
Makkaraa syövä miehekäs
nahkatakkikansa pitää
Tampereen Ratinan Shelliä
toisena kotinaan.

  aikaa
 tapetaanAsema

jolla
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Vanhempi, jo viisissäkymmenissä oleva,
bussikuski saa odottaa ateriaansa muita
kauemmin. Se ei häntä haittaa. Tämän-
kertainen à la carte-lounas kun on
hänelle kanta-asiakasetuna ilmainen.
Hän saa 140 gramman pihvikimpaleen
joka on hautautunut paksun ruskeaksi
käristetyn sipulikerroksen alle.

Paikalliset bussi- ja taksikuskit ovat
vallanneet puolet kahvilan pöydistä.

He saattavat istua pitkän tovin ase-
malla heittämässä huulta. Pakollisella
kahvitunnilla ei ole juuri muutakaan
tekemistä.

Kahvilassa istuskelee kuskien lisäk-
si muutama duunari läheiseltä varastol-
ta sekä kaksi kaupparatsua. He myyvät
kemikaaleja teollisuuden tarpeisiin ja
tulevat välillä syömään bensa-asemalle.

Toinen miehistä päivittelee kahvilan pie-
nuutta ja hörppää viimeisetkin liemet
kalakeitostaan.

Radiossa pauhaa Michael Jacksonin
Thriller. Television lounasuutiset ennus-
tavat lauhtuvaa lähipäiviksi ja Säkkijär-
ven polkka ilmoittaa puhelusta valkoisiin
maalarinhaalareihin sonnustautuneen
miehen taskussa.

Autoja tankataan vain harvakseltaan.
Öisin taksiautoilijat käyttävät mittari-
aluetta parkkipaikkana.  No parkkipaik-
ka se oikeastaan on päivisinkin. Kylmä-

asemat ovat kaapanneet monen monta
halpaa löpöä metsästävää asiakasta.

Huoltamo on kovenevassa kilpailus-
sa yrittänyt löytää uusia tulonlähteitä päi-
vittistavaroiden myynnistä. Sunnuntait
ovatkin toistaiseksi ihan hyviä myynti-
päiviä niin kauan kun muut kaupat pitä-
vät ovensa kiinni.

Arkipäivisin ei »täällä paistettu» eili-
nen riihileipä kuitenkaan tunnu lyövän
leiville. Kukaan ei myöskään osta muo-
visten sipulien ja paprikoiden keskellä
makaavia tomaatteja tai kahden kilon

pusseissa myytäviä kotimaisia perunoi-
ta. Kahvila on se joka kannattaa.

Ilma on sakeana tupa-
kansavusta. Pöydissä

istuvat miesporukat tuntuvat kilpailevan
siitä kuka vetää eniten röökejä ruoka-
tauolla.

Ikkunapöydissä on tupakointi kiellet-
ty lounasaikana, muttei se paljoa lohdu-
ta tupakansavusta kärsivää. Henkosia voi
vedellä ilman sätkääkin.

12.58

11.15
On päivän
kiireisin
aika
Ratinan Shellillä.
Loputon
lounastajien jono
alkaa kiemurrella
kassalle.
Lautasille lastataan
verkkaiseen tahtiin
muusia, makkaraa
ja päivän tarjousta,
syyslounasta.
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Tupakointikielto rauhoittanee ainakin
henkisesti lähistön  lounaalla käyviä
pukuihin pakotettuja toimistotyömyyriä.

Ulkona kiharatukkainen lihava mies
yrittää tankata viininpunaista 70-luvun
dieselmersuaan.

Hänellä on vaikeuksia saada letku
»väärälle» puolelle autoa. Tankkiin ei
kaiken vaivannäön jälkeenkään mahdu
montaakaan litraa polttoainetta. Mies
jättää vaimonsa autoon odottamaan ja
lähtee kassan kautta tyhjentämään
rakkoaan.

Vessan ovella kyltti toivottaa tervetul-
leeksi puhtaaseen wc-tilaan. Ratinan
Shellin vessa on viime vuonna valittu
vuoden siisteimmäksi huoltamon huilut-
telupaikaksi.

Eipä uskoisi.
Seinistä on irronnut kaakeleita ja lat-

tialla  on kuivunutta kusta – ihan niin
kuin asiaan kuuluukin.

Pahempaakin on nähty.
Ei kai ole kovinkaan helppoa pitää

vessoja puhtaina miesten kuseskelutavat
tuntien.

Nuori äiti tulee sisään
mukanaan viisikuu-

kautinen poikansa ja kaksi vanhempaa
naista.

Nainen jättää vauvansa muoviseen
kantokaukaloon keskelle tupakkaosaston
pöytää ja lähtee hakemaan kahvia ja
tupakka-askia.

