, ja hän halusi kävellä hitaasti ohuen mekon hyväillessä hänen rintojaan.
Nainen lähestyi penkkiä. Poika siirtyi kauemmaksi tytöstä ja piirteli tossunsa
kärjellä hiekkaan, eikä katsonut naiseen.
Tyttö seurasi naista katseellaan. Hän näki alastomien rintojen pyöreyden mekon
alla. Hän näki naisen lanteiden pehmeän liikkeen naisen lähestyessä heitä. Hän
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näki naisen vapaana tuulessa leijuvat hiukset ja hänen huultensa pyöreyden. Hän
tunsi naisen hehkuvan jotain, jota ei ymmärtänyt, mutta jonka hän vaistosi
lanteissaan.
Nainen käveli heidän edestään. Hän hymyili tytölle, joka katsoi naisen lämpimänä
hohtavia silmiä ja hymyili naiselle takaisin.
Nainen jatkoi kävelyään. Hän menisi kotiin ja peseytyisi pitkään ja huolellisesti.
Illalla hänen toinen miesystävänsä tulisi kaupunkiin. Mies tulisi hänen luokseen,
he söisivät hieman ja joisivat viiniä. Sitten he riisuuntuisivat ja mies yhtyisi
häneen, monilla eri tavoilla.
Tyttö katseli naisen keinuvia lanteita tämän kadotessa hitaasti puiden
katveeseen. Poika tuli hänen viereensä ja laittoi kätensä hänen polvelleen. Tyttö
ei työntänyt kättä pois. Hän istui hiljaa ja levitti hieman jalkojaan. Poika siirsi
kättään kohti tytön jalkoväliä ja tyttö työnsi lantiotaan hieman eteenpäin. Pojan
sormet saavuttivat tytön kosteat ja lämpimät pikkuhousut. Hän työnsi toisen
kätensä tytön paidan alle ja tunsi sormissaan pienet ja kiinteät rinnat, joista
nousivat pystyt ja kovat nänninpäät.
Tyttö painautui poikaa vasten ja suuteli tätä. Hän työnsi kätensä pojan shortsien
alle ja tavoitti jäykistyneen peniksen. Hän puristi sitä hiljaa ja antoi pojan työntää
etusormensa hänen häpynsä sisään.
Poika ähkäisi ja taipui eteenpäin, ja tyttö tunsi jotain lämmintä valuvan kädelleen.
Hän veti kätensä pois ja tarkasteli sormillaan olevaa lämmintä spermaa. Tyttö
nuoli sormensa puhtaiksi ja nojautui penkin selkämykseen.
Poika ojentautui ja laittoi kätensä tytön harteille. He istuivat hiljaa lähekkäin ja
katselivat illan hämärtyessä lammella uivia joutsenia.
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Illalla
‐ Minkälaisen kertomuksen haluaisit kuulla? mies kysyi.
‐ Jotain, jossa on arki‐ilta, nainen vastasi.
‐ Kuka tai keitä kertomuksessa on?
‐ Keski‐ikäinen aviopari.
‐ Mitä he tekevät?
‐ Ovat sängyssä.
‐ Mitä sitten tapahtuu?
‐ He lueskelevat.
‐ Mitä he lukevat?
‐ Mies lukee oman alansa kirjallisuutta ja nainen etsii sanomalehdestä äidilleen
asuntoa.
‐ Mitä sitten tapahtuu?
‐ Nainen löytää mielenkiintoisen asunnon ja ehdottaa sitä miehelleen.
‐ Ja sitten?
‐ Mies sanoo, että asia ei ollut vielä ajankohtainen.
‐ Ja?
‐ Nainen riisuu silmälasinsa, kääntyy kyljelleen ja ryhtyy nukkumaan.
‐ Miten tarina jatkuu?
‐ Mies kysyy, häiritseekö naista, jos hän lueskelee vielä vähän aikaa.
Nainen ei vastaa, hän nukkuu jo.
‐ Siinäkö kaikki?
‐ Mies lukee vielä hetken. Hän laittaa kirjan yöpöydälle, sammuttaa valon ja
nukahtaa.
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‐ Eihän tuo ole eroottinen tarina.
‐ Aamuyöllä molemmat näkevät eroottista unta. Mies saa erektion ja naisen
emätin kostuu. Aamulla he rakastelevat.

