Oven mulkku

165-centtinen,100-kiloinen,kiiltävä kalju,sheriffin teksti rinnassa.Hän on jokaisen pikkupojan
toiveammatissa,pokena räkälän ovella.Potkittiin vittuun jo kun oli hakemassa
pääsykoepapereita poliisikouluun.Vartijakouluun otettiin ainoastaan pääsykokeisiin,jotta
pystyttiin näyttämään muille,minkälaisia steroideilla potenssinssa tuhonneita dopingmulkkuja
riehuu kauppakeskuksissa hauistaan suudellen,Ilkka Nummiston kuva t-paitaa koristaen. Edes
osa-aikaiseksi työttömäksi työnhakijaksi ei kelvannut.Vaan lähiön tanssiravintolan ovelle hänet
otettiin avosylin.Siellä tämä hullunkiilto silmissä,yhden vittuilun päässä psykoosista oleva
mustakauluspaitainen,palautusjuomaa hikoileva finninaama seisoo jalkakyykyn kangistamien
ratapölkkyjensä varassa.Ja se vallan tunne...paikan sheriffi.Lupa käsiraudoittaa ja
pamputtaa...ai jumalauta...! Sheriffi ei kaipaa niitä aikoja,kun peli vielä pelitti.10-vuoden ankaran
douppauksen jäljiltä poke ei enään edes näe pornounia,yksinkertaisesti mulkusta ei lähde
ns.aivoihin enään minkäänlaisia suvunjatkamiseen liittyviä hellävaraisia,vaaleanpunaisia
viestejä,mulkku veti tästä omat johtopäätöksensä ja sanoi tavarantoimitussopimuksen
irti,maailman ensimmäinen mulkku,joka teki itsemurhan puutteesta johtuen,hirtti itsensä omiin
siemenjohtimiinsa. Sheriffin vaimo on kuin oma peilikuva.Tuo Bulgaarialaista
naiskuulantyöntäjää muistuttava,sukupuoleltaan määrittelemätön laatikkopää on myös
lahjoittanut torsonsa lääketieteellisten kokeilujen pariin.Aamuisin,kun molemmat ovat ajaneet
partansa,he istuutuvat keittiön pöydän eteen aamupalalle.Kymmeniä eri pillereitä huuhdellaan
alas rikottujen ampullien sisällöllä kurlaamalla.Koko veri kierrätetään omilla dialyysikoneilla ja
samalla piikitetään Romanialaisten katukoirien aivoista imettyä hormoonia suoneen.Pian nämä
möreä-ääniset möhkäleet pukevat toisilleen uikkarit,rasvaavat toisensa ja siirtyvät solariumien
alle.8-tuntia Malesian aurinkoa vastaavaa hehkua,hiukan tuunatulla solariumilla,ja niin nämä
valkohampaisuutta hohkavat,puhtaan urheilun irvikuvat siirtyvät sivelemään toisiinsa
itseruskettavaa. Sheriffin vaimo kokeilee,josko isännän mulkusta olis muutakin hyötyä,kuin
kymmenissä dopingtesteissä käryn aihettaneen kusen erittäminen.Tuon kellon viisari ei herätä
enään ketään,ei soi summeri,ei tule ilotulitusta.Edes joululahjaksi saatu tekopimpsa ei auta
miestä,vaimo sillä tosin kokeilee leikkiä littaa,mutta lopettaa,koska huomaa,että ei saa
kumpaakaan kostumaan. Sheriffi pukeutuu työasuun.Asettuu ovelle.Jonon hännille on asettunut
3-luokan näyttelijöitä,poke ohjaa julkimot sisään jonon ohi,reppana luulee,että kyseiset
Saksalaisissa pornoelokuvissa stuntteja tehneet tarjoil....siis näyttelijät,pitävät häntä
ystävänään.Tunti töitä takana ja tää mielenterveyden rajoja koluava ovimulkku on
läpimärkä,pullo hormoonipitoista kuutinrasvasta eroteltua,vain hiukan entisessä Itä-Saksassa
geenimanipuloitua kierrätyslitkua naamaan ja tuttu silmävalkuaisten värjäytyminen keltaiseksi
käynnistyy.Tämä on juuri se kriittinen hetki.Nyt jos vittuilet sheriffille,niin näet miten iso mies
itkee omaa mitättömyyttään.Jos maltat seurata koko prosessin loppuun,niin näet miten
raivohulluus käy koko sheriffin läpi.Siinä perkele ottaa miehen kropan krapulapanetuksen
uhrikseen. Kello 04.00,sheriffi repii sammuneita taviksia korvista ulos.Julkimoiden pyynnöistä
huolimatta pyrkii jatkoille heidän kanssaan.Sheriffi ottaa merkin pois paidasta ja lähtee
kotiin.Siellä alastomana peilin edessä itsensä ihailemista ja yritystä saada mulkkuun
virtaa,tälläkertaa pistokkeen kautta....ei värähdä,ainoastaan sulake pamahtaa.Sheriffiä
vituttais,jos vain tajuais miksi mulkku ei seiso.Sekunnin päästä hän ei edes koko asiaa
muista.Ihmettelee vain,miksi vessaan ei tule valoa,tai miksi hän on edes vessassa ja miksi reisi
on kostea,lattialla haisee virtsa? Sänkyyn,missä vaimo on raiskannut pumpattavan-Kenin.Jo
kolmas tälläviikolla,kuitenkin jo maanantai...Sheriffi kokeilee,josko Kenin rippeistä olisi myös
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hänelle hyötyä...varovasti Kenin taakse,suoraksi lastoitettu pinni riuhtaisemalla
Keniin,tuskallinen huuto jonka seurauksena vaimo herää.Valot päälle ja karu näky.Sheriffi on
tunkeutunut Kenin venttiilistä sisään,oikean korvan takaa ja nyt on koko vitun lastoitettu
kyhäelmä Kenin aivoissa. Ambulanssilla sairaalaan ja ensiapuun.Sairaanhoito-opiskelijoille on
annettu varoitus tulevasta asiakkaasta.Paareilla tuodaan kumiukossa kiinni olevaa,itkevää
kaljupäätä.Vierellä hysteerinen vaimo,joka hakkaa miestään ja haukkuu homoksi,vieraasta
viisarista kimmokkeen saavaksi,salihousuissa vieraita vokottelevaksi mulkuksi. Neljännen
vuoden valelääketieteen opiskelija järkyttyy.Soittaa paikalle huoltomiehen joka rälläköi lastan
murusiksi.Sheriffi katsoo jalkoväliinsä ja itkee,myös valelääkäriopiskelija tarttuu nyytteihinsä ja
tirauttaa itkun.Liki valmis valelääkäri järkyttyy ja kysyy missä sheriffin pinni on.Poke raivaa
krepatut genitaalialuekarvansa sivuun,jonka takaa paljatuu koko miehinen komeus.15-vuotta
sitten viimeksi käytetty,evp-mulkku.5-senttiä miehisyyttä alentavaa,itsemurhariskin kasvattavaa
näkyä.Edes curling-joukkueessa ei tuota lasketa määrämittaiseksi.Vuoden turhake. Sheriffin
vaimo nostaa nöyryytetyn miehensä käsivarsilleen ja kantaa miehensä kotiin.Peittelee sänkyyn
ja laskee miehensä rinnan päälle sheriffin merkin.Kuiskaa korvaan,että hän on jokatapauksessa
kovin mulkku,mitä lähikuppiloiden ovilta löytyy!
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