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II   PYSTYYN MARINOITU NAINEN

   Leikattiin vuosi 1965 Tampereella. Tampere tuprutti savupatsaita kylmään talvipäivään. Pyynikin
kesäteatteri oli lumen peitossa, sodan pauhu ja konetuliaseiden räkätys oli laannut hetkeksi Pyynikin
harjanteilla. Ihmiset kulkivat synkkinä Hämeenkadulla, joskus nähtiin Eino Salmelaisen menevän
teatteriin, joskus Vili Auvinen tuli jotakin vastaan.
   Tammikuun 8. päivänä lensi Tampereelle ugandalainen ylioppilas Leopold Gile tarkoituksenaan
opiskella sosiologiaa YKK:ssa.
   Hänen suomenkielen taitonsa karttui ajan kuluessa, ja hän pystyi ennen pitkää hyvin opiskelemaan
ja seurustelemaan. Haltioissaan hän kuunteli Antti Eskolan luentoja. Laudaturtyön hän teki aiheesta
»Afrikan maiden riisto ennen ja nyt».
   Gile  tutustui  suomalaiseen  hum.  kandiin,  vaaleaan  neitoseen. Suhde  oli  hyvin  lämmin.
Suomalaista  naista  hämmästytti  Gilen  musta  pippeli.  Gilellä  oli  runsaasti  Ugandan  hallituksen
käyttövaroja, hän asui omassa osakkeessaan. Gile sanoi  vievänsä rakastettunsa Ugandaan, missä
elämä ei olisi ollenkaan hullumpaa hallinnollisen virkamiehen puolisona.
   Hyväilessään  huulillaan  pellavatukkaisen  naisen  ihoa,  Gile  ihmetteli  sen  pehmeyttä,
maitomaisuutta.
   Hänen ihmissyöjävaistonsa heräsivät. Hän päätti syödä suomalaisen ystävättärensä. Se olisi myös
kaunis loppu suhteelle. Näin päättyisi rakkaustarina, joka oli  niin intohimoinen, että mies tuhosi
rakastettunsa.
   Gile  ei  pitänyt  suomalaisista  ruokalajeista.  Hänen  mielestään  suomalaiset  ruoat  olivat  liian
laimeita, huonosti maustettuja. Ravintola-aterian jälkeen olo oli kuin olisi tahkon niellyt. Näinpä
hän myös epäili että hänen naisensa liha olisi mautonta, joskin pehmeää ja hienosyistä.
   Gile aikoi  marinoida naisen pystyyn, silloin kun nainen vielä käveli  kahdella jalalla ja kutoi
iltapuhteet  Gilelle  pohjalaista  villapaitaa.  Sosiologina  Gile  ei  ollut  täysin  selvillä  ihmisen
fysiologiasta, mutta joka tapauksessa hän uskoi tälläisen marinoimisen tuottavan tulosta.
   Hän aloitti  marinoimisen. Hän syötti naiselle itse valmistamiaan ja maustamiaan ruokia, jotka
saivat hikikarpalot kihoamaan naisen nenänvarteen. Hän pakkosyötti valkosipulia, selleriä ja parsaa.
Parsasta Gile oli tehnyt huomion, että parsa-aterian jälkeen virtsa haisee koiran kuselle, joten hän
oletti  parsan  vaikuttavan  muullakin  tavoin.  Hän  juotti  naiselle  Chartreuse-likööriä  ja  Stregaa
viikkokaudet, eikä tämä tuottanutkaan vaikeuksia, sillä nainen oli pikkuisen juoppo.
   Arveltuaan  saavuttaneensa  hyviä  tuloksia  marinoimisessa,  Gile  tappoi  naisen  ja  pani  lihat
pakastearkkuun, jollainen kuului hänen yksiönsä varusteisiin.
   Pitkin talvea hän söi naista. Olipa marinoimisen onnistumisen laita sitten niin tai näin, hum. kand.
maistui  erinomaiselta.  Tampereelta  (Stockmanniltakaan)  ei  saanut  tietenkään sellaisia  ryytejä ja
vihanneksia,  joihin  Gile  oli  tottunut,  mutta  jotain  sentään  löytyi.  Näin  Gile  valmisti
pohjemuhennoksen:
   Hän antoi  pohkeen  mehustua  marinadissa,  jossa  oli  litra  punaviiniä,  kahvikupillinen  Karpi-
likööriä,  neilikoita,  sellerin  lehtiä,  kourallinen  hapankaalia,  valkosipulin  kynsiä  ja  desilitra
curryketsuppia.
   Soikeassa valurautapadassa hän käristi pekonia, herkkusieniä ja kuusi suurta sipulia sekä vasikan
munuaisia. Hän lisäsi runsaasti lihalientä, valkosipulia ja lopuksi litran punaviiniä. Sitten hän pani
pohkeen hautumaan tähän liemeen. Pata sai olla uunissa kolme tuntia hiljaisella tulella, kansi koko
ajan suljettuna. Muhennoksen hän nautti spaghetin ja paistettujen banaanien kera.
   Keväällä  hän  suoritti  loppututkinnon  YKK:ssa  ja  matkusti  Ugandaan.  Oltuaan  ensin  varsin
vaatimattomissa  tehtävissä,  hän  sai  vastuunalaisen  ja  hyvin  palkatun  toimen,  johon  liittyi
monenlaisia korruptioetuja.
   Joskus hän innostui virastossaan kertomaan työtovereilleen Suomesta ja sen kylmästä talvesta. Oli
uskomatonta miten paljon lunta Suomessa oli. Jos Pyynikin tornista katsoi maisemaan, kaikkialla



näkyi valkoista lunta, valkoista kuin suomalaisen naisen povi.
   Silloin  hänen  virkatoverinsa  höristelivät  korviaan,  sillä  he  tiesivät  mitä  kohta  kuultaisiin.
Hymyillen käännyttiin katsomaan Gileä.
   Ja  jo  oli  Leopold  Gile  saanut  piippunsa  ladatuksi.  Puhallellen muhkeita  haikuja  hän tuijotti
muistoissaan  kaukaisuuteen  ja  alkoi  kertoa  ties  kuinka  monennen  kerran,  miten  hän  Suomessa
opiskellessaan  söi  vaalean  humanististen  tieteiden  kandidaatin,  eikä  koira  perään  haukkunut...
Suurissa pallisilmissään mieluisan muistelemisen kiilto, hän kuvaili miten lämmittikään kylmänä
helmikuun iltana pohjemuhennos, miten lämmittikään höyryävä lihaliemi köyhää opiskelijaa, joka
juuri oli tullut luennolta ja ponnistellut lumimyrskyä vastaan Pirkkalan valtatiellä.
   Ja tässä vaiheessa nousi aina nuori kirjanpitäjä seisomaan ja pyysi kunnioittavasti:
    Valtiosihteeri Gile, ettekö näyttäisi meille sitä villapaitaa, jonka tuo nainen teille kutoi.
   Silloin  Leopold  Gile  hetken  esteltyään  käveli  virastosalin  vaatekaapille,  kaivoi  taskustaan
avainnipun ja aukaisi kaapin oven. Hän otti villapaidan, puki sen päälleen ja istui hyvän tovin siinä
toisten ihailtavana, Jussin paidassaan...
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