
Taru Lifestoorien herrasta  

Sankarimme ottaa kulauksen alkoholilimupullosta ja lähtee kävelemään kohti yönpimeyttä.  
Yhtäkkiä pimeästä puistosta syöksyy kymmenkunta vihaista örkkiä sankarimme eteen.   

Muutamalla taidokkaalla teräaseen sivalluksella hyökkäys on kukistettu, ja sankarimme voi jatkaa 
matkaansa erään suuren viisi kerroksisen talon kellariin, jossa on todellinen inferno. Muuta helvettiä ei 
ole olemassakaan, sillä sankarimme on käynyt helvetin portilla eikä sinne hän enää koskaan halua 
takaisin. Portilla hän katsoi silmästä silmään valtavaa pirua, joka hirveämpi kuin tämän viisi kerroksisen 
talon kellarissa oleva lihava ukkeli, vaikka sitäkään mulkeroa ei voi kutsua mukavaksi.  
Kyseinen lihava valkoiseen T-paitaan pukeutunut miehen köriläs painostaa jokaista, joka erehtyy 
tulemaan kellariin, jolloin paikasta tulee melkoinen horna, vaikkei se ihan sellainen olekaan. Lihava 
valkopaitainen mulkero ei ole mikään piru, vaikka se onkin pirullinen. 
Syynä tälle silmittömälle painostukselle on mulkeron viinapullon katoaminen, ja hänellä ei ole vara ostaa 
uutta ja toiseksi pontikan tekohan on kielletty. Tätä lihavaa miestä voisi ihan hyvin kutsua eräänlaiseksi 
johtajaksi, vaikkei sellainen olekaan vaan pelkkä ahmatti ruoka- ja kahvipöydässä.  

Tämä lihava hemmo on kova määräilemään. Hän painostaa ihmisiä tulemaan aina uudestaan kellariin, 
jotta saisi pökkiä valtavalla vatsallaan. 
 

Sankarimme on mustaviiksinen Jim-Adolf. Hän on juuri perustanut Brandzer rintaman juuri tätä läskiä 
varten. Jimin on syytä olla varuillaan, ettei mokaisi itseään koska silloin lihava mies saisi lisää vettä 
myllyynsä ja alkaisi maan perusteellisen painostuksen.  

Jimillä on mukana kolme taistelijaa, jotka tuntevat hyvin lihavan miehen heikkoudet, jotka ovat muun 
muassa metsästys, kalastus ja viinan juonti. Taistelijat ovat aseistautuneet kirveiden ja puukkojen 
kanssa. Jimillä itsellään on pelkkä pistooli, jonka hän todella hallitsee, sillä eräiden huhujen mukaan hän 
on käynyt poliisikorkeakoulun. Joka tapauksessa Jim-poika on hyvä valehtelemaan, joka johtuu hänen 
vilkkaasta mielikuvituksestansa, mutta kaikki eivät ole samaa mieltä, että hän olisi mestarivalehtelija. 
Varsinkin nettikaveri Reuter on sitä mieltä, ettei Jim osaa valehdella uskottavasti vaan paljastuu heti 
kättelyssä. Jim yrittää olla valehtelematta koska hänen mielisairaalassansa tapaama Elli Yrjölä ei pidä 
valehtelusta. Muutaman kerran Jim on hieman valehdellut, että hänellä on silmälasit päässä, vaikkei 
niitä oikein käytä, kun on tottunut olemaan ilman rillejä. Ellin sekä monen muunkin mielestä tillejä tulee 
käyttää, kun sellaiset on määrätty.  

 

Taistelijoista yksi on hyvin suloinen tyttö, joka saa heti aikaiseksi melkoiset laukeamiset ja hän ei 
todellakaan ole Elli vaan Jimin serkkutyttö Jennifer. Kyllä Ellikin on suloinen, mutta Jennifer on 
lähempänä Jimin sydäntä. Jim on aina ihaillut tätä tyttöä, erityisesti juhannuksena 1988 ukkivainaan 
kesämökin lehtivarastossa, jossa silloin psyykkisesti sairas 18vuotias Jim-Adolf antoi suuta silloin 
viisivuotiaalle Jenniferille. Tästä kellarissa oleva lihava mulkero on monesti päivitellyt, että mitähän 
rikostutkija Kasa mahtaisi tuumata ja aivan varmasti Kasan viikset sojottaisivat pystyssä. 
Toinen taistelijoista on Jimin isäukko Raymond. Hänellä on tuuhea musta kokoparta ja on mestari 
tekemään Sukevan Kirkas nimistä pontikkaa, joka muistuttaa melkoisesti Jägermeisteria.  

