TEHTÄVÄ
ROOMASSA
Rooma on maailman
ihanimpia ruokakaupunkeja, mutta
hyvän aterian löytäminen
ei ole ihan simppeli
juttu. Lähdimme etsimään
kaupungin parasta ruokaa.

Viinibaarista voi saada
loistavaa ruokaa. La
Barriquen tarjoilija
tuo pöytään tulista
tomaattipastaa
Montin korttelissa.

Teksti MINTTU POUTANEN Kuvat JUSSI PUIKKONEN
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Fontana di
Trevin kuuluisalla
suihkulähteellä
kannattaa käydä
aikaisin aamulla tai
myöhään illalla.

◀ Vatikaanin
lähellä sijaitsevasta
Pizzariumista saa
parhaat pitsat.
▼ Roomalaiseen
ruokakulttuuriin
perehtynyt Katie Parla
viihtyy parhaiten Pratin ja
Trionfalen kortteleissa.

▲ Perinteinen
roomalainen keittiö on
simppeliä. Tomaatti
kuuluu esimerkiksi
klassikkoannos pasta
amatricianaan.

PIENI SANASTO
Trattoria on perheravintola, josta saa
perinteistä ruokaa.
Osteria tarkoittaa
alun perin kestikievaria. Nykyään se tuntuu
tarkoittavan pientä
ravintolaa, jolla on
simppeli ruokalista ja
kohtuullinen juomavalikoima. Ristorante on
trattoriaa kalliimpi ja
fiinimpi ravintola. Rosticceria on ruokabaari,
josta saa noutoruokaa.
Enoteca on viinibaari,
josta saa usein jotain
pientä syötävää.
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”P

ahinta mitä voit tehdä, on kysyä ravintolavinkkiä roomalaiselta”, amerikkalainen Katie Parla sanoo.
Haluan tietää, miten Roomassa syö
hyvin. Vaikka olemme tunnetussa ruokakaupungissa, loistavan aterian löytäminen ei ole itsestään selvää. Ikuisessa kaupungissa käy vuosittain lähes kymmenen miljoonaa matkailijaa. Kuten missä
tahansa suuressa turistikohteessa, tarjolla on paljon myös
huonoa ruokaa. Mutta ettei roomalaiselta saisi kysyä neuvoa?
Roomalainen on valmis syömään huonoa pitsaa, kunhan
paikka sijaitsee sadan metrin päässä kotiovelta tai sitä pitää
joku tuttu, Parla perustelee. Hän on roomalaiseen ruokakulttuuriin perehtynyt tutkija, joka pitää suosittua Parla Food
-blogia. Nyt Parla on luvannut viedä meidät pienelle ruokakierrokselle Pratin ja Trionfalen kaupunginosiin.
Aloitamme Vatikaanin liepeillä sijaitsevasta Pizzariumista
(Via della Meloria 43), koska täältä saa Parlan mielestä kaupungin parasta pitsaa. Käymme tilaamassa vaatimattoman
näköisestä noutopitseriasta pizza parmegianaa ja jäämme
maistelemaan sitä kadulle.
Pizza al taglio eli suorakaiteen muotoinen pitsapala on
tyypillistä roomalaista katuruokaa ja sopiva välipala ennen
lounasta tai illallista. Yleensä pala taitetaan kaksinkerroin,
kääritään paperiin ja syödään kävellessä. Pizzariumin pitsat
ovat kuitenkin niin pulleita, ettei niitä pysty taittamaan.
Pizza parmegianan pohja on rapea mutta sisältä pehmeä.
Rasvainen munakoiso maistuu samettiselta suolaisen parmesaanin ja raikkaan basilikan kanssa.
”Täällä käytetään vain hyviä raaka-aineita, neitsytoliiviöljyä, merisuolaa, piemontelaista vehnäjauhoa”, Parla sanoo.
Sitten hän kertoo roomalaisesta ruuasta.
Perinteinen roomalainen keittiö on cucina poveraa, köyhien ruokaa: pastaa ja tomaattikastiketta, paljon sisäelimiä
ja ruhonosia. Kaupungin ympärillä levittäytyy vehreä Lazion
maaseutu, jossa on perinteisesti paimennettu lampaita. Pastoissa käytetään paljon lampaanmaidosta tehtyä pecorinojuustoa. Esimerkiksi pasta carbonara on täältä kotoisin.
Mutta palataan carbonaraan vähän myöhemmin.

