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Peilisalin kronikat Peili nro 17, Panostus. Tunnustelin ja tutkailin bimbon suuria rintoja samalla
kun siirsin painoani takaisin jalkojeni varaan. Siirsin vaaleat pyyhekuivat hiukset hellästi syrjään
ja painoin suudelman niskan hiusrajalle. "Olet paras panoni ikinä," tunnustin Muusalle, jättäen
kertomatta mitä muuta hänen seuransa minulle merkitsi. Erkanin naisen vartalon päältä ja
leikkisästi läppäisin letkeällä letkullani kauniita kannikoita, siemenieni tihkuessa kermapiirakan
uumenista. Kylpytakkini lievettä käyttäen pyyhkäisin itseäni ja valuvaa onkaloa puhtaammaksi,
tietäen tasan tarkkaan että perusteellisempi putsaus olisi kankkulan kaivoon heitettyä aikaa ja
vaivaa. Blondi nousi seisomaan ja katseli pöytää harmissaan. "En ehtiny ku maistamaan
jäätelöä." Lanteisiin tarttuen pyöräytin naisen ympäri ja suutelin häntä pitkään. Pöydän
suunnasta kuului *puff* ja heti perään toinen vaimeampi, ajatuksieni raksuttaessa hieman
jälkijunassa. Pidin blondia otteessani, estäen häntä näkemästä pöydälle. Toisella kädellä siirsin
penkin viereeni ja ohjasin naisen istumaan. "Silmät kiinni, suu auki," sanoin Muusalle ja vedin
jäätelöannoksen lähemmäksi pöydän reunaa. Kauhaisin ison lusikallisen päärynäjäätelöä ja
vein sen naisen huulille. Blondin silmät rävähtivät auki ja jäätelölusikallinen katosi suuhun sen
siliän tien. Ojensin annoksen naiselle ja kiitoksen myötä hän alkoi lapioida jäätelöä kitusiinsa.
Otin käteeni toisen pöydälle ilmiintyneen esineen ja aloin harjaamaan blondin hunajaisen
vaaleita, pitkiä kiehkuroita. "Onko jotain mitä haluaisit tehtävän?" kysyin Muusalta. Päätään
kääntämättä bimbo yritti kouraista jalkoväliäni vapaalla kädellään ja arvasin ajatustensa
juoksun, kiiman kutsun ja halun heräämisen. Hämmentymättä jatkoin hiuksien selvittelyä
pohtiessani mitä olinkaan alitajuisesti tarkoittanut kysymyksellä. Montaa erilaista aktia ei
varmaan ollut enää todentamatta, vain vanhojen variaatioita ja uusintoja. Tai ainakaan sellaisia
mitä itse haluaisin tehdä, rajat ne ovat minunkin pervoudessani. Vaikkakin ehkä mahdollisesti
olisin kiinnostunut sovittamaan blondin plopsahtavaa elintä minun käytettävissä olevaan
kolooni. Mieleni oli vastaanottavainen ehdotuksille, kehoni halukas miellyttämään patjalla ja
muualla. Suuni suukotteluun soveltuvi, suukkosia sillä sulle suoda. Makkaraa mahdollisesti
maistella voisin, suukkosen sille suihkussa soisin. Omaani maisteltavaksi antaisin, jos vanhan
saisin takaisin. Mieleni avoin on, suhteen kolon ja onkalon. Havahduin runollisista ajatuksistani,
käsi täynnä vaaleita hiuksia, harja kesken liikkeen pysähtyneenä. Blondi oli ehtinyt
tyhjentämään koko kipon ja keskittyi nyt puhdistamaan sitä kielellään. Huvittuneena ja hieman
kiihottuen seurasin tapahtumaa toisella silmällä, samalla hiusten harjausta jatkaen. Nainen sai
kielenkäyttönsä taidonnäytteen valmiiksi ja asetti puhtaan astian pöydälle ja kätensä siivosti
syliinsä. Pohdin mikä ketunhäntä bimbolla nyt oli kainalossaan, kun hän ei ollut heti syliin
kiipeämässä kiimaisena. Hymyilin itsekseni, blondin näkemättä virnistystäni ja äkisti painauduin
häntä vasten, suuria rintoja käsilläni puristaen. Nipistin nännejä pikaisesti ja pidin naista
aloillaan penkillä istumassa. Yhdellä kädellä tartuin bimbon käteen ja asetin sen omani tilalle,
mahtavaa rintaa otteessaan pitämään. Toistin liikkeen toisella kädellä, blondin lopulta istuessa
kädet rinnoillaan aikomuksiani ja tapahtunutta kummastellen. "Niin paljon olen rintoihisi
panostanut, että nauti nyt sinäkin niistä vaihteeksi." Bimbo ei kaivannut toista kehotusta tai lisää
houkuttelua itsensä kosketteluun. Kädet liukuivat tottuneesti mahtavien rintojen yli, ali ja
sivuitse, nänneillä leikitellen. Niskaansa taivuttaen, rintaa kädellään kohottaen, nainen imaisi
nännin suuhunsa. Hetken sitä maisteltuaan esille tuli kosteana näpöttävä rusina, herkkänä
pystyssä törröttäen. Edes suurentuneet rinnat eivät pitäneet blondin mielenkiintoa pitkään yllä.