Kolmas taistelijoista on ruskeatakkutukkainen Gunther. Hän on kova käkättämään ja sen tähden Jim 
kutsuu häntä teleprintteriksi. Gunther on taitava henkilöllisyystodistuksien väärentäjä. Hän on 
väärentänyt henkarit taistelijatytölle, jotta tämä pääsisi Jimin kanssa diskoon juhlimaan.  

 

Nyt Jim ja kumppanit kävelevät pitkin kellarin pimeää käytävää. Valoja he eivät voi sytyttää, koska 
silloinhan lihava mies tulisi pökkimään isolla vatsallaan. On parempi kävellä pimeässä taskulampun 
valossa etsien pahoja örkkejä. Kun örkit on nitistetty, niin silloin tulee sen läskin vuoro.  

Jos lihavaltamieheltä ottaa jotain pois, niin silloin hän tulee suuremmaksi ja lihavammaksi.  

Örkeillä on runsaasti viinapulloja, jotka heti takavarikoitaan tai muuten se ihramaha omisi ne itselleen. 
Viinapulloista on todellista hyötyä, jos ihilistit puuttuisivat peliin. Silloin Jim yrittäisi lahjoa viranomaiset. 
Se ei ole mikään helppo homma, koska se vaatii ylipuhumisen jalontaidon, ja sellaisessa Jim on erittäin 
hyvä koska osaa itkeä ja inistä niin pitkään, että viranomainen väsyy ja ottaa vastaan lahjuksen. 
Taistelijatyttökin osaa hoitaa viranomaisihilistit, jolloin hän ottaa esiin hieromasauvan ja pistää sen 
jalkojensa väliin ja alkaa hokea: ”Erzvorkommen er ist hier!” ja ihilisti kiihottuu ja rupeaa lempimään, 
jolloin tyttö hetkisen nauttii patukasta ja sitten kaikessa hiljaisuudessa poistuu paikalta. Hän olisi 
voimaton, jos ihilisti olisi naispuolinen, sillä tyttö ei syty samaan sukupuoleen. Siinä tapauksessa tyttö 
kutsuisi Jimin paikalle, sillä hän on aivan hulluna naisten perään. 
Totta kai kondomit ovat matkassa, ettei saisi sukupuolitauteja eikä tulisi raskaaksi. Olisi todella 
kiusallista, jos ihilistien kanssa tulisi lapsi, ja silloin hän joutuisi jakamaan elatusmaksut.  

 

 



Taistelijoilla on myös erilaisia amuletteja, jotka tuottavat onnea ja voimaa taisteluihin. Jimin kaulassa 
riippuu kultainen risti ja hänen ruskean nahkatakkinsa rinnuksessa komeilee pyöreä valkoinen 
rintaneula, jossa lukee Euro - uusi raha 2002. 
 

Kellarin käytävät ovat melko siistissä kunnossa, mutta paikoitellen seinät ovat hyvin kuhmuisia ja 
rapistuneita, joka johtunee kai siitä, ettei rakennus ole yksityisomistuksessa. Kukaan ei yksinkertaisesti 
halua ottaa vastuuta rakennuksen kunnossapidosta. Ehkä se johtuu juuri örkkien ja sen lihavan 
miehen läsnäolosta.    

Örkit ovat melko lailla alkoholisoituneita. Ne vain istuvat omissa huoneissaan vatvoen 
sukupuolielimiään. Jos joku erehtyy tulemaan heidän luokseen, niin silloin ne öristen vilauttavat 
keskisormea ja kutsuvat sen lihavan miehen paikalle. 
 

Nyt kun Jimin poppoo kävelee taskulampun valossa pitkin kellarinkäytäviä ja kuulevat koko ajan örkkien 
ärsyttävää örinää. Yhtään örkkiä ei näy mutta ääniä seuratessa ne kyllä löytyvät ja silloin niiltä poistetaan 
päät, ettei niiden tarvitse koskaan mennä parturiin ahdistelemaan kaunista libanonilaispimua.  

 

Örkkien örinöiden lisäksi kuuluu hyvää pop-musiikkia oikealla sykkeellä. Jim on aina pitänyt hyvästä 
musiikista ja kauniista tytöistä. Nytkin Jim hyräilee musiikin tahdissa samalla kun kävelee pitkin käytäviä 
etsimässä örkkejä. Yhtäkkiä Jimille tulee hirveä nälkä, kun ilmassa leijuu ihana kinkun tuoksu.  