SUUNTAAMME KOHTI Trionfalen kaupunginosassa sijaitsevaa
Panificio Boncin leipomoa (Via Trionfale 36), josta saa erinomaista porchettaa, yrteillä täytettyä porsaanpaistirullaa.

Roomalaiseen ruokakulttuuriin
liittyy paljon kiillotettuja
mielikuvia, jotka eivät enää pidä
paikkaansa, Katie Parla sanoo.
Asuinkaduilla on vieri vieressä pieniä Fiateja ja Peugeoteja.
Harmaantunut mies piipahtaa herkkukauppa Tradizioneen
ostamaan prosciuttoa.
Katie Parla kävelee rivakasti ja tiputtelee harppoessaan
totuuksia roomalaisesta ruokakulttuurista. Siihen liittyy
hänen mielestään paljon kiillotettuja mielikuvia, jotka eivät
enää pidä paikkaansa. Kuten se, että roomalainen söisi ravintolassa ensin alkupalan, sitten primi piattin kuten pastan,
sen jälkeen secondon eli pääruuan ja lopuksi jälkiruuan.
Muistan kuinka ensimmäisellä Rooman-matkallani tilasin
ravintolassa ensin pasta amatricianan ja pääruuaksi vasikkaa. Muhkeamahainen tarjoilija onnitteli valintaani ja nauroi,
kun olin saanut molemmat lautaset tyhjiksi.
Kehtaako ravintolassa tilata pelkän pastan? ”Kehtaa”, Parla
vastaa. Kymmenessä vuodessa ravintoloiden hinnat ovat
nousseet ja pasta-annokset kasvaneet. Tavallisilla roomalaisilla ei ole varaa syödä monen ruokalajin illallisia. He ahmivat yhä useammin edullista pastaa.
Toinen myytti on Parlan mukaan se, että turistikeskustan
ulkopuolella saa hyvää ruokaa. ”Roomassa on entistä enemmän ravintoloita, jotka tarjoavat huonoa ruokaa myös paikallisille.”
No se ei paljon lohduta, jos on etsimässä Rooman parasta
ruokaa. Pysähdymme Pratin puolella sijaitsevaan Gelateria
Fatamorganaan (Via Giovanni Bettolo 7) jäätelölle.
Voisiko Parla antaa muutaman vinkin, mistä tunnistaa
hyvän ravintolan? ”Syö viinibaarissa eli enotecassa. Varsinkin jos laseittain tarjottavien viinien lista on vakuuttava, on
todennäköistä että ruokaankin suhtaudutaan intohimolla.”
Kannattaa myös pysytellä klassikoissa. Monella ravintolalla
on yksi tai kaksi annosta, jonka ne tekevät erityisen hyvin.
On aika päättää kierros Parlan kanssa, sillä hänellä on jo
kiire ystävänsä läksiäisiin.
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Trasteveren
kaupunginosa on
ihastuttava,
mutta monen
roomalaisen mielestä
sieltä on turha etsiä
hyvää ruokapaikkaa.

▶ Mordi & Vain
täytetyt leivät ovat
hyvä syy käydä
Testacciossa.
◢ Roomalaiset
rakastavat artisokkaa,
jonka sesonki on
keväällä.

Claudio Volpettin
herkkukauppa
on matkailijoiden
suosiossa.

▲ Mesob tarjoilee
loistavaa etiopialaista
ruokaa.

YLLÄTTÄVIN
RAVINTOLA
Mausteisella jauhelihalla täytetty rapea
sambusa, paksu ja
tulinen doro wot ja
pehmeä injera-lettu.
Roomaa ei tunneta
etnisistä keittiöistään,
mutta on kaksi hyvää
syytä syödä etiopialaista juuri täällä.
Ensinnäkin Etiopialle
aikoinaan kuulunut
Eritrea oli Italian
siirtomaa 50 vuotta.
Toiseksi Mesob (Via
Prenestina 118) on
yksinkertaisesti erinomainen etiopialainen,
jonka omistaja Kuki
Tadese on valloittava
persoona.
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TÄMÄ ON kerrassaan loistava idea: otetaan pala leipää, iske-

