
”Hänkin on meidän vakkareita, käy arkisin melkein joka päivä.” 
Ovi kolahti Saaran takana kiinni, ja hän jähmettyi hetkeksi seisomaan kuullessaan leipomonpitäjän 
sanat uudelle myyjälle. Vai oli hän, Saara, pullakaupan vakioasiakas! Minkälaisena porsaana leipuri
oikein mahtoi pitää häntä? Ja arvasiko hän, että Saara osti kaikki herkut itselleen? Tietysti arvasi, 
näkihän sen hänen reisistään ja ahteristaan! 
Saara syöksähti liikkeelle ja kiiruhti pois leipomon läheisyydestä. Maharöllöä leipuri ei voinut 
nähdä, koska Saara käytti tunikamallisia toppeja. Siellä se kuitenkin oli – läskinen pelastusrengas 
vyötärön ympärillä. Miltähän se pelasti hänet? Saara pahaa pelkäsi, että lähenteleviltä miehiltä.
Paperipussi alkoi polttaa käsissä. Tuli syyllinen olo, kun kanniskeli sellaista. Mitähän vastaantulijat 
ajattelivat? Että tuonkin tasapaksun tytön olisi kannattanut jättää leipomokeikka väliin, niin jotain 
toivoa olisi?
Munkkipussiin oli jo alkanut ilmestyä rasvaläikkiä. Ne ja Saaran vanavedessä leijuva herkullinen 
tuoksu kavalsivat, ettei hän suinkaan ollut ostanut leipomosta ruisleipää. Munkit olivat olleet vielä 
lämpöisiä, kun myyjä oli sujauttanut ne pussiin. Siksi ne tuoksuivat niin vahvasti. Saaran teki mieli 
kätkeä pussi, mutta mihin? Paidan alle? Käsilaukku oli liian pieni.
– Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà...
Saara ehti jo pelästyä, ennen kuin muisti vaihtaneensa kännykkänsä soittoäänen eilen. Paul Potts 
siellä lauloi hänen kassissaan. Eikä mikään komea italialaismies huutanut hänen peräänsä 
esimerkiksi että ”voi paksukainen, ei olisi kannattanut ostaa munkkeja”... Jotain sellaista hän oli 
ehtinyt pelätä sekunnin verran.
Se oli Pihla, soitti raporttia kesätyöpaikastaan. Saara houkutteli oitis häntä luokseen kahville töiden 
jälkeen.
– Minulla on tuoreita munkkeja.
– Ihanaa! Pihla kiljahteli. – Tietenkin tulen!
Viisikymmentä prosenttia vähemmän kaloreita, Saara yritti lohduttaa itseään.

– Minkä takia sinä muka joksikin käveleväksi vaateripustimeksi haluaisit? Sinullahan on aivotkin, 
sohvalla makoileva Pihla muistutti. – Mieti nyt niiden elämää – syöt puolikkaan appelsiinin ja sitten
ryntäät oksentamaan sen...
Saara oli juuri huokaillut hänelle, miten upeilta mallit näyttivät keinahdellessaan catwalkeilla. Pihla 
käänsi lehden sivua ja silmäili hehkeän lentoemännän haastattelua. 
– Ja tässä on toinen yliarvostettu ammatti! Nehän ovat tarjoilijoita. Niiden työssä on tasan yhtä 
paljon glamouria kuin bussiemäntien hommassa. Jakavat ruokaa ja kuuntelevat ihmisten kitinöitä. 
Joutuvat sietämään kännisten örvellystä. Yksi puristaa pepusta ja toinen oksentaa päälle. Kolmas 
haukkuu kun ei saa ostaa lisää viinaa. Paska duuni. 
– Ne pääsevät matkustamaan, Saara muistutti ja ajatteli, että jos hän päättäisi vaihtaa ammattia, 
hänen olisi turha yrittääkään mihinkään lentoemäntäkurssille. Hän oli koulussa ollut hyvä vieraissa 
kielissä, mutta punkerot karsittiin varmasti armotta lentoemokurssilta. 
– Matkustaa voi monessa muussakin työssä. Ja kun matkustaa vapaa-ajallaan, siitä saa eniten irti, 
Pihla sanoi.
– No se on varmaan totta, Saara myönsi ja haki kahvipannun. – Lisää kahvia?
– Kyllä kiitos!
Pihla otti surutta toisen munkinkin. Hänellä oli yhtä paljon kiloja kuin Saaralla, mutta selvästi 
parempi asenne, Saara ajatteli. Mistähän tuollaista sai ostaa itselleen? Puoli kiloa parempaa 
asennetta tänne, kiitos!
– Kamala kuva! Pihla sanoi ja paukutti etusormellaan kokosivun parfyymimainosta. Siinä oli malli 
kilometrin pituisine säärineen ja virheettömine ihoineen.
– Tämä nainen on kuin joku saamarin hämähäkki. Joko se on joku luonnonoikku, tai sitten sen 
raajoja on vielä venytetty samalla kun kuva on muutenkin käsitelty digitaalisesti. Iho siloteltu, tukka
tuuhennettu, ripset pidennetty, huulet paksunnettu, reidet ohennettu, hampaat valkaistu, Pihla 
luetteli. – Ja ties mitä muuta. Minä kyllä uskon, ettei tällainenkaan ikuisesti jatku. Joskus 
luonnollinen on taas arvossaan. Joskus huomataan, ettei kuvankäsittelyohjelmalla väärennetty 