Muutaman kulman takana onkin pieni lounasravintola, jonne Jim kumppaneineen päättää mennä 
syömään, ettei se lihava mies saisi liikaa ravintoa ja lihoisi entisestään. Ravintolassa Jimiä kiihottaa niin 
vietävästi koska keittiössä työskentelee erittäin komea blondityttö, joka muistuttaa melkoisesti Elli 
Yrjölää. 
 

Syönnin jälkeen Jim ja kumppanit lähtevät jatkamaan örkkien metsästystä. 
Kellarinkäytävältä löytyy sinisiä muovisäkkejä, joista yhden Jim päättää avata. Heti säkin avattua Jimin 
suu loksahtaa auki, kun näkee säkin olevan täynnä jotain valkoista jauhetta. Gunther kurkistaa säkkiin 
ja hihkaisee innoissaan: ”Onko tämä vehnäjauhoa?” Jim maistelee jauhetta ja heti perään sylkäisten 
tuhahtaa ja puistelee rajusti päätään ihan kuin Elli Yrjölä tekee, kun tämä maistaa jotain inhottavan 
makuista: ”Housussas on vehnäjauhoa, tämähän on kokaiinia, hyi olkoon!" Jim tyhjentää säkkien sisällöt 
siniseksi maalatulle kellarinkäytävänlattialle, ettei vaan kukaan hörhö sitä vetäisisi nokkaan. Jim on aina 
inhonnut huumeita mutta arvostanut kunnolla tehtyä pontikkaa. 
 

Käytävän päässä on kierreportaat, joiden alapuolella on vanhoja kirjoituspöytiä. Erään kirjoituspöydän 
laatikosta Jim löytää valkoisen kirjekuoren, joka on täynnä euroseteleitä. Jim ottaa rahat ja sujauttaa ne 
povitaskuunsa ja hymyilee salaperäisesti. Sitten hän tutkii kirjekuorta, jonka päällä on suuri vihreä  

C-kirjain, joka on tehty mustalla tussilla O-kirjaimeksi, jonka sisään on kirjoitettu; E D. Alareunaan on 
kirjoitettu; Eurooppa-demokraattinen puolue. Centern ja Keskusta tekstit on yliviivattu moneen kertaan. 
Jim ottaa esiin hopeisen Zippo sytkärin ja sytyttää kirjekuoren palamaan ja pudottaa palavan 
kirjekuoren kellarinkäytävänlattialle, jolloin Raymond astuu palavan kirjekuoren päälle ja sanoo: 
”Hölle Junge! Tulen kanssa ei leikitä!”. Jim punastuu ja änkyttää monotonisella äänellään: ”OK Papa, 
vahingossa, en enää ikinä!” Sitten Raymond ottaa kirjoituspöydät ja raahaa ne käytävän päässä olevan 
tavarahissin läpi lastauslaiturille. Sitten hän peruuttaa valkoisen Mitsubishi pakettiauton lastauslaiturin 
eteen ja työntää kirjoituspöydät auton uumeniin ja lähtee ajamaan kohti Raymondin hovia, jossa hän 
asuu. 
 

Sillä välin kellarissa Jim kuulee poliisiautojen sireenien ulvontaa, jolloin Jimin musta taakse kammattu 
otsatukka nousee pystyyn ja ajatukset assosioituvat rikostutkija Kasaan. Hän piiloutuu kierreportaiden 
taakse, josta hän näkee, kun poliisit ryntäävät pamput kädessä kierreportaita alas. Onneksi rappujen 
takana on pimeää. 
Poliisit avaavat sinisen jäykähkön puuoven, joka on puoliksi raudoitettu. Oveen on teipattu muovitettu 
kuva, joka esittää sinistä pyöreää pöllöä, jolla on keltainen kolmio nenä.  

Poliisit menevät sisään ja heti perään ovi sulkeutuu narahtaen. Pian poliisit tulevat lihava mies 
mukanaan, joka on laitettu käsirautoihin. Mies koko ajan hokee kiukkuisella äänellä: ”Tämän minä vielä 
muistan!” Jimillä on vaikeuksia pidättää naurua ja heti kun poliisit olivat menneet, niin silloin häneltä 
pääsee oikea räkänauru, joka kaikuu pitkin kellarinkäytäviä. Örkkien örinät ovat lakanneet.  