Tyynesti jatkoin hiusten harjausta ja niillä leikittelyä, naisen kiemurrellessa istuimellaan
malttamattomana. Kasasin koko kihartuvan pituuden keoksi päälaelle, tietämättä tarkkaan mitä
niille tekisin. Kokeilin erilaisia jakauksia ja yksinkertaisia kampauksia, osaamatta päättää
parhaimman näköistä, taitojeni ollessa vähäiset ja ruosteessa. Päädyin kampaukseen joka
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kauniilla blondilla oli ollut hänet ensimmäistä kertaa nähdessäni, kasvoja kehystävät kutrit
avoimina ja valtoimenaan rinnoille ja selkään valuen. Tarkastelin kätteni jälkeä tyytyväisenä ja
taas pohdin mikä mahtoi olla Muusan kuppikoko nyt ja paljonko se olikaan suurentunut
ensimmäisestä tapaamisesta. Taputin naista hartialle merkiksi että olin valmis ja hän saisi
nousta seisomaan. "Mennäänpäs etsimään jotain parempaa päälle pantavaa meille
molemmille," naurahdin tahraista kylpytakkiani heilauttaen ja astelin peiliä kohti alaston blondi
perävanassani seuraten. Peili nro 18, Puvustus. Astuimme peilin läpi suureen pyöreään
pukuhuoneeseen. Seinustoilla oli useita vaaterekkejä jotka olivat värikkäitä asusteita ja
vaatekappaleita pullollaan. Huone oli jaettu sermeillä kahteen osioon, sallien pukeutumisen
piilossa toisen katseelta. Huvittuneena pohdin mitä muka emme olisi vielä nähneet,
tutkittuamme tarkkaan toistemme vartalot ja onkalot. Lähdin penkomaan ensimmäistä rekkiä,
alusvaatteiden toivossa ja usutin blondin samoihin puuhiin omalle puolelleen huonetta. Sukat
ensimmäisenä, totesin viileitä varpaitani kipristellen ja aivastusta pidätellen. Kesällä sukat olivat
aivan turhia mutta syksyn koleus pakotti kaivamaan sukkalaatikkoa. Ihastelin pehmeitä
varvassukkia mutta päädyin polvimittaisiin, sateenkaaren väreissä säihkyviin, raidallisiin sukkiin.
Katsahdin jalkoväliini alushousuja miettiessäni ja kohautin välinpitämättömästi harteitani.
Stringit tai tangat eivät olleet makuuni muutenkaan, jotenka pikkareiden pullistelu ei liiemmälti
haittaisi menoa eikä olisi iso ongelma. Puuvillaiset hipsterit olivat yleisin päältäni tai siis
jalkovälistäni löytyvä vaatekappale. Värikkäät sukkani kaipasivat samankaltaista seuraa, joten
katseeni kiinnittyi puna-valkoraidallisiin hipstereihin. Puin ne nopeasti ylleni ja naurahdin ääneen
peiliin vilkaistuani, näytin riemunkirjavalta karkkikääreeltä. En edes vilkaissut rintaliivejä vaan
hamusin toppeja rintojeni peitoksi ja paikallaan pitimiksi. Valkoinen kesyttäisi ja hillitsisi muuten
kirjavaa kokoonpanoa ja voisin alkaa etsiä päällysvaatteita kovasti käytetyn kylpytakin tilalle.
Aprikoin mitä Muusa oli löytänyt ylleen. Suurten rintojen peitoksi, pienen pillun piilotukseksi.
