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Epävirallinen

Luksusta matkalle

Kiitos siskoille, junassa kävi mutina,
vessassa naaman puinti: näpelöitiin
pinniä, viriteltiin hattua – mallikurssin vampit pileisiin. Diivalla saldorajoitus, muuttuneet junat - lippuja
peruutuspaikoille tai, lipun häpäisy,
myisikö Pekka lippua? No, pappa kuskaa tai sitten sekataksi, turvallinen
kyyditys ja matka luistaa, lukijamatka.
Kamala huuto! Tunnin nälissään kullatun grillin luona kurisevat kollit sai
nuudelinpussia, tuttua vihannesta ja
kalaa pakkasesta. Kassapisteellä toisille maistui pihisevä sumppi, toiset
nakkeli kipakkana pepsii jaffaan ja
musan päälle giniä. Naisten hakuna
pyydettiin Jykää tanssaamaan syntistä hifiä, kilkuttavaa musaa, Ruusus-jenkkaa ja mukavaa jatsia tallukka pikana. Moni hali tuttuunsa.
Uimanarut kireänä ukkelilla Lamujoen pintavesissä ja akat kanaalissa,
tutussa virrassa. Nipsu oli tunnin,
sai pitkään kellua. Avustajaa saukolle huuteli pyörältään Pikku-Timppa ja rannalle jääneet sotamiehet.
Ja vielä peliä loppuun – Marttojen pokémon ja ”Aloitan sinusta”.
Maanantaina
surautamme
töihin (Lapin kunnassa Pallastunturille yrittäjäksi) muistellen hania.

Ensi
numerossa:
haastattelussa
Madoka

Reimu Hakurei

Haastattelussa ihana temppelineitsyt suoraan Gensokyosta
Huomenta. Miksi valitsit juuri tuollaisen asun pukuleikkiisi?
Anteeksi kuinka!? Tämä ei ole mitään pukuleikkiä vaan temppelineitsyen perinteinen asu!
Mitä temppelineitsyet tekevät?
Tuota ... hoidan Hakurei-pyhäkköä
ja sen puutarhaa. Ja viime aikoina
olen joutunut suojelemaan sitä
demoneilta ja Ai jaa. Miksi puvussasi on irtohihat?
Mitä? ... ne ovat sievät.
Ne jättävät olkapäät paljaaksi.
... uh, niin?
Voisitko poseerata kuvaa varten?
Kyllä kai, jos on ihan pakko.
Nostapa kätesi ylös. Ei kun tällä tavalla, ihan reilusti pään yläpuolelle.
Ai näin? Miksi?

Sheivaatko?
Anteeksi mitä?!
Ajeletko kainalosi? Ei, älä vielä laske
käsiäsi alas.
Ajelen kyll - mikä tuo kysymys oli
olevinaan?!?
Kääntyisitkö hieman, tarvitaan lisää
kuvia. Ei, pidä kädet vielä ylhäällä.
Tämä on aika rasittavaa!
Nyt on hyvä! Pysy paikallasi, otetaan
vielä lähikuvia.
Onko ihan pakko?
Älä liiku! Käytätkö deodoranttia?
Mistä sinä oikein otat lähikuvia?!!
Kainaloista tietenkin.
Senkin perverssi! Sika!
Odota, vielä muutama kuva!
Tuosta saat! Hakurei Ying-Yang Orb!
Aargh!