ihminen olekaan kaunis. Tulevan ajan ihmisten mielestä tällaiset naiset näyttävät kamalilta.
– Taidan siis ruveta säästämään, että voin jäädyttää itseni. Tulevaisuuden miehet varmasti palvovat 
hyllyviä reisiäni. Niille kirjoitetaan sonetteja, Saara irvaili.
– Et taida uskoa minua. Mutta jo nyt kerskakuluttaminen on poissa muodista. Ihmiset haluavat 
maksaa tavarasta, jonka tarvitsevat, eivät sen merkistä, jonka markkinointiin on syydetty naurettavat
summat rahaa. Siihen suuntaan mennään, ja silloin nämä digitaalisesti kaunistellut luukasat 
häipyvät lehtien sivuilta. Nyt niitä tarvitaan, että meille saadaan myytyä hiusväriä, ryppyrasvoja ja 
selluliittigeeliä. Jos me olisimme valmiiksi tyytyväisiä itseemme, sellaiset eivät menisi kaupaksi. 
Täytyy siis luoda keinotekoisia naisia ja laittaa meidät haluamaan sellaisen näköiseksi. Ikinä emme 
voi tällaisiksi hämähäkeiksi muuttua, mutta siihen pyrkiessämme kulutamme hemmetisti rahaa, 
Pihla paasasi niin että alkoi hengästyä.
– Sinä olet oikeassa, niin kuin yleensäkin. Ja silti minä haluaisin olla kymmenen kiloa kevyempi. 
Tai edes viisi.
Pihla haukkasi munkkia, ja sokeri rapisi lehden kiiltäville sivuille. Saaran teki mieli huomauttaa, 
että hän oli juuri maksanut siitä lehdestä seitsemän ja puoli euroa, mutta toisaalta – eikö hänen 
kannattaisikin kiikuttaa sekä tuo että muut vastaavat nurkissaan lojuvat masentavat läpyskät 
paperikeräykseen? Ja hyväksyä vain se kylmä tosiasia, että hän oli tasapaksu typykkä.
– Sitä paitsi jos sinä jäädyttäisit itsesi, voisit joutua samaan kapseliin Vesa Keskisen kanssa, Pihla 
alkoi tirskua.
– Eikö se meinannut teettää itsestään timantin? Saara muisteli.
– Timantin! Oi, minäkin tahdon itsestäni timantin. Leskeni voi sitten kanniskella sitä 
medaljongissaan ja palvoa muistoani, Pihla suunnitteli.
– Minulta ei edes jää leskeä suremaan tätä menoa. Enkä minä jää leskeksi, Saara ennusti. – Minut 
vain viskataan johonkin joukkohautaan kuin Mozart-parka ja kylvetään kalkkia päälle.
– Älä nyt viitsi synkistellä! Vielä tässä on kesää jäljellä vaikka kuinka, ehditään löytää vaikka 
kuinka kivat kesäheilat.
Saara haukkasi munkistaan ja ajatteli että totta tosiaan, hän olisi tarvinnut annoksen Pihlan 
asennetta. Hän ei jaksanut uskoa että kesäheiloja luuraisi minkään nurkan takana, ei kivoja eikä 
edes siedettäviä. Ei hänelle.
– Mennään perjantaina terassille, laitetaan oikein nätit mekot, joissa ollaan hehkeitä ja kurvikkaita, 
Pihla selitti. – Sellaiseen mitkään luukasat eivät pysty, olemaan kukkeita ja naisellisia. 
Saara piti omanaan synkät ajatuksensa. Hän tuumi hiljaa mielessään, että hänen kropassaan oli 
osapuilleen yhtä paljon kurveja kuin silitysraudassa. 

Keppijumppaa, pilatesta, tehokiinteytystä, method Putkistoa, voimajoogaa... Saara tutki 
jumppakirjaosastoa otsa keskittyneillä kurtuilla. Mikähän voisi olla mahdollisuuksien rajoissa? Ja 
mikähän polttaisi maharöllöt tehokkaimmin pois?
– Löytyykö Maailman moottoripyörät –kirjaa? Sen tekijän sukunimi on muistaakseni Carsten ceellä
tai jotain sellaista...
Huih! Söpö, ruskeasilmäinen nuorimies oli ilmestynyt Saaran viereen kuin tyhjästä. Saara tunsi 
poskiensa lämpenevän ja häntä suututti. Miksi piti punastella, eihän tuo kyselijä voinut tietää, miksi 
hän kuntoilukirjoja selasi. Tai ehkä se arvasi. Tukeva myyjä oli epätoivoinen...
– Katsotaan luokasta. Jos ei ole siellä, niin tarkistan saatavuuden koneelta, Saara lupasi.
Luokka 62.512, Moottoripyörät, mopedit ja moottorikelkat. C niin kuin Carsten. Ja sieltähän kirja 
löytyi ihan oikealta paikalta hyllystä. Saara ojensi sen asiakkaalle kohteliaasti hymyillen ja sai 
ilahtuneen hymyn vastalahjaksi.
– Hieno homma, kiitos! Pitää hetki tutkia, meinasin isoveljelle synttärilahjaksi. Ollaan pärinäpoikia 
molemmat, hän selitti ja alkoi selata.
Saara nyökkäsi ja palasi hyllyjen väliin, järjesteli näön vuoksi keittokirjoja kauniimmin esille. 
Tänään oli hiljainen päivä kirjakaupassa, eikä ihme: ulkona oli kunnon helle, ja silloin ihmisillä oli 
muutakin tekemistä kuin selata kirjoja hikisin sormin. Eikä kirjakaupassa edes ollut erityisen 
tehokasta ilmastointia. Omistajan mielestä sellainen oli törsäystä, ja Saara kyllä tiesi, ettei tällainen 