Mieleni mun tekevi, silmäni himoitsevi. Käteni tahtovi, kaluni kovettuvi. Nännit kovat, oi niin
somat. Pitkät päällä, joka säällä. Keräsin harhailevat ajatukseni alushousujeni alkaessa kiristää
hieman, tuntuvan pullotuksen ilmestyessä jalkoväliini. Puristin penistäni pikaisesti, mietteideni
karatessa aivan eri suuntaan kuin vaatteiden lisäämiseen. Moitin, soimasin ja nuhtelin itseäni ja
kuritonta kikkeliäni, nyt ei ollut aikaa moisille ajatuksille. Itseni käpälöinti, kopelointi ja onanointi
saisi jäädä myöhempään ajankohtaan. Siirsin sitkeästi sykkivää siitintäni mukavampaan
asentoon samalla kun yritin rentouttaa elintäni tahdonvoimalla. Näpöttävät nännini pyrkivät
valkoisesta topista läpi ja toppuuttelin niitä, käsillä painaen ja rauhoitellen kovetusta ja halun
heräämistä. Kävin läpi pitkähihaisia paitoja, t-paitakausi oli auttamattomasti ohi tältä syksyltä.
Punainen miellytti silmääni eniten tässä mielentilassa ja säästä huolimatta valitsin
avokaulaisemman, ihoa myötäilevän paidan. Halusin kiusata Muusaa tissivakoani esittelemällä
ja vilauttelemalla. Housuissa musta oli valttia ja hipsuhapsulahkeiset yksinkertaiset pöksyt olivat
ehdoton lempparini. Tarkastelin kuvajaistani tyytyväisenä vaatetukseeni ja kiinnitin huomiota
pörröiseen kampaukseeni. Kaivoin kylpytakin taskusta samaisen hiusharjan jota olin käyttänyt
blondin kutrien taltuttamiseen. Nypin muutamat irronneet hiukset pois ja rutistin ne palloksi ja
viskasin läheiseen roskikseen ennen kuin kävin oman takkutukkani kimppuun. Lopputulos ei
ollut paras mahdollinen mutta kurittomat kihartuvat hiukseni tottelivat harjaa vain parhaina
päivinä ja tämä ei ollut yksi niistä. Ehtimättä vaivaamaan ajatuksiani saatikka kampaamaan
pörröpäätäni pidempään, kuulin jotain sivultani. Blondi yritti hiipiä kimppuuni, huonolla
menestyksellä. Saappaiden korot kopisivat lattiaa vasten hänen astellessaan luokseni. Leukani
putosi maahan asti typertyneenä upeasta ilmestyksestä. Tokihan nainen oli kaunis ja erittäin
mukava katsella alasti ollessaan, mutta hänen valitsemansa vaatteet korostivat uhkeita muotoja
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ja mahtavia rintoja vielä lisää. Kukkakuvioinen mekko oli ehkä hieman kevyt vuodenaikaan
nähden, käsivarret paljastaen ja polvet paljaaksi jättäen. Avonainen kaula-aukko salli bimbon
esitellä sulojaan auliisti ja näin myös pilkahduksen punaista pitsiä, rintaliivien värin paljastaen.
Jalkimina blondilla oli tummanpunaiset polven alapuolelle ulottuvat kohtuullisen korkeakorkoiset
saappaat. Katsahdin omia värikkäiden sukkien peittämiä varpaitani, en ollut huomannut yhtään
kenkäparia tällä puolella sermiä. "Kipi kapi kenkiä kokeilemaan," Muusa naurahti minulle ja
osoitti kädellään suuntaa. Peili nro 19, Askellus. Suuntasin askeleeni sermin taakse ja
katseeni kohtasi tusinoittain erilaisia kenkiä. Olin hieman tyrmistynyt popojen määrästä, oliko
bimbolla mahdollisesti jonkinasteinen kenkäfetissi tai jokin muu syy pitää hallussaan näin paljon
jalkineita? Potkaisin lähintä paria epähuomiossa ja kuin onnen kantamoisena ne olivat juuri
sellaiset mitä mielin ja kaipasin. En halunnut perata kenkämerta pidemmälle, kahlata ulapalle
tossuja tutkimaan. Mieluiten toki vaeltaisin pitkin maita, mantuja ja kontuja paljain jaloin kuin
hobitti, mutta olosuhteet eivät sallineet moista huolettomuutta. Sandaalit sukitta olivat yleisin
kesäkengitykseni, välikausina vaihtelin ballerinatossujen ja lenkkareiden välillä, sään mukaan.