Poika makaa hiirenhiljaa kaukalos-
saan kädet ylös sojottaen. Hänellä on sen
verran vaatetta päällä että kädet ovat ihan
kankeina.

Toinen vanhemmista naisista puhelee
rauhoittavia. »Tilulii, mitäs tänne kuu-
luu», hän kysyy. Poika jatkaa harvinaista
mykkäkouluaan.

Naiset ovat menossa kotiin myytyään
Audinperällisen havukransseja torilla ja
hautausmaalla.

Trendikäs mustaan
bleiseriin ja liiviin

pukeutunut machomies marssii kassalle.
Hänellä on lyhyeksi leikattu tumma tuk-
ka, pulisongit, kiiltävät kengät ja tyyliin
sopiva musta solmio.

Kuin suoraan Tallinnasta. Hän tekee
tyylirikon ja ostaa hotdogin ja cokiksen
pahvimukissa.

Mies on piristävä poikkeus huolta-
mon muuten niin tasaisen harmaassa
miehisessä asiakaskunnassa.

Kansallisasuna heillä on joko musta
nahkatakki, mahdollisesti ruskea, tai
sitten bussikuskien suosimat liikenne-
laitoksen siniset.

Keltaiset kansitakit ja raidalliset
tuulipuvut ovat vähemmistönä.

13.24

14.14

Mmm..., makkaraa.
Mies on piristävä
poikkeus.
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1.44
3.02

0.09 Toinen huoltamon
miespuolisista työnteki-

jöistä alkaa imuroida ovimattoa. Ulkona
sataa ja kuraa on tullut sisälle yllin kyl-
lin. Kun suurimmat roskat on imuroitu
hän hakee siivouskaapista mopin ja ryh-
tyy luuttuamaan lattioita säännöllisin
kahdeksikon kuvioin.

Asemalla on öiseen aikaan kolme
työntekijää. Kaksi kassalla ja yksi keit-
tiössä. Heillä on koko ajan kiire sillä
kahvikupposet tekevät kauppansa ja
höyrytettyä makkaraa tilataan tasaiseen
tahtiin.

Makkara on todellinen bensa-aseman
bestseller. Sillä on aina kova kysyntä.
Sitä syödään aamiaiseksi ja lounaaksi,
sitä syödään välipalaksi ja iltapalaksi ja
sitä syödään illalliseksi ja yöpalaksi.

Makkara syödään ihan paljaana tai
sitten runsaan sinapin ja kurkkusalaatin
kera. Joku ottaa kaksi oikein isoa ja ras-
vaista pötköä, toiset tyytyvät yhteen jos-
ta he sitten hartaasti leikkaavat sopivia
suupaloja.

Makkara ei katso sukupuoleen, sitä
ostavat niin miehet kuin naisetkin, mikäs
sen helpompaa. Menet vain kassalle ja
sanot: »Yks makkara».  Eipä kestä kau-
aa kun jo vatsa alkaa työstää teurasta
mon lihamyllyn läpi menneitä ruhon-
jäänteitä.

Muutama Hesarin ja
Aamulehden uunituore

numero jaetaan asiakkaille pöytiin. Har-
va jaksaa avata lehteä. Ei niissä var-
maankaan ole mitään uutta. Samaahan
ne jauhavat vuodesta toiseen.

Naispuolinen bussikuski tulee sisään,
ostaa kahvin ja astelee pöytää kohti. Vie-

rekkäisessä pöydässä istuva itseään vit-
sikkäänä pitävä mieskuski tokaisee »Ei
sulla ole hiustenkuivaajaa autossa».

Blondi naiskuski on tottunut miesten
metkuihin ja vastaa »No sattumoisin
on».

Vähän kahden jälkeen asemalle tulee
murkkuikäinen poika seuranaan kaksi
samanikäistä tyttöä.

Vihreään tupakka- ja olutmainosten
koristamaan pilottitakkiin sonnustautu-
nut poika seisoo pitkän tovin oviaukos-
sa sillä aikaa kun tytöt käyvät vessassa
maalaamassa naamaansa. Illan meno
alkaa häntä jo väsyttää ja hän istahtaa
pöytään katsomaan niitä muutamaa

pelihimoista jotka jyystävät raha-auto-
maatteja läpi yön.

Bensa-aseman kahvila täyttyy ja tyh-
jenee tasaiseen tahtiin. Vanhempi väki
vuorotelee nuoremman kanssa. Tasatun-
nein tulee muutama nuorempi seurue
kahville. Aina puolelta on keski-ikäisten
vuoro hörpätä kofeiinia.