pikkukaupungin kirjakauppa mikään kultakaivos ollutkaan. Kaikki investoinnit kannatti punnita 
tarkkaan.
Hyllyjen välistä Saara vilkaisi haikeasti moottoripyöräkirjaa tutkivaa komistusta. Ruskeat silmät, 
iloinen hymy, tumma, hiukan kihartuva tukka pörrössä. Pärinäpoika oli sellainen söpöläinen, jolla 
oli takuulla liikatarjontaa naisseurasta. Juuri sellainen, joka ei uhraisi ajatustakaan Saaran tapaisille 
silitysrautanaisille. Hän ei ottaisi paksuja naisia moottoripyöränsä taakse, johan prätkän vanteet 
menisivät soikeiksi ja rengaspaineet romahtaisivat.
Katse osui Painonvartijoiden uusimpaan keittokirjaan. Saara poimi sen käteensä ja selaili varovasti. 
Noinkohan pitäisi kokeilla jotain tällaista? Ja unohtaa munkit...
– Laitetaanko pakettiin?
Samperi! Saaran apulainen, 16-vuotias kesätyöntekijä Nelli oli ehättänyt kassalle palvelemaan 
pärinäpoikaa, joka oli päättänyt ostaa Saaran hänelle etsimän kirjan. 
– Kyllä kiitos.
Saaraa harmitti. Pari katsetta lisää noista sulan suklaan värisistä silmistä ja kaunis hymy olisi 
kelvannut hänelle. Paremman puutteessa.

Työpäivän jälkeen Saara käveli päättäväisesti leipomon ohi. Hän istui puistonpenkille ja ajatteli 
niitä kaikkia munkkeja, joita ei voisi enää syödä. Niitä oli niin paljon. Vaniljakiisselillä täytetty 
sokerimunkki. Hillolla ja kermavaahdolla täytetty suklaamunkki. Luumumunkki. Kanelisokerissa 
kieritelty omenamunkki. Pyöreä, pehmoinen vadelmamunkki. Tahmea berliininmunkki hillolla. 
Rapeapintainen, rasvainen wienermunkki. Tiiliskiven kokoinen possumunkki. Pikkuruinen 
kimmoisa naperomunkki. Murea, makea donitsi. Sitkeä rinkilämunkki. Kaupan pakastealtaan 
vadelmasydänmunkit. Äidin paistamat möykkymunkit, joiden sisältä tursusi mansikkahilloa. 
Hänen oli tehtävä se. Jätettävä jäähyväiset munkeille. Kaikille niille. Koska kohta hän ei näyttäisi 
silitysraudalta, vaan joltain paljon pahemmalta. Ilmalaivalta. Tai mahapiirongilta. Tai 
rommitynnyriltä tai...
– Pöö! Mitä systeri!
Hyi olkoon! Jostain oli pelmahtanut paikalle Saaran typerä veli Jalmari yhtä typerän kaverinsa 
kanssa. 
– En mitään, Saara sanoi ja nousi. – Just olin lähdössä kotiin. Mitäs te?
– Mennään terassille ottamaan yhdet, Jalmari sanoi. – Lähde mukaan.
– Ei kiitos, täytyy mennä kotiin laittamaan jotain sapuskaa.
– Koukataan kioskin kautta ja syödään makkaraperunat, Jalmari ehdotti. Saara oli vähällä kiljahtaa 
ääneen. Hän oli juuri jättänyt haikeat jäähyväiset munkeille, ja heti kohtalo paiskasi hänen eteensä 
toopen isoveljen makkaraperunoineen!
– Lähtisit nyt vaan Saara, niin vaihdettaisiin kuulumisia, veljen kaveri Joel ehdotti.
Huu! Saaran teki mieli irvistää. Nörtti-Joelin kuulumiset eivät todellakaan kiinnostaneet häntä.
– Toisen kerran sitten. Kyllä minä häivyn nyt kotiin. Moikka!
Saara marssi tiehensä, eikä voinut itselleen mitään: hän kääntyi puiston kulmassa katsomaan 
olkansa yli, mihin Jalmari ja Joel olivat menneet. Ja kyllä, ne hävyttömät harppoivat suoraan kohti 
grillikioskia. Saara melkein tunsi makkaraperunoiden herkullisen rasvaisen tuoksun nenässään. Voi 
paska!
Puoli tuntia myöhemmin hän valmisti itselleen tonnikalasalaattia ja ajatteli koko ajan munkkeja ja 
makkaraperunoita.

– Mitä sinä otat, minä haen ensimmäiset, Pihla lupasi ja suuntasi baaritiskille.
– Tuo lonkero, laittia.
– Vai laittia, pöh...
Vapaita pöytiä oli terassilla tasan kaksi, Saara valitsi nurkkapöydän. Siitä näki parhaiten ketä 
terassilla istui ja kuka sinne tuli. Hän istui alas ja suoristi haalistetun mustan farkkuhameen helman 
huolellisesti. Sen seuraksi hän oli valinnut luonnonvalkoisen tunikan, jossa oli nättiä kudottua pitsiä
rinnassa ja hihoissa. Luojan kiitos, tunikat olivat edelleen muodikkaita, eikä ollut tullut esimerkiksi 