tään sen väliin kauhallinen perinteistä roomalaista ruokaa, kuten trippa alla romanaa eli naudan mahalaukkua
tomaattikastikkeessa, ja herkkuleipä on valmis! Hauskempaa
ja edullisempaa tapaa tutustua roomalaisiin klassikkoannoksiin on vaikea keksiä.
Testaccion kaupunginosan 00100 Pizzassa (Via Giovanni
Branca 88) trappizino-leipä maksaa kolme ja puoli euroa.
Kannattaa maistaa myös jumalaista supplì genovesea, friteerattuja riisipalloja, joissa on lihaa, sipulia ja parmesaania.
Toinen leipiin erikoistunut paikka on Nuovo Mercato di
Testaccion kauppahallin uumenissa sijaitseva Mordi & Vai
(koju 15). Ympärillä levittäytyvät vihannes-, liha-, kala- ja
juustotiskit. On kuutta erilaista tomaattilaatua suiposta kupruiseen, raakamakkaraa, simpukoita. Aamukymmeneltä
kauppahallissa on unelias tunnelma. Siellä täällä vanhat rouvat vetävät kangaskärryjään. Kumarassa laahustava papparainen sylkäisee lattialle.
Osa kojuista ammottaa tyhjyyttään. Syynä voi olla se, että
Nuovo Mercato on melko uusi. Se avattiin viime vuonna historiallisen Testaccion torin tilalle. Toinen syy saattaa olla, että
roomalaisetkin käyvät yhä useammin ostoksilla edullisissa
supermarketeissa. Monet kauppahallinkin kasviksista tulevat
kauempaa, kuten Sisiliasta.
UNELIAS TUNNELMA jatkuu hallin ulkopuolella. Vanha nainen
vetää kärryään ränsistyneiden talojen keskellä. Kerrostalojen
välistä pilkistää Monte Testaccion kukkula, joka on muodostunut muinaisen tunkion päälle.
Testacciota hehkutetaan toisinaan Rooman nousevaksi
ruokakortteliksi, mutta Katie Parla on varoitellut, että se on
liioittelua. Tarjolla on kuulemma paljon huonoa sushia ja
opastetulla ruokakierroksella olevia turistiryhmiä kiusaksi
asti. Nyt niistä ei näy jälkeäkään.
Istahdamme Piazza Testaccion varrella sijaitsevaan Zi
Elenaan kahville. Piazza on remontissa, ja terassin muovi-

liinoilla peitetyissä pöydissä istuu vain muita matkailijoita.
Sitten paikalle ilmestyy trendikkääseen olkihattuun ja värikkääseen pikeepaitaan pukeutunut mies. ”Hei, olen Kenny,
oppaanne tänään.”
Käteltyään muita hän kääntyy meihin päin.
”Te ette taidakaan olla tulossa ruokakierrokselle?”
”Emme.”
”Oletteko te toimittajia?”
Mikä sattuma! Philadelphialainen Kenny vetää Roomassa
ruoka-aiheisia Eating Italy -kävelykierroksia. Bisneksen hän
aloitti vuonna 2011, nyt yritys vetää viisi loppuunmyytyä
kierrosta joka päivä, aamupäivällä Testacciossa ja illalla Trasteveressä.
Matkailijat tuntuvat rakastavan pikkubaareistaan ja -ravintoloistaan tunnettua Trastevereä. Kapeiden kujien ja rapistuneiden talojen keskellä on ihastuttava tunnelma, mutta
hyvää ruokaa sieltä on todellisuudessa vaikea löytää. Yksi
tunnetuimmista paikoista on klassiseen cacio e pepeen erikoistunut Roma Sparita (Piazza di Santa Cecilia 24), jossa
juusto-pippuripasta tarjoillaan parmesaanikuoressa.
Mutta palataan Testaccioon. Brittiläiset Derek ja Sue saavat
eteensä värikkään kartan, johon on merkitty päivän osoitteet: Mercato di Testaccio, Giolittin jäätelöbaari, Volpettin
herkkukauppa…”Jos kiinnostaa, tulkaa ihmeessä kierrokselle”, Kenny huikkaa. Me päätämme jatkaa omin päin. Ehkä
ehdimme Volpettiin (Via Marmorata 47) ennen muita.
Harmaahiuksinen Claudio Volpetti on paikalla kuin
haukka äkättyään kuvaajan kameran. Siinä olisi vähän roomalaista salamia maistettavaksi, sitten villisikamakkaraa.
Entäs prosciuttoa? Volpettit ovat pitäneet Testaccion herkkupuotia 40 vuotta. Tiskin takana häärii myös Claudion selvästi
ujompi veli Emilio. Claudio on kuin pyörremyrsky tyylikkäässä puodissaan. Otetaanko kinkut syliin kuvaa varten vai
sittenkin salamit ja valtava pala leipää?
Mutta nyt saa napostelu riittää. On aika lähteä ensimmäiselle kunnon lounaalle Rooman keskustaan.
MONDO SYYSKUU 29