Mustat, matalakorkoiset saappaat yltivät puoleen väliin pohjettani. Koko oli juuri passeli, vedin
sivuissa olevat vetoketjut kiinni ja katselin peilikuvaani tyytyväisenä. Tassuttelin takaisin
Muusan luokse. "Vihdoinkin!" blondi hihkaisi riemuisasti minut nähdessään. Innostuneesti hän
tarttui käteeni ja veti minua kiireellä perässään peiliä kohti. Seurasin ihmeissäni, haluten tietää
mitä naisella oli mielessään. Uteluni jäivät vaille vastausta, blondin jatkaessa määrätietoisesti
peilin läpi. No mennään sitten, mietin mielessäni ja seurasin naista puoliksi pakotettuna, kättäni
tiukasti puristaen. Hetken aikaa tunsin lievää heikotusta ja huone pyöri silmissäni. Yllätykseni oli
melkoinen tajutessani minne olimme päätyneet. Näin edessäni suuren pyöreän huoneen jonka
seinämillä oli peilejä. Tässä paikassa olin tehnyt valintani ja muokannut kehoni vastaamaan
sisäistä olemustani. Muusan ohjaamana etenimme aikaa hukkaamatta kohti vastapäisellä
seinällä sijaitsevaa ovea. Takana avautui pitkä käytävä jota pitkin olin vasta edellisenä aamuna
tänne astellut. Tuntui kuin tapahtuneesta olisi vierähtänyt paljon enemmän aikaa, enkä ollut
enää ihan varma ajankulusta. Sisäinen kelloni saattoi jätättää, oikeaa aikaa tai kalenteria
näkemättä, varmistamatta missä päivässä mennään. Tuokion päästä pitkän käytävän päähän
päästyämme vastassamme oli ovi ulommainen, hyytävän kylmä viima takana sen. Jo syys
talveksi muuttui, sulta oikea varustus puuttui. Kannikat vilusta väräjävät, nännit kylmästä
näpöttävät. Pakkanen poskia nipistelee, ihoa pian punastelee. Kädet toisiinsa tarttuu, tästä
kokemus karttuu. Nopeammin kuin ajatus säntäsimme takaisin sisälle lumipyrystä ja
pakkasesta, oven tiukasti perässämme kiinni painaen. Blondin kukkamekko oli pari
vuodenaikaa liian kevyt tähän keliin, enkä itsekään ollut juuri sen paremmin pukeutunut.
Kummallakaan ei ollut asiaa ulos uudestaan ilman takkia, palttoota tai viittaa. Tartuin Muusaa
kädestä, tarkoituksenani palata pukuhuoneeseen. Matkalla pohdin muuttuneen ilmaston
arvoitusta, vasta eilen oli ollut sumuinen mutta ei kovin kylmä syysaamu, ja tänään oli maassa
metriset kinokset ja pikkupakkanen. Peilin eteen ennätettyämme bimbo oli muuttanut mieltään
halustaan ulkoilla ja sisäisti kylmät kätensä vaatteideni alle. Henkäisin terävästi nännieni
vaihtaessa pitkät päälle, näpötyksen kovettaessa ne välittömästi, viileiden käsien otteessa ja
puristuksessa. Vai semmoista peliä blondi halusi pelata? Virnistin astuessani peilistä läpi,
naisen kädet edelleen paitani alla, omillani niistä kiinni pitäen. Kaaduimme yhdessä mylläkässä
suoraan suurelle pyöreälle patjalle. Nopeasti nousin tilanteen tasalle ja blondin päälle, parilla
liikkeellä hänet alleni pyöräyttäen. Ilkikuriset ajatukset sinkoilivat mielessäni, miettiessäni mitä
tekisin seuraavaksi patjalla. Pikaisesti avasin vetoketjut ja potkaisin kengät jaloistani lattialle.
Bimbo pyristeli allani vain nimellisesti ja esitysluonteisesti, tulevat tapahtumat aavistaen ja
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innolla niitä odottaen. Eipä tiennyt Muusa mitä minulla oli suunnitteilla, mitä mietin mielessäni ja
miten mielin menetellä. Siinä hän makasi painoni alla, avuttomana ja kauniina. Hunajanvaaleat
hiukset olivat hiukan pörröllään, ulkoilman tuiverruksen ja patjapainin jälkimainingeista.
