
Lillukka 4-ever!
14vuotias Reijo Gunnar Lillukka tuijottaa itseään kylpyhuoneen peilistä tyhjin katsein. Ruma ja lihava hän on, 
mutta maailma hänen ympärillään on monin verroin rumempi. Huone, jossa hän seisoo, on pieni harmaa 
peseytymistila ainoa paikka, jossa hän tunsi olevansa kotonaan. Kylpyhuoneessa ei ole edes ammetta koska 
Reijon isä oli sen myynyt työkaverilleen, koska tämä haluaa siinä kylvettää Remu koiraansa.
Kylppärin seinät ovat likaiset, ihan suoraan sanoen ihan paskaiset. 
Laattalattia on kulunut ja naarmuinen. Täällä hän tuntee olevansa voittaja. Täällä hän tuntee olevansa 
parempi. Se ei kuitenkaan riitä hänelle, vaan haluaa olla paras. Aina.
"Vittu mä tapan sut!" Hän sanoi omalle peilikuvalleen ja hänen äänensä kaikui hiljaa äänettömässä ja 
tyhjässä kylpyhuoneessa. 

"Sä et nyt uskaltaisi tappaa ees rottaa!" Kaveri Bellman vastasi ivallisesti, ja hän huomasi seisovansa 
ihmisjoukon keskellä koulunpihalla. Ihmiset hänen ympärillään puhuivat toisilleen yhdentekevistä asioista. 
Osa heistä poltti tupakkaa. Hän ei ollut koskaan edes maistanut moista saastaa, vaan kieltäytyi jyrkästi, kun 
joku hänelle syöpäkäärylettä ojensi. "En mä tänään!" hän sanoi. 
"Vitun neekeri!" joku kusipää jälleen aukoi päätään. Ensin hän oli hieman näreissään rasistisesta 
ilmauksesta, mutta mitä silläkään oli sitten loppujen lopuksi väliä. "Mä en ole neekeri vaan kainuulainen!" hän 
puolustautui. Äkkiä hän tunsi polttavaa kipua takamuksessaan, ja kun hän kääntyi katsomaan, niin Marita 
heitti röökinsä nopeasti maahan: "Sun perse savuaa!" Marita naurahti ja näytti vieläkin tyhmemmältä, kuin 
mitä olikaan. Marita on Bellmannin ystävä. He ryyppäsivät yhdessä perjantaisin ja rikkoivat toistensa 
vaatteita. Tuskan päivät olivat päättyneet jo ajat sitten, mutta Marita ja Bellman jaksoivat aina nimitellä 
toisiaan ja muita. He istuivat aina englannintunneilla vierekkäin ja juttelivat vaaleanpunaisista flamingoista. 
Reijosta tuollainen on silkkaa hössötystä. 
"Amerikassa yläasteillakin on metallinpaljastimet. Sitäkö te haluatte? Haluatteko te, että saisitte pelätä 
jokaista tuntematonta pärstää joka ikinen päivä?" Hän ei halunnut sitä, mutta pelkäsi silti kaikkia näkemiään 
kasvoja, tuttujakin. Omaansakin. Hän halusi itse olla se, jota pelätään. Jos hän kerrankin voisi olla se, joka 
saa sanoa, mitä haluaa ja painostaa niin maanperusteellisesti. 
Jos kerrankin saisi tehdä, mitä haluaa. Jos kaikki vaaleanpunaiset flamingot, muoviset nuket ja valkoiset 
miehet tuhottaisiin, maailma olisi parempi paikka elää. Jos jotkut asiat olisivat toisin, olisivat niin monet 
muutkin asiat paremmin. Jos ne taas olisivat huonommin, olisivat jotkut toiset asiat paremmin, mutta näin oli 
kaikkein pahinta. 