Pihalla synttyy tappe-
lunujakka kahden kes-

ki-ikäisen miehen käydessä käsiksi toi-
siinsa. Toinen tarrautuu sisäänkäynnin
edessä jököttävään roskakoriin ja
paiskaa sen repaleiseen nahkatakkiin

pukeutuneen kuuron miehen päälle.
Tämä kaatuu asfalttiin.

Bensa-aseman henkilökunta ryntää
väliin ja miehet rauhoittuvat. Kuuro mies
huutaa kirosanoja toisen miehen perään.

Tämä kaikkoaa yön pimeyteen. Ku-
kaan ei loukkaannu vakavasti, mutta piha
on siivottomassa kunnossa. Aiemmin
lattioita luutunnut mies heittää päälleen
huoltamon sinisen takin ja näppylähans-
kat ja lähtee ulos keräämään roskia.

Kuuro nilkuttaa sisälle housut märki-
nä ja liittyy kuurojen jengiin. Kuurot
ovat istuneet iltaa bensa-asemalla jo
monta tuntia. He viittilöivät tosilleen
tapahtuneesta.
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3.53

Kun huolto-aseman mies on saanut
pihan siivottua tupakantumpeista ja
räkäisistä paperi-nenäliinoista sisään kii-
rehtii tumma mies joka haluaa ostaa
kortsuja.

Etsittyään niitä hetken hyllystä hän
kääntyy myyjän puoleen. Kaivattu Sul-
tan-paketti löytyykin lopulta. Mies mak-
saa ja kiirehtii jälleen ulos. Myymälässä
ei paljon vilskettä ole.

Raha-automaattiyhdistyksen pokeri-
ja venttiautomaatit ovat paljon, paljon
isompi bisnes.

Muutama suurpeluri takoaa näitä
yksikätisiä rosvoja yötä päivää. Oikeas-
taan niitä ei enää voi kutsua edes yksikä-

tisiksi, käsi kun on korvattu vihreinä,
keltaisina ja punaisina vilkkuvin nappu-
loin. Ne kuitenkin saavat uhrinsa houku-
teltua pelivimmaisten paratiisiin.

Välillä tuuheitten tekositruunapuitten
alla olevien automaattien ympärille
kerääntyy valtava miesjoukko. Jokainen
toivoo sitä suurta päävoittoa. Välillä vain
epätoivoisimmat jäävät pokeripelin
ääreen.

Tänäkin yönä eräs punaiseen lippik-
seen ja villakauluksiseen ruskeaan nah-
katakkiin pukeutunut nuori mies jää
raharosvojen pauloihin tunneiksi. Kun
rahat loppuvat hän käy automaatilla ha-
kemassa lisää. Satanen toisensa perään

katoaa ahnaan rahanvaihtoautomaatin
kitaan. Vastineeksi kilahtaa muutama
kolikko jotka kuitenkin äkkiä uppoavat
pokerikoneiden uumeniin.

Aika ajoin kone lykkää pikku voiton
ikään kuin lohdutukseksi.

Päivän ensimmäisen
aamiaisen ostaa kaksi

juhlimasta tullutta naista miehineen. He
tilaavat pyttipannua paistetulla munalla
ja alkuruuaksi keitettyä munaa runsaan
suolan kera. On siinä munaa kerrakseen.

Alkuyöstä bensa-asemalla käynyt
murkkuikäinen poika tulee jälleen sisälle
lämmittelemään. Kaikki menomestat
ovat jo sulkeneet, ainoastaan huoltamo
on enää auki. Sateen jäljiltä hänen tak-
kinsa on märkä ja hän istahtaa entistäkin
väsyneempänä pöydän ääreen. Rahat
ovat loppu eivätkä tytötkään enää ole
hänen seurassaan.

Tylsistyneenä hän keskittyy katso-
maan japanilaista karateleffaa saksalai-
selta satelliittikanavalta.

Poika näyttää niin onnettomalta että
toinen aamiaiselle tulleista naisista alkaa
sääliä häntä. Hän istahtaa pojan vierelle
ja tarjoaa hänelle pyttipannunjämiään.
Ruoka ei pojalle maistu mutta kylläkin
naisen tarjoama tupakka. Tätä ei vierei-
sessä pöydässä pyttipannua maiskuttava
rouva hyväksy. »Ei kai täällä alle
16-vuotiaat saa polttaa, kai sen jo laki-
kin kieltää», hän tuhahtaa.

Hän saa osakseen tuimat katseet
ympäröivistä pöydistä. »Ei kai se sulle
kuulu mitä jätkä tekee», on kaikkien
yhteisenä ajatuksena. Sitä ei kukaan kui-
tenkaan tohdi ääneen sanoa.

Vain epätoivoisimmat
jäävät pokeripelin
ääreen.
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