Kiimainen katse sinisissä silmissään ja huulet halusta punehtuneina bimbo hymyili minulle
kutsuvasti. Punaisin kukin koristellun kesämekon ylimmät napit olivat avautuneet, joko patjalle
pudotessa tai omia aikojaan, ja näkyvillä oli erittäin antelias määrä muodokasta povea ja sitä
kannattelevia punaisia pitsiliivejä. Niin ikään myös mekon helma oli noussut polvien korkeudelta
vesirajaan ja huomasin että blondi oli pukeutunut sävy sävyyn, punaisen pitsin pilkottaessa
jalkovälissään. Polvipituiset tummanpunaiset saappaat viimeistelivät asukokonaisuuden mutta
eivät passanneet patjapuuhailuihin. Olin aikeissa vaihtaa asentoa ja vetää saappaat pois
Muusan jaloista kun huomasin kookkaan kohouman jalkovälissäni. Housuni puristivat melko
epämukavasti, seitsemän tuumaisen sapelini tahtoessa ulos, happea tai pillua haukkaamaan,
raisuja aikuisten leikkejä leikkimään. Painoin lantiotani ja kovettuvaa kaluani bimbon häpyä
vasten, grindaten ja kiusaten. Salamannopeasti nainen yhtyi liikkeisiini ja ryhtyi hieromaan
itseään jäykkää jöpöttiäni vasten, herkkää pistettään vaatteiden läpi hangaten. Pian tunsin jotain
kosteaa välissämme, bimbon pitsipöksyt kastuivat vulvan vuodosta ja omani kostuivat
toisenlaisista kiiman eritteistä. Housujeni kohtaloa harmitellen ryhdyin riisumaan niitä, vaikka
tiesin hyvin että se oli jo vähän liian myöhäistä. Blondi kikatteli nähdessään märän läntin
päällyshousujeni haaroissa, ilmiselvästi tyytyväisenä itseensä ja nestetuotantoonsa. "Se ei
grindaa joka pöksyjensä puolesta pelkää," Muusa naurahti minulle. Seisoin patjan vieressä,
housut puolitangossa, kyrpä kovana ja kattoa kohti osoittaen. Bimbon silmät välähtivät himosta
hänen nojautuessaan käsivartensa varaan, katse jalkoväliini kiinnittyneenä. Peili nro 20,
Riisunta. Yhdellä jalalla tasapainotellen potkaisin nilkkoihini pudonneen housumytyn
kauemmaksi ja laskeuduin takaisin patjalle. Virnistin typerän näköisesti, puolialastomasta
tilastani huvittuneena, yleensä housut sentään pysyivät jalassa jos yläosattomissa heiluinkin
menemään. Muusa päätti ratkaista vaatetuspulmani puolestani ja auttoi minua riisuuntumaan
liiankin innokkaasti. Paidan helmasta kiinni tarttuen nainen nykäisi puseron ja topin yltäni, tai
ainakin yritti. Hetken aikaa olin aivan avuttomana, paidan vetäessä itsensä solmuun käsieni ja
pääni ympärille. Blondi nauroi kippurassa katketakseen eikä pystynyt lopettamaan pitkään
toviin. Itsellänikin oli vakavia hankaluuksia pitää naama peruslukemilla, paidan tukahduttaessa
naurun pyrskähdykseni. Viimeinkin vapauduin katalista vaatekappaleista ja heitin ne kenkien ja
housujen kaveriksi, kasvavaan vaatekasaan. Katselimme toisiamme hetkisen, yrittäen tyyntyä
ja palautua naurunremakasta. Jalassani oli enää vain kirjavat polvimittaiset sukat, Muusan
ollessa vielä täysissä vaatteissa, mekon muutamaa avautunutta nappia lukuun ottamatta.
"Strippaisitko minulle?" pyysin blondia ja vastausta odottamatta istuin alas patjalle. Bimbo
räpytteli silmiään hämmentyneenä, kummastuneena miksi käteni eivät jo olleet hänen uhkeilla
muodoillaan kiinni. "No entäs sitten sylitanssistrippaus?" ehdotin uudelleen, naisen ajatukset
arvaten ja hänen vartaloaan himoiten. Ihan kuin olisin muka pystynyt pitämään käsiäni kurissa
muutenkaan ja olin enemmän kuin valmis ja halukas avustamaan vaatteiden poistamisessa.