napapaitapakkoa, Saara ajatteli. Siinä tapauksessa hän olisi maharöllöineen voinut sulkeutua 
johonkin pimeään komeroon munkkipussin kanssa.
– Onko se laittia? Saara tivasi kun Pihla toi tuopit pöytään. Ystävä virnuili siihen malliin, että varma
ei voinut olla. Hän oli hirnunut ääneen, kun Saara oli ennen lähtöä tutkinut peilin edessä, miten 
hänen kannattaisi laittaa tukkansa. Kumpi korosti kaksoisleukaa vähemmän, hiukset auki vai kiinni?
– Ei sinulla ole kaksoisleukaa, senkin hölmö, Pihla oli hekotellut.
Siinä vaiheessa hän oli melkein ratkennut, kun Saara oli vetänyt sukkahousut jalkaan ja tehnyt 
samalla läskitarkastuksen säärilleen. Hän pelkäsi, että keskivartalon läski alkaisi jonain kauniina 
päivänä valua alaspäin. Silloin kun läski pilaisi hänen säärensä, olisi kaikki menetetty. Sääret kun 
olivat Saarassa niitä harvoja paikkoja, joissa ei ollut mitään vikaa. 
– Saako tämän tuolin ottaa?
– Joo, Pihla lupasi ja hymyili niin säteilevästi, että Saarakin vilkaisi tuolinkysyjää tarkemmin. Hän 
kohtasi kauniit ruskeat silmät ja iloisen hymyn. Pärinäpoika, joka oli ostanut pari päivää sitten 
moottoripyöräkirjan! Ja sitten tapahtui ihme, sillä hänen silmissään välähti tuntemisen merkiksi.
– Ai terve. Minä taisin ostaa sinulta pari päivää sitten kirjan, muistatko?
– Muistan, Saara henkäisi. – Moottoripyöriä.
– Just niin! Matias, söpöläinen sanoi ja ojensi kätensä Saaralle ja sitten Pihlalle, jotka esittäytyivät. 
Sitten Matias valitettavasti palasi omaan pöytäänsä – tosin ensin toivotettuaan heille mukavaa iltaa 
oikein lämpimällä äänellä ja kauniilla hymyllä höystettynä – jossa oli iso hälisevä seurue, sekä 
miehiä että naisia.
– Oii, miten sööttejä asiakkaita sinulla on, Pihla kadehti. – Oletko sinä vilkutellut sille silmää?
– Höh. Harvassa kuule tuollaiset ovat. Iso osa meidän asiakkaista tulee sisään rollaattorin avulla ja 
jos kintut vielä kantavat, niin tukka ainakin on karannut päästä, Saara mutisi ja yritti sivusilmällä 
hahmottaa, näyttikö suloinen Matias olevan erityisen läheinen jonkun pöydässään istuvan neitosen 
kanssa. Voi voi, siellä oli ainakin pari tosi nättiä – pitkätukkainen blondi ja sitten oikein uljas 
punapää, joka olisi melkein sopinut catwalkille kapoisine kilometrisäärineen, Saara suri ja hörppi 
lonkeroaan kiivaasti. 
– Heheh. Täytyy kohta hakea toiset ”laitit”, Pihla naureskeli Saaran tahtia. 
– Minä haen, Saara sanoi ja kippasi lonkeronsa loppuun. Reitti baaritiskille kulki Matiaksen pöydän
ohi. Ei Saara mitään mahdottomia kuvitellut, mutta kyllä kai silmiään sai vähän lepuuttaa? Sitä 
varten komeat miehet olivat olemassa, kaunistaakseen maisemaa, Saara ajatteli. Ja kun hän ohitti 
pöydän, hän kohtasi sekunnin ajan Matiaksen hymyilevien silmien katseen. Se lennätti perhosen 
lepattamaan Saaran vatsaan. Oih. Pärinäpoika oli söpömpi kuin mikään laki salli. 
– Ei valitettavasti ole lainkaan lonkeroa lightina, baarimikko pahoitteli. 
– Laita tavallista sitten, Saara kehotti. Kyllä hän oli arvannutkin Pihlan viilanneen häntä linssiin.
Saara otti tuopit ja kun hän oli Matiaksen pöydän kohdalla, söpöliini kääntyi tuolissaan ja ojensi 
oluttuoppiaan Saaraa kohti hymyillen.
– Kippis, Saara! hän toivotti. – Hyvää loppukesää! 
– Kippis, kiitos samoin, Saara liversi yllättyneenä. He kilistelivät, ja sitten Saara liihotteli omaan 
pöytään keijunkevein askelin. 
– No, mitä mitä! Pihla tivasi.
– Se vaan halusi skoolata ja toivottaa hyvää kesää, Saara selitti ja tunsi poskiensa hehkuvan. Miksi 
söpöläinen oli niin tehnytkin? Olikohan hän huomannut, että Saaralla oli hyvät sääret?
– Hei katso, eikö tuo olekin teidän Jalmari? Pihla keskeytti Saaran haaveilun.
– Yök, Saara parahti, sillä asia oli juuri näin. Isoveli ja hänen tomppelikaverinsa Joel olivat juuri 
astelleet terassille oluttuopit käsissä ja katselivat etsivästi ympärilleen. Ja ennen kuin Saara keksi 
itselleen mitään piilopaikkaa, olivat Jalmarin kasvot kirkastuneet ilahtuneesti.
– Moi! Me tullaankin teidän pöytään! veli kailotti.
– Ettekä tule! Saara kielsi. – Ei täällä ole tuolejakaan.
– Onhan siinä yksi vapaa. Ja sinä voit Saara istua minun sylkkiini, Joel tarjoutui virnistellen.
– En todella voi, johan tällainen muovituoli halkeaisi meidän painosta.
– No eikä halkeaisi, Joel väitti, ja samassa Jalmari oli jo löytänyt jostain yhden tuolin lisää ja 