Gunther ja tyttö tulevat esiin siivouskomerosta, jolloin Jimin käsi menee nyrkkiin: ”Mitä vittua te siellä 
teitte?” johon Gunther: ”Me… oltiin vain piilossa poliisia kuten sinäkin!” Jim huomaa Guntherin 
housujen vetoketjun olevan auki ja pippeli melkein näkyy. ”Mitä varten tuo vetoketju sitten on auki?” 
johon Gunther vastaa änkyttäen: ”Se… aukesi potenssin takia, koska jouduimme olemaan lähellä 



toisiamme… sillä siivouskomerossa oli hyvin ahdasta ja tyttö tuoksuu hyvältä!” Tytön huumaava 
hajuvedentuoksu oli yksinkertaisesti kiihottanut Guntheria. Jimiä rupesi naurattamaan: 
”Ymmärrän kyllä biologian lain… Pääasiahan on se, ettette olleet sukupuoliyhteydessä.” Jim itse haluaa 
olla tytön kanssa, eikä suvaitse muita jätkiä. Sitten Jim sanoo: ”Joopa joo, pääasiahan on, että se lihava 
mies on pidätetty ja nyt mennään sen reviirille etsimään Pelle-Jukan Lifestoori vihkosia!” Lifestoorit 
löytyvät miehen kirjahyllyn takaa. Jim kokoaa kaikki vihkoset rakennuksen ulkopuolelle, semmoiselle 
puolikkaalle sisäpihalle, ja sytyttää ne tuleen.  

Samassa taloa hallinnut lumous särkyy ja jokaisesta ikkunasta tupruaa punaista ja valkoista höyryä. 
Talossa olleet örkit sulavat olemattomiin. 
Sitten Jim menee takaisin sisälle miehen konttoriin, jonka seinällä on muovitettu piirros, joka esittää 
edestä kaljuuntuvaa miestä, jolla on yllään sininen pukutakki punaisen solmion kera. Kuvassa on myös 
joku keltainen satuolento, joka pitelee kädessään jääkiekkomailaa, johon on laitettu kaupungin 
vaakunalippu. Vaakunassa on valkoinen poikittainen palkki punaisella pohjalla. Keskellä palkkia on 
kaksi mustaa hakasta. Vaakunan ylälaidassa on punainen ötökkä. Jim ottaa piirroksen seinältä ja tutkii 
tarkemmin konttoria. Hän löytää vielä yhden Lifestoorin, joka osoittautuu viimeiseksi, jonka hän polttaa 
muovitetun piirroksen kanssa. Silloin talosta kuuluu vaimea posahdus ja ikkunoihin ilmestyy hillityn 
väriset verhot. Jim tuntee rauhan rinnassaan ihan kuin kivi olisi vierähtänyt pois sydämen päältä, jolloin 
hän sanoo tytölle ja Guntherille: ”Nyt tehtävä on suoritettu!” ja kiittää ihan kädestä pitäen. Sitten Gunther 
lähtee kävelemään kohti autoaan, joka on rakennuksen vieressä olevalla pysäköintipaikalla. 
Ravintolan takaovi aukeaa ja blondityttö tulee ulos ja sanoo haikealla äänellä: ”No terve Jim, laulapa 
nyt Hämähäkki ja Jänis istui maassa!” Tytön pienet yläetuhampaat korostuvat suloisesti. Jim alkaa 
hoilata kyseisiä lastenlauluja uusilla härskin hassuilla sanoilla, jolloin tyttöä naurattaa niin, että hänen 
pienet rintansa hytkyvät ja yläetuhampaat yhä enemmän korostuvat.  

 

Kun tuli oli sammunut, niin silloin Jim levittelee tuhkat ympäriinsä, ettei syttyisi uudelleen. Sitten hän 
lähtee taistelijatytön kanssa kävelemään kohti valkoista Bemaria, joka on pysäköity talon edustalla 
olevalle pysäköintialueelle. Ravintolan tyttö jää katsomaan Jimin ja taistelijatytön perään ja sanoo 
ääneen: ”Jim! RRRR!”. Jimille tulee Elli mieleen, kun myös tämä tapaa sanoa samoin.  
 

Jim ajaa suorinta tietä tytön luokse yöpymään, koska on korviaan myöden rakastunut. Jos tyttö ei olisi 
läsnä, niin aivan varmasti Jim olisi mennyt ravintolan tytön kanssa lepohuoneeseen harrastamaan 
seksiä, joka on lihavan miehen reviiriä vastapäätä.  

Onneksi Jimin mukana sattui olemaan taiteilijatyttö, joka on entinen blondi, joka on värjännyt tukkansa 
pikimustaksi koska tällä on parhaillaan goottibuumi. 
Tytön vanhemmat ovat jossain ulkomailla tanhuamassa. Nuorempana tyttökin oli tanhunnut mutta nyt 
hän haluaa olla vain Jimin seurassa, koska he tuntevat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

Tyttö asuu keltaisessa peltipäällysteisessä kaksikerroksisessa talossa, jonka nurkkien yli menevät 
ruskeat aaltopeltiset parvekkeet.  