Pantheonin
temppelin
ympäristössä
on lukuisia
ravintoloita.

◀ Cacio e pepe
on roomalainen
klassikko. Maccheronin
annoksesta riittää
kahdelle.
◣ Roscioli on hyvä
lounaspaikka Campo
de' Fiorin kupeessa.

Enrico Vitalini ja
herkkukauppa
Rosciolin
leikkelelautanen.

”IRMA!” ANDREA huutaa, mutta yksinäisestä ikkunasta kat-

seleva harmaahiuksinen rouva ei käännä päätään. Tämä
vain hymyilee katukiville ja silittää hajamielisesti hiuksiaan. ”Irma ei kuule enää”, Andrea selittää ja todistaakseen sanansa huutaa vielä kerran. Sitten hän palaa terassilta
ravintola Maccheronin (Piazza delle Coppelle 44) keittiöön.
Irma jatkaa hymyilyään.
Kapealla kujalla sijaitseva Maccheroni on historiallisen
keskustan kehutuimpia ja parjatuimpia paikkoja. Sen suosio
räjähti, kun huippukokki Jamie Oliver kehui paikkaa 2000luvun alussa. Pöydissä on kangasservietit, ja englanninkieliseen ruokalistaan on merkitty valmiiksi mustalla tussilla
roomalaiset erikoisuudet: tonarelli alla carbonara, maccheroni all’amatriciana. Pastat maksavat kymmenen euroa. Tarjoilija Andrea luettelee saman litanian tottuneesti jokaiselle
lounastajalle, myös italialaiselle pukumiehelle, joka kysyy,
mitä tänään kannattaisi syödä. Me olemme tulleet maistamaan yhtä Rooman klassikkoannoksista, cacio e pepeä eli
juustolla ja pippurilla maustettua pastaa.
Kun annos saapuu pöytään, on selvää, että Roomassa kannattaa pysytellä klassikoissa. Cacio e pepe on hämmentävän
yksinkertainen: pasta on juuri sopivan kypsää, juustokastike
paksua, ja pippuri antaa annokselle ryhtiä. Tämä on konstailematonta cucina poveraa.
Toinen hyvä lounaspaikka keskustassa on hienostuneempi
Salumeria Roscioli (Via dei Giubbonari 21). Kuuluisan
Campo de’ Fiorin kupeessa sijaitsevan herkkupuoti-viinibaari-ravintolan versio tomaattisesta pasta all’amatricianasta
on loistava. Paksu roomalainen pekoni pancetta on korvattu rapeaksi paahdetulla sianposkella. Herkkupuodin lihajuustolautasta on vaikea voittaa. Esimerkiksi coppa di testa
on ihanan rasvaista sylttyä. Siivun sulaessa kitalakeen on vaikea uskoa, että se tehdään sian päästä.
Lounaan jälkeen on hyvä kävellä keskustassa. Piazza Navonan kupeessa vanha italialaispariskunta hätistelee katusoit30 MONDO SYYSKUU

Kannattaa pysytellä klassikoissa.
Cacio e pepe on hämmentävän
yksinkertainen: pastaa, paksusti
juustoa ja kunnolla pippuria.