kiikutti sen heidän pöytäänsä. Pihla ei näyttänyt panevan pahakseen heidän ilmaantumistaan.
– Mitäs pojille kuuluu? hän sirkutti.
– Kesää, ollaan molemmat nyt kesälomalla, Jalmari selvitti. Saarasta tuntui, että jokin oli nyt 
vakavasti vialla. Tähdet väärässä asennossa, biorytmi pielessä. Joku selitys tälle täytyi olla, että 
ääliöt saapuivat juuri kriittisellä hetkellä tuhoamaan hänen flaksinsa. Sillä selvää oli, että suloinen 
Matias luulisi tomppeleita hänen ja Pihlan poikaystäviksi. Saara saisi unohtaa hymyt ja skoolaukset.
Jos ne nyt edes olivat mitään tarkoittaneet. Sitä hän ei saisi koskaan tietää.
Saara joi toista ei-lightia lonkeroaan katkerana ja kuunteli puolella korvalla Jalmarin ja Joelin 
jaarituksia hevimetallikeikoista, joissa he olivat tänä kesänä olleet, mölkkyturnauksesta – siihen 
Saara kyllä pisti häijysti väliin, että se oli yksi kaikkein epäseksikkäimpiä urheilulajeja, jonka hän 
tiesi – ja epäonnistuneesta kotiviinierästä.
– Hyvä vaan että epäonnistui, kyllä te hapot ilmankin kännäätte ihan liikaa, Saara kommentoi.
Jalmari ja Joel vaan virnuilivat, ei niillä ollut älliä edes suuttua.
– Saara on aina ollut tuollainen sanavalmis likka, Joel vaan naureskeli. – Ei olla nähtykään kuin 
vilaukselta pariin vuoteen. Sinulla on kiva tukka, näytät siltä näyttelijältä joka oli Putouksessa. 
Mikä sen nimi nyt taas olikaan – Armi jotain. 
– Hah, niin varmaan, Saara tuhahti. 
– Mitäs jos vaan kiittäisit kohteliaisuudesta, se Armi Toivanenhan on tosi nätti nainen, Pihla selitti 
opettavaiseen sävyyn. Saaraa korpesi. Pitikö senkin nyt puuttua! Eikö Pihla ollut tajunnut, että 
pöydässä istui kaksi sen luokan mänttiä, että niistä olisi päästävä eroon ja nopeasti, tai loppuilta 
olisi pilalla?
– Nyt mennään laittamaan huulipunaa, hän komensi Pihlaa sellaisella äänellä, että ystävä tajusi 
seurata ilman mukinoita. Naistenhuoneessa hän ripitti tätä ja kehotti käyttämään kaikki konstit, että 
Jalmari ja Joel saisivat tarpeekseen heidän seurastaan.
– Minkä takia? Pihla ihmetteli. – Minusta ne ovat ihan kivoja. 
– Kivoja! Ei hyvää päivää, kenestä sinä oikein puhut?
– Sinun veljestäsi. Jalmari on ihan okei, ja tuo Joelkin on oikein mukavan tuntuinen. Se sitä paitsi 
katselee sinua tosi ihastuneesti ja vertasi Armi Toivaseenkin...
– Ole hiljaa! Saara kiljahti järkyttyneenä. – Et kai sinä nyt niin epätoivoinen ole, että meidän 
Jalmarikin kelpaisi? Ja Nörtti-Joel, anna mun kaikki kestää. Mikä sinua riivaa?
– Jalmarissa ei ole mitään vikaa, Pihla ilmoitti ylevällä äänellä ja suipisti huuliaan peilin edessä 
uutta huulikiiltokerrosta varten. – Sinä vaan et osaa katsoa veljeäsi oikealla tavalla, näet sen vaan 
ikuisena pikkupoikana ja kiusankappaleena, joka on antanut sinulle lumipesuja ja syönyt sinun 
karkit. Eikö olisi aika katsoa vähän erilaisin silmin, siis tahtoo sanoa aikuisen naisen silmin, myös 
tuota Joelia...
– Ei, Saara kommentoi hyytävällä äänellä ja napsautti suunsa kiinni. Pihla oli mitä ilmeisimmin 
seonnut. Ja jos ystävättären mielestä Jalmari ja Joel olivat hyvää seuraa, saisi pitää kummatkin 
ääliöt hyvänään. Saaran pitäisi vain keksiä, millä konstilla liukenisi porukasta!
Peilistä katsoivat ihan kauniit ruiskukansiniset silmät, nenässä ei ollut mitään vikaa, iho oli kauniin 
tasainen, suukin aivan sopiva. Ehkä minä jopa muistutankin hiukan Armi Toivasta, Saara ajatteli 
puuteroidessaan kiiltoa pois otsaltaan. Minulla on ihan nätit kasvot. Vahinko että kroppa oli mitä 
oli. Mutta voisiko joku kiva mies silti innostua, vaikkei hän ollutkaan mallikroppainen? Esimerkiksi
soma pärinäpoika Matias...

Saara ilkeili Jalmarille ja Joelille parhaansa mukaan, mutta nämä vain hörähtelivät ja ihmettelivät, 
että olipa tytössä ruutia tänään. Hän pilkkasi Jalmarin rumaa paitaa ja Joelin tylsää työpaikkaa 
vakuutusyhtiössä. Hän muisteli miten noloa oli seitsemännellä luokalla, kun pelastuslaitos evakuoi 
koko koulun pihalle pariksi tunniksi ja sitten selvisi, että syyllisiä olivat kaksi vuotta ylemmällä 
luokalla olleet Jalmari ja Joel, jotka olivat kemianluokassa tehneet tollouksissaan jonkun 
räjähdysherkän sekoituksen. 
Jalmari ja Joel nauroivat räjähdysvaarallekin, ja pahinta oli, että Pihla oli heidän puolellaan. Hän 
kikatteli iloisesti ja suki kiharoitaan flirttaillen. Saarasta näytti, että Pihlalla ja Jalmarilla oli 