Hymyillen blondi istui polviensa varaan syliini syvään, lämpimään ja hyvään. Suloisia
suukkojaan kylväen, käteni ympärilleen yltäen. Hitaasti nappejansa avaten, verhotun povensa
paljastaen. Mekon harteiltaan pudottaen, poskiensa odottavasti punoittaen. Hapuillen avasin
hakaset, punaisten pitsiliivien väkäset. Hypnotisoituna ihailin edessäni heilahtelevia mahtavia,
paljaita rintoja. Pitsikoristeiset rintaliivit olivat päätyneet vaatekasan päällimmäisiksi, heitettyäni
ne huolimattomasti käsistäni. Olin aikeissa auttaa mekon riisumisessa, blondin hypähtäessä
äkkiä sylistäni ylös. "Bootsit pois!" nainen sirkutti iloisesti. Saappaiden riisuntayritys päättyi
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arvatenkin kehnosti, vyötäisille laskeutunut mekko putosi yllättäen polviin, kampittaen blondin ja
pakottaen hänet takaisin istualleen. "Kirotut kuteet," Muusa naurahti, viitaten molempien
kommelluksiin riisuutumisessa ja erittäin lyhyeksi jääneessä ulkoilun yrityksessä. Pohdin josko
meidän olisi parasta pitäytyä pelkästään toistemme paljailla ihoilla, turhia vaatteita pukematta ja
käyttämättä. Joka tapauksessa blondi oli avun tarpeessa, saappaidensa kanssa taistellessa.
"Annas kun autan," sanoin naiselle hymyillen ystävällisesti ja nykäisin mekon nopeasti polvista
nilkkoihin ja pois päältä. Seuraavaksi lähtivät saappaat jalasta ja alta paljastuivat
vaaleanpunaiset polvisukat. Myhäilin hyväksyvästi, punainen oli bimbon teemaväri tänään.
Annoin blondin pitää jalkojen lämmikkeensä, olinhan itsekin jättänyt sateenkaaren väriset
polvisukkani riisumatta. Muusa makasi edessäni selällään, kätensä rinnoillaan, kainoa
teeskennellen. Naurahdin huvittuneena, vaikkakin koin naisen esillepanon kiihottavaksi ja tunsin
liikahduksen jalkovälissäni. Seitsemän tuumainen seisokkini oli laskeutunut vaatteiden
kahnauksessa ja alkoi heräillä uudelleen. Katseeni osui naisen jalkoväliin ja punaisiin
pitsialushousuihin, niitä emme tarvitsisi patjalla. Sukkelasti sujautin sormeni pitsin ja ihon väliin,
bimbon avustaessa kauniita kannikoitaan nostaen, valmiiksi likomärät alushousut poistaen.
*läts* Pikkarit eivät päätyneet vaatekasaan vaan lensivät patjan viereiseen peiliin. Keskelle
lasipintaa jäi märkä läntti. Hetken hiljaisuuden rikkoi vaimea kahahtava ääni, alushousut olivat
pudonneet lattialle. Nauroimme molemmat vedet silmissä äänen kuultuamme ja tajuttuamme
mitä tapahtui. Vakavoiduin nopeasti alitajuntani raksuttaessa, aivojeni käsitellessä näkemäänsä.