Tytöllä on sievä hopeinen nenärengas oikeassa sieraimessaan. Heti kun Jim oli kuullut ensi kerran 
tytön lävistyksestä, niin silloin muuttui hänen kielteinen suhtautumisensa lävistyksiin. Nykyään Jim 
hyväksyy lähes kaikki lävistykset. Hän jopa laukeaa, kun ajattelee napakorua mutta hän itse ei 
kuitenkaan halua lävistystä, mutta hyväksyy hyvin tytön lävistyksen. Jimin mielestä lävistykset sopivat 
ainoastaan tytöille. Aluksi tyttö oli lähellä tehdä itse napalävistyksen, mutta se jäi tekemättä koska tämän 
äiti sattui juuri parahiksi tytön huoneeseen, jossa tällä oli jo esillä rautapiikki sekä kynttilä.  

Tytön äiti piti hirveän saarnan, että lävistyksen tekeminen itse voi olla erittäin vaarallista. Hän antoi luvan 
ainoastaan nenälävistykseen, ja sekin tulee tehdä virallisella lävistäjällä, mutta ei sitten napalävistyksiä.  

Kun Jim oli kuullut tytön napalävistys yrityksestä, niin silloin hänelle muistui mieleen ukkivainaa Josén 
tempaus, jolloin tämä oli itse leikannut luomen jalastaan. Tietenkin siitä tuli verta kuin härän kurkusta 
mutta vuoto tyrehtyi nopeasti, eikä siitä seurannut mitään ongelmia eli vielä silloin hänestä ei tullut 
vainaata, vaan se tapahtui paljon myöhemmin reistailevan eturauhasen takia. 
 

Jim ja tyttö makaavat vierekkäin tytön sinivalkoruudullisella sängyllä. Kotona ei ole ketään muita kuin 
tyttö, Jim sekä tytön kissa. Jim on tuntenut tytön aina yksivuotiaasta asti. Tyttö on aina ollut lähellä 
Jimin sydäntä ja nyt vihdoinkin hän saa rakastella tämän kanssa hyvällä omalla tunnolla ilman 
syyllisyyden tunteita, koska tyttö on juuri jättänyt lapsen kengät. Eihän 16vuotias ole enää lapsi vaan 
nuori neiti. Lisäksi he ovat serkuksia, ja tytön isä on Jimin setä, joka nuorena on ollut melkoinen 
raikulipoika, mutta nykyään on huomattavasti rauhoittunut. Ammatiltaan hän on poliitikko ja tähtää 
Euroopan-parlamenttiin. Tytön siittäjä on nimeltään Arthur ja tyttö on Jennifer. 
Jimistä tuntuu mukavalta, kun heidän nimensä alkavat samalla kirjaimella ja heillä on sama sukunimi. 
Jim on monesti vitsaillut tytölle, että he ovat tavallaan naimisissa, koska heillä on yhteinen sukunimi.  



Hän haluaisi oikeasti mennä naimisiin Orpanansa kanssa. He todella sopisivat yhteen kuin maamies 
pellolla lyhteen, mutta se ei kuitenkaan käy päinsä, sillä Jim-Adolfilla on jo perhe. Hänellä on hyvin 
avara sydän, johon mahtuu hirveästi tyttöjä. 
Jimin mielestä serkun nimi on hyvin eroottinen, ja rakastuu jokaiseen samannimiseen. Jennifer-serkku 
on turvallinen seksipartneri koska he voivat luottaa toisiinsa, eikä tytöllä ole sukupuolitauteja.  

Jim ei koskaan voisi ajatella olla ilkeä Jenniferille, niin paljon hän rakastaa häntä. Melkein kaikki Jimin 
disketit ja USB-muistit ovat täynnä runoja sekä tarinan pätkiä, jotka kertovat rakkaudesta Jenniferiin. 
Jonakin kauniina päivänä hän aikoo esitellä runonsa Jenniferille. 
 
Öisin Jim näkee enneunia kaukaisesta tulevaisuudesta, jolloin Jenniferin sielu on Jesus Kivisen 
kropassa ja Jim itse on Johannana. Isä-Raymond on Johannan äitinä ja Jimin äiti on Johannan isänä, 
eli sukupuolet kääntyvät päälaelleen.  

 

   Loppu. 