Reijo meni elokuviin, jonne on aika hyvästi matkaa. Hän asuu Vuokatissa ja lähimmät elokuvateatterit on 
Kajaanissa. Hän meni elokuvateatteri Rattoon, jossa eräs mustapukuinen viittasankari laskeutui kaupungin 
kadulle, jossa kissanainen odotti tätä tiukassa kumipuvussaan. Hän oli rumempi kuin koskaan.
"Kuole, huora, kuole!" Reijo huusi ja toivoi, että naisen pää potkaistaisiin tohjoksi ja aivot lennähtäisivät 
märälle kadulle. Näin ei kuitenkaan tulisi käymään, joten hän lähti kesken näytännön ulos, ja mutisi 
itsekseen, että filmi on vain pelkkää hössötystä. Hän meni istumaan Raatihuoneentorille, jota kutsutaan 
kansansuussa sippikulmaksi. 
Hän istui noin kolme minuuttia ja kaksikymmentäkuusi sekuntia, kunnes päätti itse keksiä jotain jännää. Hän 
risti kätensä, kävi polvilleen maahan ja huusi: "Haluan nussia!" Kaikki kääntyi katsomaan tätä lihavaa poikaa. 
Hän toisti saman uudemman kerran, ja lähellä olevat ihmiset pyörittelivät päätään. Reijo nousi ylös ja mutisi 
lähellä oleville, eikö heillä ole tärkeämpää tekemistä kuin tapittaa häntä. 
Ympärilleen vilkuillen hän käveli läpi keväisen Raatihuoneentorin, astuen jokaiseen koiranjätökseen joka 
eteen tuli. Vain muistot yleensä lämmittivät hänen mieltään, mutta tänään hän oli muistanut asian, jonka hän 
oli unohtanut liian myöhään. 
Sen valossa kaikki oli turhaa. Valo yritti sokeuttaa hänen silmänsä, lämpö paistaa hänet elävältä ja rakkaus 
murskata hänen sydämensä. Parempi oli elää sydämettömänä kuin sydän murtuneena. Parempi oli kuolla jo 
valmiiksi kylmänä. 
"Kuole, huora, kuole!" hän sanoi ja laski korkokenkänsä voimakkaasti lihavan rotan päälle. Hitaasti hän 
painoi, ja rotan kirkuna täytti koko huoneen. Punaisen sävyinen neste pursui ulos rotan luonnottomasta 
kehosta, ja hän nautti siitä kaikesta. Pian rotta oli eloton kuin kynnysmatto samoin hänen muovisen näköinen 
ystävänsä ja koko pesue, sitten vielä se kaikkein isoin. Se laiha, joka päivä tuijotti häntä tyhjällä katseellaan 
ja yritti saada vedettyä mukaansa rottien saastaiseen rinkiin. Nyt se oli onnistunut. Yhtäkkiä Reijo havahtui, 
ettei tällainen peli vetele, että hän mietiskelee sekavia. Hän päätti pyrkiä painajaksi. Ensin on käytävä koulu 
loppuun. 

Seuraavan viikon perjantaina oli Naapurinvaaralla tanssit, siispä hän meni Maritan luokse pyytämään tätä 
mukaan. Marita suostui koska Reijolla on se jokin. Ehkä Maritaa kiihottaa eniten Reijon valtava vatsa. Reijo 
on melkoinen härmänkarju, semmoinen alfauros. 
He tanssivat koko illan ja rakastuivat yhä enemmän toisiinsa. Reijo ajatteli, ettei hänen pippelinsä ole 
ainoastaan kusemista varten. 