Nostin jalkojani ja näin hopeisesta peilistä sateenkarisukkieni värit, selkeästi ja kirkkaina. Yritin
muistella olinko aikaisemmin nähnyt suurta peiliä muutoin kuin pikimustana, kokonaan
heijastavia ominaisuuksia vailla. Pukuhuoneessa oli ollut erilliset tavalliset peilit. Keskityin ja
kaivauduin syvemmälle muistoihini. Blondin ensimmäisessä huoneessa oli ollut ilmeisesti
tavallinen heijastava peili. Nousin pikaisesti patjalta ja kokeilin kädelläni peilipintaa. Kylmä lasi
heijasti käteni täydellisesti mutta ei tuntunut erityisen öljyiselle. Hieman huolissani, kulmiani
kurtistaen muodostin mielessäni erään aikaisemman huoneen kuvan ja helpotuksekseni peilin
pinta muuttui mustaksi. Vapautin ajatukseni, peili palasi hopeiseen heijastavaan tilaansa ja
melkein hyppäsin ilmaan säikähdyksissäni. Muusa oli hiippaillut vierelleni, näin hänen uteliaan
ilmeensä heijastuvan peilistä. "Mitä sä teet, mitenkä tää toimii?" blondi halusi tietää. Ihmettelin
kysymystä, olihan nainen jo ainakin kaksi kertaa kulkenut itsenäisesti peileistä läpi, yksin tai
minua perässään vetäen. Ehtimättä antamaan minkäänlaista vastausta bimbolle, kuulin hänen
kuiskaavan jotain mutta en saanut selvää sanoista. *puff* Naisen tilalla tai ainakin samalla
paikalla oli utuinen, ihmisen muotoinen hahmo. Silmäni yrittivät tarkentua yksityiskohtiin, siinä
kriittisesti epäonnistuen. Olin sanomattakin erittäin hämmentynyt, en pystynyt erottamaan edes
hahmon sukupuolta. Toivoin kaunista blondia takaisin. Peili nro 21, Peilailu. *puff* Ääneen
lausumaton, mielessä muodostamani toive täyttyi ajatusta nopeammin. Sukupuoleton hahmo
haihtui kuin aamu-usva kesäiseltä kukkakedolta, tai painajaisen muisto herätessä, haalistuen
mielestä ja melkein myös muistista. Hekumallisen kaunis Muusa seisoi taas vierelläni, ylväät
rinnat kohoillen aivan kuin fyysisestä rasituksesta hengästyneenä. Huojentuneena kaappasin
blondin rutistavaan syleilyyn. Naisen jalat vapisivat ja hän halusi makuulle. Vartalomme
kietoutuivat toistensa lomaan patjalla levätessämme. Halusin tietää mitä olin juuri äsken nähnyt
ja todistanut silmilläni. Blondi empi vastata. Sanat puuttuvat, selitykset uupuvat. Kieltä tunne
en, kuinka sulle sen kertoilen. Kehoni kielellä kuiskailen, kosketusta kuumaa anelen. Kaada mut
lakoon, tahdon siemenesi vakoon. Täyteen mut pumppaa, päälläni liiku ja jumppaa. Suutelin
blondia kiihkeästi ja pitkään, välittämättä udella enempää mitä naiselle oli tapahtunut. Pääasia
ja tärkeintä oli että hän palasi takaisin kainalooni kiehnäämään, suudeltavaksi sulostukseksi,
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pantavaksi patjakseni. Hetken päästä silmäni rävähtivät auki ja tarkastelin kaunista blondia
ihmeissäni. Olisin voinut vannoa että hunajanvaaleissa hiuksissa ei ollut aikaisemmin
vaaleampia raitoja ja että pituuttakin oli ollut hiukkasen vähemmän. Bimbo ravisti päätään,
kutrejaan edestakaisin heilutellen, tietoisena tuijotuksestani. "Tykkääks mun uusista hiuksista?"
hän kysyi uteliaana. Nyökkäsin myöntyvästi ja silmäilin naista tarkemmin. Hiuksia lukuun
ottamatta en kyennyt huomaamaan muita muutoksia, maatessamme toistemme ihoilla kiinni.
Aatokseni arvaten Muusa nousi viehkeästi patjalta ylös ja siirtyi peilin äärelle keimailemaan ja
keikistelemään, vartaloaan edessäni esitellen ja pyöritellen. Blondin pituudessa ei ollut
tapahtunut kasvamista eikä kutistumista mutta vartalon mittasuhteet olivat muuttuneet
melkoisesti. Muodot olivat vähemmän muhkeat mutta edelleen kauniin uhkeat. Entisestään
hoikistunut uuma hipoi ampiaisvyötärön kapeutta. Pakarat olivat pyöristyneet ja kasvaneet,
säilyttäen kauniin kiinteän kuosinsa. Vaalea karvatupsu sijaitsi entiseen tapaansa
hupikummulla, kosteaa onkaloa allaan piilotellen. Suuret rinnat olivat kuin puolikkaat koripallot,
painovoimasta aivan tietämättöminä pullistellen, valmiina palloteltaviksi. Vaaleanpunaiset nännit
huusivat huomiota ja vaativat kosketusta, valmiiksi koholla ja kovettuneina, nätisti näpöttäen.