menossa silmäpeli. Siitä sitten vaan, Saara ajatteli vihaisena ja lipitti neljättä lonkeroaan kiivaaseen 
tahtiin. Hän olisi häipynyt kotiin, ellei Matias olisi edelleen istunut ovensuupöydässä. Tämän 
seurueesta oli tullut yhä meluisampi. Siellä kinattiin ja laulettiin, ja blondi oli alkanut suuteloida 
kiihkeästi yhden seurueen miehen kanssa. Ei kuitenkaan Matiaksen. Eikä Saara voinut olla 
tuntematta vielä pienenpienen toivonkipinän hehkuvan sisällään. Tapahtuihan ihmeitä! Hänestä 
tuntui, että Matias oli pari kertaa vilkaissut heidän pöytäänsä. Tai sitten Saara vain kuvitteli. Hauska
kuvitelma joka tapauksessa.
Pihlalla ja pojilla riitti juttua ja naurua. Saara ei juuri jaksanut – ilkeyksiä lukuun ottamatta – 
osallistua. Niinpä hänen lasinsa vajeni kovempaa tahtia kuin muiden. Otan vielä yhden ja sitten 
häivyn, hän päätti ja suuntasi ensin naistenhuoneeseen asioille. Kun hän palasi sieltä, hän melkein 
törmäsi Matiakseen.
– Moi taas, Matias hymyili. – Meidän porukka lähtee jatkamaan iltaa yhdelle mökille. Kutsuisin 
sinut mukaan, mutta poikaystäväsi ei taitaisi tykätä.
Saaran sydän teki oikein aimo loikan, mutta asettui sentään takaisin omaan koloonsa eikä 
pullahtanut ulos rinnasta.
– Ei niistä kumpikaan ole minun poikaystäväni, veli ja sen kaveri vaan, hän sanoi yrittäen kuulostaa
kevyeltä ja huolettomalta.
Matiaksen ruskeissa silmissä tuikahti.
– No siinä tapauksessa – lähdetkö mökille jatkoille? Luvassa ruokaa ja juomaa ja huonoa musiikkia.
Siellä on lähinnä Finnhits-levyjä, voidaan pistää tanssit pystyyn rantakalliolle...
– Finnhitsit ratkaisivat asian. Voisin minä lähteäkin, Saara kuuli lupaavansa naurahdellen.
– Hieno juttu, lähdetään ihan just! Kuskin pitäisi jo odottaa oven edessä.
– Minä käyn vaan sanomassa Pihlalle, ettei se ihmettele.
– Ok, minä odotan tässä.
Saaraa nauratti, kun hän puikkelehti pöytien välistä ja huikkasi Pihlalle, että lähtisi nyt mökille. 
Pihlan suu loksahti auki.
– Mitä! Mille ihmeen mökille? Kenen kanssa?
– Matiaksen. Minä olen nyt lähdössä, soitellaan!
– Et sinä nyt voi minkään tuntemattoman sällin mukaan noin vaan lähteä, Jalmari alkoi vängätä, 
leikki jotain huolehtivaista isoveljeä.
– Kyllä minä sen tunnen, Saara sanoi iloisella äänellä. – Hauskaa loppuiltaa teille!
Hän ei enää kuunnellut, mitä Pihla yritti huudella perään. Ihmetelkööt! Matias odotti Saaraa 
naulakkojen luona, ja kohta he pakkautuivat ravintolan edessä odottaneeseen autoon neljän muun 
kanssa.

Takapenkillä oli todella ahdasta – siellä oli Saaran ja Matiaksen lisäksi se pitkäraajainen punatukka 
sekä blondi poikaystävineen. Blondin – hänet esiteltiin Leenaksi – ja poikaystävän oli pakko istua 
sylikkäin, ja Saarallekin riitti vain puolikas paikkaa. Niinpä hän istui puolittain – Matiaksen sylissä!
Kuskin viereen oli istahtanut ponnaripäinen heppu, Ville. Autoa ajoi sänkitukka, jonka Matias 
esitteli Nikoksi. Hän ohjasti piilin ulos kaupungista.
– Mihin ollaan menossa? Saara kysyi.
– Villen porukoilla on tosi siisti mökki reilun kymmenen kilsan päässä, Matias selitti. – Tai ei se 
mikään mökki edes ole, vaan mökkejä. Siellä on kolme rakennusta, pystyy hyvin majoittumaan 
vaikka parikymmentä henkeä.
– Ja jääkaapit on täynnä kaljaa ja sapuskaa, Ville mainosti.
– Ainoa paska juttu on ne Finnhitsit. Aina unohdetaan ottaa levyt mukaan! kuski valitteli ja nauroi 
päälle hullun naurua, josta Saara sai vilunväreitä. Ja eikö se huitonutkin käsillään jotenkin 
kummallisesti? Hälytyskellot alkoivat kilkattaa Saaran päässä. Mitä oli oikein tullut tehtyä? Oli 
tuntunut mahtavalta poistua terassilta ja jättää Pihla, Jalmari ja Joel toljottamaan hänen peräänsä 
monttu auki.  Mutta Saara itse oli kipannut aika monta lonkeroa ja oli humalassa, ja jos hänenkin 
silmissään kuski vaikutti humalaiselta, niin...
– Hei. Eihän tuo kuski ole kännissä? Saara supatti Matiaksen korvaan.



– Ei tietenkään, ei Niko mitään ole ottanut, Matias vakuutti. Hänen kätensä laskeutui Saaran 
polvelle, jonka farkkuhame oli paljastanut. Se tuntui Saarasta oikein mukavalta siinä, Matiaksen 
käsi. Ja mukavalta tuntui Matiaksen muukin läheisyys, he olivat aivan kylki kyljessä, melkein 
sylikkäin. Matias tuoksui hyvältä. Kun hänen silmiään katsoi näin läheltä, niissä näytti ruskean 
keskellä palavan oranssinkeltaista tulta. Saara upposi hänen katseensa lämpöön, ja hälytyskellot 
hänen päänsä sisällä vaimenivat. Ehkä tuo kuski on muuten vaan erikoinen tyyppi, hän päätteli.