Reijon täytettyä 18 niin silloin hän meni kihloihin Maritan kanssa. 
He muuttivat kaksikerroksiseen vuokrataloon, joka sijaitsee aivan Vuokatinvaaran juurella. Hän pääsi töihin 
eräälle pienelle painolle, joka sijaitsee Sotkamon keskustassa. Siellä painetaan erilaisia painotuotteita aina 
pornolehdistä mainoslehtisiin sekä pornoaiheisia pelikortteja. Reijo tunsi tulleensa paratiisiin. 
Hän oppi taitavaksi painajaksi ja samalla hänen omahyväisyys kasvoi. Vapaa-ajalla hän alkoi kalastaa ja 
syksyisin metsästää hirviä. Talvisin hän metsästää jäniksiä.
Useimmiten hän kalastaa Bellmannin kanssa. Vähitellen Reijon ja Maritan pakastin täyttyi hirven ja 
kalanlihasta. Monet ihmiset tahtoisivat ostaa heiltä lihaa mutta Reijo hinnoittelee lihat niin, että kaupasta saisi 
lihaa paljon halvemmalla. Hän perusteli, että auton ja veneen bensa maksaa maltaita. 

80-luvun alussa Reijo pääsi töihin Kajaanin kaupungintalon painolle. 
Siellä hän tutustui kahden painajan kanssa; Lauri Mikael Lehto ja Keijo Kent Virtanen, ihan mukavia 
kavereita, siis nukkuessa, kuten Reijo Gunnar Lillukka tapaa vitsailla. 
Öisin Reijo alkoi nähdä kummallista unta jostain mustaviiksisestä nuoresta miehestä, joka koko ajan 
käkättää ja sormeilee joka paikkaa. Herättyään Reijo ihmetteli untaan, joka vaikutti enneunelta vaikka Reiska 
ei ole taikauskoinen. 
 
Vuonna 1989 painolle tuli kesätyöläinen, joka oli kuin olikin mustaviiksinen nuori mies, joka sormeili ihan joka 
paikkaa ja käkätti kuin teleprintteri. Hyväähän se tarkoitti, kun halusi järjestellä painon hyllyjä mutta Reijoa se 
ärsytti kun sormet ihan koko ajan tanssivat pöydillä. Kaiken kukkuraksi tämä mustaviiksinen kesätyöläinen 
änkytti monotonisella äänellään ja puhui huonoa suomea saksalaisella aksentilla. 
Seuraavana kesälläkin sama mustaviiksinen mies oli kesätöissä kaupunginpainolla. Silloin naapuriosastolla 
tapahtui mystinen katoaminen. Nimittäin mustaviiksisen miehen naispuolinen koulukaveri katosi yllättäen 
kesken työpäivän eikä sen koommin tytöstä ei ole kuulunut yhtikäs mitään. Joskus Reijolla on käynyt 
mielessä jos mustaviiksinen olisi tappanut tytön mutta todisteet puuttuvat mutta toisaalta jätkä vaikuttaa sen 
verran lapselliselta, ettei tämä kykenisi edes tappaa rottaa. 

Vuonna 1994 mustaviiksinen sai työharjoittelupaikan naapuriosastolta, aivan painon seinän takana olevalta 
vahtimestariosastolta. Reijoa se huvitti koska kyseisellä osastolla on ennestään kummallista porukkaa; yksi 
vahtimestareista tapaa rykiä päivittäin ihan kuin olisi oksennus tulossa. Pikkuhiljaa Reijoa alkoi ärsyttää tämä 
ainainen rykiminen. Mustaviiksisestä hän pitää koska tämä on kuin mikäkin pelle. Pelle se on vaikka 
punainen nenä puuttuukin.

Vuonna 1995 myöhäissyksyllä mustaviiksinen yllättäen lopetti vahtimestariosastolla mielenterveydellisistä 
syistä. Nimittäin jätkä yritti ja melkein onnistuikin itsemurhayrityksessä mutta onneksi tämän äiti viime 
hetkellä onnistui pelastamaan poikansa hengen, jolloin tämä tahtoi hoitoon. Reijo kuuli, että jätkä oli yrittänyt 
tukehduttaa itsensä muovisäkkiin. Tämä järkytti Reijoa ja Lauria mutta eniten se rykivä vahtimestari järkyttyi 
niin, että joutui käymään psykiatrilla.

Loppu.