Koholla ja kovana oli myös kullini, jalkovälissäni voimakkaasti sykkien, bimbon uudistuneen
vartalon näytteillepanosta innostuneena ja valmiina koitokseen. Ajatukseni harhailivat
alkukantaisen ja pakottavan kiiman ottaessa vallan aivoistani. Katse himosta sumentuneena,
aivan kuin halusta huumaantuneena, päähäni mahtui vain yksi ajatus. Kuinka työntyisin taas
tuohon kosteaan lähteeseen, tyydyttäisin tarpeeni ja pumppaisin siemeneni sisään. Nopeasti
nousin patjalta ja lähestyin hekumallista blondia. Päästyäni kosketus etäisyydelle himoittavasta
kohteestani, bimbo yllätti minut kääntymällä selin ja tarjoamalla itseään auliisti takaapäin, alati
halukkaana aktiin. Tartuin tilaisuuteen ja kauniisiin kannikoihin, tuntosarvellani kosteaa koloa
etsien, siekailematta syvyyksiin sukeltaen, seitsemän tuumaisen sapelini sisään survaisten.
Näin peilissä bimbon kasvot, himosta irvokkaasti vääntyneet, suu auki unohtuneena.
"Aaa-aaa-aaa," kuuluivat ja kaikuivat nautinnon äännähdykset naisen kurkusta, pannessani
häntä kiimaisena ja kovaa, vailla huolta huomisesta. Selkä kaarella, ylävartalo eteenpäin
taipuneena blondi yritti pitää peilin karmeista kiinni, tahtini tiuhentuessa, tikkaukseni
nopeutuessa. "Voitaisko jatkaa patjalla?" bimbo pyysi hengästyneesti, otteensa lipsuessa.
Läppäisin naista kannikalle ja ohjeistin häntä menemään kontilleen. Alta aikayksikön taoin
terskaani taas ahnaan pillun syövereihin, eläimellisesti takaapäin pannen. Blondi hautasi
kasvonsa tyynyyn, tukahduttaakseen voimistuvat intohimon huudahdukset ja kiljahdukset.
Staminani oli taas aivan omaa luokkaansa. Kiiman hajut leijailivat nenääni jatkaessani kiivasta
panemisen tahtia. Ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen tunsin tulvaporttien lennähtävän apposen
auki, räjähtävän orgasmin alkaessa, hekumanhuippuni saavutettuani. Siittimeni sylki
spermalastinsa blondin sisuksiin ja voimattomana lyyhistyin naisen vartalon päälle. Alleni
litistyen bimbo huusi ääneen oman kouristelevan orgasminsa kynsissä, jälkiaaltojen
tärisyttäessä hänen vartaloaan useiden minuuttien ajan. Pysyimme toisiimme tarrautuneina
vielä pitkän aikaa blondin palauduttua järisyttävästä orgasmistaan. Lopulta kierähdin kyljelleni,
suutelin naista hellästi ja tunsin kuinka aivotoimintani palautui normaaliksi, kiiman ja himon
hellitettyä hetkeksi, lerssin laskeuduttua liikkumattomaksi. Aktista voipuneena, ajattelemaan
kykenevänä analysoin tilannetta. Olin menettänyt kaiken kontrollin, ollessani täysin lihallisten
himojeni vietävänä ja penikseni ajatellessa puolestani. Tämä oli erittäin eriskummallista ja
äskeiset tapahtumat eivät todellakaan olleet normaalin käytösmallini mukaisia. Bimbo myhäili
tyytyväisenä ja virnisti minulle viekkaasti. "Aattelin että mä olisin aivan vastustamaton sun
mielestä jos lisäisin feromoneja ja muokkaisin vähän kroppaa." Muusa tunnusti minulle. "Niija
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mä halusin sun lasteista lisää tyydytystä, ni laitoin mulle orkut ku mälli lentää." Pohdin
kuulemaani tovin. Erittäin miellyttäväähän blondin sisälle oli siemenet kylvää ja jos hän sai siitä
aina vaivattoman orgasmin, niin sehän passaisi meille molemmille. "Mitäs seuraavaksi
leikittäisiin ja pelattaisiin? Kuvajaista katsahdettaisiin? Penistä pantaisiin ja piilotettaisiin?"
kysyin kauniilta blondiltani himokkaasti hymyillen. JATKUU
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