Matias ei ollut liioitellut, Villen vanhempien mökki oli komea. Hirsisessä päärakennuksessa oli 
kaksi kerrosta, oli sähköt, vesi tuli ja meni. Lisäksi oli kaksi pienempää mökkiä. 
– Me saadaan tuo toinen, Matias sanoi Saaralle ja nyökkäsi pientä rantamökkiä kohti. Saaran 
vatsasta nippasi, puoliksi pelosta ja puoliksi odotuksesta. Hänellä ei ollut mukana yhtikäs mitään 
yöpymisvarusteita. Olisipa ollut edes hammasharja. Tämä kesäasunto oli kyllä niin hyvin varusteltu,
että varmaan täältä löytyi vieraalle pyyheliina lainaksi ja pesutiloista jotain kosmetiikkaa, Saara 
päätteli. Ihan rähjäisenä täältä ei tarvinnut aamulla lähteä. Sen Saara oli oivaltanut, ettei olisi 
lähdössä täältä minnekään ennen aamua. Kaikki olivat jäämässä yöksi, myös kuski, joka juoda 
lomotti jo olutta tölkistä tyytyväisen näköisenä. Sitä mitä tapahtuisi tämän hetken ja aamun välillä, 
Saara ei pystynyt ajattelemaan ilman, että sydän tuntui suistuvan radaltaan.
Ville viritteli tulta takkaan, ja kohta paistettiin makkaraa. Leena-blondi ja punapää – hän esittäytyi 
Saaralle Melinaksi – olivat mökissä kuin kotonaan, ilmeisesti vierailivat täällä usein. He nostelivat 
kaapeista ja jääkaapista pitkälle pirttipöydälle runsain mitoin ruokaa – valmiiksi tehtyjä salaatteja, 
grillattuja kanankoipia, lihapullia, patonkeja. Saara söi muiden mukana hyvällä ruokahalulla ja 
hörppi yhden tölkillisen olutta, vaikkei yhtään tehnyt mieli. Kaikki muut kuitenkin joivat ja 
tyrkyttivät innokkaasti hänellekin, joten hän otti, kuuluakseen porukkaan. Iso kossupullokin kiersi 
rinkiä, mutta omalla vuorollaan Saara vain kostutti viinassa huuliaan. 
Kalliotansseista ei tullut mitään. Kaikki olivat liian väsyneitä tai liikaa humalassa. Leena häipyi 
poikaystävineen yläkertaan nukkumaan. Ville ja Niko ilmoittivat lämmittävänsä saunan. Matias 
kysyi, joko Saarakin haluaisi nukkumamökkiin.
– Mennään vaan, Saara sanoi. – Onhan kello jo melkein kolme. 
Matias otti Saaraa kädestä kiinni, kun he kävelivät pikkuruiseen mökkiin. Siellä oli pöytä, nojatuoli 
ja parisänky, jonka laidalle he istuivat vierekkäin. Matiaksen silmien tuli tuntui sulattavan Saaran, 
kun he suutelivat, pitkään ja ihanasti. Matias imeytyi syvälle Saaran suuhun, ja kohta hänen kuumat 
huulensa vaelsivat Saaran kaulalle ja siitä alaspäin, solisluille ja rintojen väliin. Saaran teki mieli 
voihkia ääneen. Matiaksen kosketus tuntui niin hyvältä. Siitä oli pitkä aika, kun kukaan oli 
suudellut Saaraa näin kiihkeästi. 
Kohta he olivat vaaka-asennossa, Matias Saaran päällä ja kädet Saaran tunikan alla, kiihkeinä ja 
vaativina. Saara nautti, mutta yritti samalla hillitä vartalollaan vaeltavia malttamattomia käsiä. Oli 
selvää, mitä Matias tahtoi, mutta Saara ei ollut itsestään ihan varma. Hän oli humalassa. 
Kaduttaisiko häntä huomenna, jos hän harrastaisi seksiä vasta tapaamansa ihmisen kanssa? Hän ei 
ollut ikinä tehnyt sellaista. Hänestä se oli vastuutonta. 
Matiaksen kädet olivat löytäneet Saaran farkkuhameen napin ja saivat sen auki, sitten vetoketjun.
– Odota, Saara inahti, mutta silloin Matias jo kiskaisi hametta alaspäin. Sukkahousut lähtivät 
samalla nykäyksellä kohti nilkkoja. Samalla sekunnilla käsi oli Saaran jalkojen välissä ja lupia 
kyselemättä pikkuhousujen sisällä. Sormi yritti työntyä Saaran sisälle, ja sillä hetkellä Saara tunsi 
jäähtyvänsä nolla-asteiseksi. Hän tarrasi Matiaksen ranteeseen estäen.
– Mitä nyt? Meinaatko sinä pihdata? Matias puuskahti epäuskoisella äänellä.
– En minä oikein ole näin nopean etenemisen kannalla, Saara sai mutistua ja tunsi itsensä 
diakonissaksi. Hän nyki hameensa ja sukkahousut takaisin ylös ja sulki vetoketjun ja napit. 
Matias kierähti syrjään happaman näköisenä. 
– Ai et? Minkä takia sinä sitten tänne lähdit? hän ihmetteli.
– Lähdin kun kutsuit ja ajattelin, että olet hauskaa seuraa. En minä sen takia terassilla ollut, että 
etsisin satunnaista seksiseuraa, Saara sanoi rehellisesti.
– Ai et, Matias sanoi taas. 