▲ Armando al
Pantheon on
perheyritys.
Vasemmalta vävy
Mario, Claudio,
Fabrizio ja Fabiana
Gargioli.

tajaa turistimenyiden ja mainosvarjojen keskellä. Ehkä Katie
Parla on oikeassa. Roomalaiset pysyvät uskollisina kantapaikoilleen, vaikka ne muuttuisivat kokonaan toisiksi.
ETSI PERHERAVINTOLA. Se on hyvä vinkki Rooman-ruokamatkailijalle. Esimerkiksi sellainen kuten Armando al
Pantheon (Salita dei Crescenzi 31). Pantheonin temppelin
vieressä sijaitseva ravintola on viehättävän perinteinen. Puupaneloiduilla seinillä on maalauksia Roomasta. Keittiössä
häärii Claudio Gargioli, salissa hänen veljensä Fabrizio sekä
tytär Fabiana ja tämän mies Mario. Alun perin paikan perusti
veljesten isä Armando. Veljekset ovat syntyneet kivenheiton
päässä Campo de’ Fiorin korttelissa.
Fabiana suosittelee saltimbocca alla romanaa, leivitettyä,
valkoviinissä haudutettua vasikanleikettä, jonka päällä on
prosciuttoa ja salviaa.
Armandolla on paljon uskollisia vakiasiakkaita, ja sen
huomaa. Vanha mies pyytää Claudion keittiöstä kiittääkseen
häntä kädestä. Pian saman tekee nuorempi seurue. Yhdessä
pöydässä japanilainen perhe syö pastaa ilme värähtämättä.
Saan eteen saltimboccan. Leike on nuijittu ohueksi, prosciutto on rapeaa ja salviassa on lähes pyhä maku. Tämän
lähemmäksi taivasta on vaikea päästä ruokapöydässä.
Mitä tällainen paikka tekee keskellä turistikeskustaa?
”Haluamme tehdä hyvää ruokaa, piste. Meille on sama,
onko asiakas roomalainen vai turisti”, Claudio Gargioli ker-

HYVÄ SOVELLUS
Ruokaintoilijan kannattaa ladata puhelimeen
Katie Parlan Katie
Parla’s Rome -sovellus
(2,70 e), johon on
koottu loistavia ravintoloita, kahviloita ja
viinibaareja. Erityisen
hyödyllinen on kartta,
joka toimii ilman
verkkoyhteyttä.
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◀ Il Goccettossa
aperitivo nautitaan
kadulla seisten.
▼ Il Goccetton
viinibaarista saa
laatuviinejä ja pientä
syötävää.

▲ Yllä Metamorfosin tulkinta
pasta carbonarasta.
Alla Romeon
gourmetleivät.

too, kun ateria on syöty. Suurin osa Armando al Pantheonin
raaka-aineista tulee Lazion alueelta.
Entä mikä on keittiömestarin oma suosikkiruoka? Coda
alla vaccinara eli pitkään muhinut häränhäntä. ”Se on roomalaisen keittiön kuningatar”, tytär Fabiana säestää.
Gargiolit ovat olleet vuokralla Pantheonin kupeessa 50
vuotta. ”Joka vuosi vuokra nousee, mutta me emme halua
tehdä kompromisseja”, Claudio selittää. Saltimbocca maksaa
16 euroa, siitä voisi helposti pyytää melkein puolet enemmän. Mutta nyt on aika kokeilla jotain yllättävää.
HETKINEN, PASTA CARBONARASTA on unohtunut pasta. Val-

RUOKA-AJAT
Roomalaiset syövät
lounasta kello yhden
ja kolmen välillä, joten
ravintolat ovat yleensä
auki kello 12.30–15.
Pienet noutopitseriat
ovat auki koko päivän.
Aperitivo-aika alkaa
yleensä viideltä,
mutta roomalainen
saapuu paikalle vasta
kahdeksan jälkeen.
Illalliselle mennään
lähempänä yhdeksää.
Matkailijoiden takia
monet ravintolat avaavat ovensa jo kello 19.
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koisen kulhon pohjaa peittää paksu juustokastike, jonka alta
paljastuu lähes raaka kananmuna ja pekonia muistuttavan
guancialen paloja. Viereisessä kipossa on kolme juustonaksun näköistä palasta. Pastahan se siinä!
Uovo 65° carbonara on Michelin-ravintola Metamorfosin (Via Giovanni Antonelli 30) tunnetuin annos. Se sisältää
kaikki pasta carbonaran ainekset mutta uudessa muodossa.
Kananmunaa on keitetty 40 minuuttia 65 asteessa. Pasta on
keittämisen jälkeen friteerattu. Lopputulos on hämmentävä
mutta erittäin hyvän makuinen.
Metamorfosi valmistaa perinteisiä roomalaisia ruokia luovasti. Keittiöstä vastaavat kolumbialainen Roy Caceres ja
ruotsalainen, maailmankuulussa Nomassakin työskennellyt
John Regefalk. Salia hoitaa ranskalainen Rachid El Kansouli.
Kolumbialainen, ruotsalainen ja ranskalainen tarjoilevat
modernia ruokaa ennakkoluuloisille roomalaisille?
”Alku oli vaikeaa”, keittiömestari Caceres myöntää. ”Mutta
kun asiakkaat ovat kerran maistaneet, he ymmärtävät.”
Rooman kokeilevat keittiöt voi laskea yhden käden sormilla, mutta ruokamatkailijalle moderni italialainen on yllättävän hauska kokemus.
Vatikaanin-vierailun jälkeen kannattaa ehdottomasti poiketa deli-ravintola Romeoon (Via Silla 26), josta saa jumalaisia täytettyjä gourmetleipiä (kyllä, Roomassa todellakin eletään leipäbuumia). Paikkaa pyörittävä italialainen Cristina
Bowerman on melko poikkeuksellinen italialaiseksi kokiksi.
Valmistuttuaan lakimieheksi Bowerman työskenteli kymmenen vuotta graafisena suunnittelijana Yhdysvalloissa. Sitten hän meni ranskalaiseen Cordon Bleun kokkikouluun ja
muutti Roomaan. Hän pyörittää Romeon lisäksi kokeilevaa
Glass-ravintolaa (Vicolo del Cinque 58).

Hetkinen, pasta carbonarasta
on unohtunut pasta. Viereisessä
kipossa on kolme juustonaksun
näköistä palasta.
”Roomalaiset ovat vaikeita asiakkaita, koska jokaisella on
aina äiti, joka kokkaa paremmin kuin kukaan kokki. 90 prosenttia ulkomaalaisista on taas kiinnostunut ruuasta, jonka
he luulevat olevan perinteistä, vaikka suurimman osan ajasta
se on tekemällä tehtyä”, Bowerman sanoo. ”Ravintolat sisustetaan vanhan trattorian näköiseksi vain turisteja varten.”
Romeon mustat pöydät kiiltävät, ja kattoa koristaa muoviputkista tehty taideteos.
JOS REHELLISIÄ ollaan, yksi asia on Roomassa ylitse muiden: aperitivo. Töiden jälkeen kaupunkilaiset suuntaavat suosikkibaariinsa nauttimaan lasillisen viiniä ja jotain
pientä syötävää ennen illallista. Paras paikka aperitivolle on
enoteca. Jos haluaa herkutella, kannattaa kokeilla Rooman
provinssin omistamaa Enoteca Provincia Romanaa (Foro
Traiano 82), joka tarjoilee vain alueen erikoisuuksia.
Mutta Enoteca Provincia Romanaakin ihastuttavampi
paikka on Piazza Navonan lähellä sijaitseva Il Goccetto (Via
Banchi Vecchi 14).
Ilta alkaa hämärtää kapealla sivukujalla. Yksinkertaisen
Vino e Olio -kyltin alapuolella seisoskelee ihmisiä viinilasit
kädessä. Joku nojaa skootteriin, toiset ovat siirtyneet juttelemaan kadun vastakkaiselle puolelle. Puheensorina kiemurtelee pitkin rapistuneita seiniä.
Roomalaiset tykkäävät seisoa ja juoda, aamulla kahvia,
illalla viiniä. Vaikka pienessä Il Goccettossa olisi tilaa, suurin
osa asiakkaista viihtyy ulkosalla.
Sisilialainen valkoviini on mukavan kirpeää, salami maistuu juuri siltä, miltä sen pitää. Ympärillä lasit tyhjenevät, ja
aina silloin tällöin joku tilaa vähän leikkeleitä tai juustoa.
Ulkona rupattelu jatkuu. Tyköistuvaan pukuun sonnustautunut, komeanenäinen herrasmies on sullonut kravattinsa
huolettomasti takin etutaskuun. m