– En. Minä etsin ihmissuhdetta.
– Minä taas en ole kiinnostunut seurustelemaan kenenkään kanssa just nyt. 
– Selvä, Saara mutisi. Hän tunsi itsensä idiootiksi. Sitten hän säpsähti. Matias oli laskenut kätensä 
hänen reidelleen ja liikutti sitä hyväillen.
– Saara hei, miehen ääni oli pehmeä. – Mitä jos minä lupaan, että meillä on tosi mukavaa yhdessä? 
Nautit varmasti, minä takaan sen...
– Ei kiitos, Saara pusersi huuliltaan.
Matias pomppasi pystyyn närkästyneen näköisenä.
– Okei, ymmärretty! Voit uskoa, että kyllä mulle ihan ilman kerjäämistäkin irtoaa! 
Hän lähti mökistä, pamautti oven kiinni perässään vihaisesti. Saara vaipui sängylle selälleen ja 
tirautti pienen harmin itkun. Hän oli antanut Matiaksen hyvännäköisen naaman sokaista itsensä. 
Olisihan hänen nyt pitänyt älytä, miksi jatkoille pyydetään. Jos Matias olisi halunnut hänen 
kanssaan treffeille, mies olisi pyytänyt hänen puhelinnumeronsa. Nyt hän oli ollut kuin mikäkin 
aasi!
Mitä nyt pitäisi tehdä? Yrittää nukkuako? Odottaa, että Matias tulisi ja yrittää jonkinlaista sopua 
tämän kanssa? Aamusta tulisi superankea, Saara ajatteli surkeana. Krapula ja nyreä Matias. Voi 
itku!
Saara ei riisunut itseään, otti vain tyynyn ja käpertyi vuoteen toiselle puoliskolle päiväpeiton päälle. 
Uni ei edes meinannut tulla. Vatsassa alkoi kiertää. Saara vaihtoi asentoa ja yritti hengittää syvään. 
Ei auttanut. Mahassa velloi. Kohta tulisi oksennus. Mutta minne? Tässä mökissä ei ollut vessaa.
Saara kompuroi ulos ja katseli ympärilleen. Ketään ei näkynyt missään. Kehtaisiko hän mennä 
päärakennuksen vessaan oksentamaan? Matias oli varmaan siellä. Saaraa ei huvittanut yhtään 
hiukkaa nähdä häntä nyt. Niinpä hän käveli parinkymmenen metrin päähän koivikkoon ja antoi ylen
siellä. Olo helpottui heti. Saara jäi kyykkyyn ja hengitti raikasta aamuilmaa. Linnut liversivät jo 
koivuissa. Sitten liverrykseen sekoittui jotain muuta ääntä. Puhetta. Mutta se ei tullut mökin 
suunnasta, vaan koivikosta. Ketä siellä oli? Kuulostiko toinen puhuja Matiakselta? Saara ei ollut 
varma. Hän huomasi kapean polun, joka johti syvemmälle koivikkoon, ja lähti kulkemaan sitä, 
askeleitaan varoen.
Oliko Matias juttelemassa jonkun kanssa? Valittamassa, minkälaisen pihtarin oli erehtynyt 
vonkaamaan tänne mukaansa?
Äänet lähenivät, Saara näki puiden raosta ihmishahmon ja kyykistyi, ettei tulisi huomatuksi. Kyllä, 
se oli Matias. Hän istui pienellä ruohikkoisella aukiolla. Ja hänen vieressään istui punatukkainen 
Melina pelkät bikinit päällä. Hän oli varmaan ollut saunassa ja uimassa, Saara päätteli.
Saara luuli kuulevansa Matiaksen valittavan itsestään Melinalle, mutta mies ei sanonut mitään 
hänestä. Melina ja Matias eivät puhuneet enää yhtään mitään, vaan alkoivat suudella. Kosteasti, 
kiihkeästi. Matiaksen toinen käsi pusersi Melinan pientä, kiinteää pakaraa. Melina ei totisesti 
tainnut syödä munkkeja, Saara ajatteli ja hänen kurkkuaan kuristi.
Hän ei saanut lähdettyä mihinkään vaikka tiesi, että olisi pitänyt. Ettei olisi kannattanut katsoa, 
miten Matias laski housunsa ja asetteli Melinan konttausasentoon, miten hän nykäisi valkoisten 
bikinien alaosan polviin asti ja asettui sitten Melinan päälle. Saara kuuli Matiaksen kiihottuneen 
huohotuksen piilopaikkaansa asti. Häntä inhotti. Silti hän katsoi koko aktin, seurasi miten Matias 
kaivoi hätäisesti taskustaan kondomin ja viskoi sen käärepaperin heinikkoon, vain parin metrin 
päähän Saarasta. Miten mies asettui polvilleen ja puraisi Melinan valkoista pakaraa ennen kuin 
työntyi sisälle ja alkoi työntää puuskuttaen. Melinalla oli täysi työ pysyä polviensa ja käsiensä 
varassa, hän hytkyi ja horjahteli Matiaksen puskiessa. Kun Matias laukesi voihkien ja vapautti 
Melinan hankalasta asennostaan, Saara nousi piilopaikastaan ja lähti hitaasti, askel kerrallaan 
palaamaan polkua pitkin sinne mistä oli tullut.
– Anna mullekin, hän kuuli Melinan pyytävän. Tupakansavu leijaili Saaran nenään.
Melina näytti tosi nuorelta, Saara ajatteli, alle parikymppiseltä. Olikohan se oikeasti halunnut 
harrastaa seksiä juuri nyt, tuossa heinikossa, Matiaksen kanssa, noin kontillaan? Kai sitten. Miksi se
muuten olisi suostunut?
Saara ei ymmärtänyt. Hän taisi itse edustaa jotain aivan antiikkisia käsityksiä ajatellessaan, että 



seksi kuului ihmissuhteisiin. Että se kulki käsi kädessä rakastamisen kanssa. Ettei ollut oikein 
toimia noin kuin Matias: raahata mökille mukaan yksi nainen ja sitten rakastella toisen kanssa.
Saara palasi mökkiin ja huomasi vasta nyt, että pöydän alla oli rivissä puolen litran 
lähdevesipulloja. Hän avasi yhden ja joi. Vesi oli haaleaa, mutta raikasti ihanasti oksennuksen 
makuista suuta.
Mitä hän nyt tekisi? Saara yritti muistella, miten he olivat tänne tulleet, ja paljonko hänellä oli 
matkaa kotiin. Mökille oli kymmenkunta kilometriä, oli Matias sanonut autossa. He olivat ajaneet 
päätietä monen kilometrin pätkän, sen Saara muisti. Joten tätä pikkutietä ei voinut olla pitkää 
matkaa. Häivyn, Saara päätti. Kävelen päätien varteen ja katson sitten, miten jatkan. Tilaan vaikka 
taksin. 
Hän otti käsilaukkunsa ja lähti.

Hiekkatie kiemurteli metsän halki. Saara muisti, että mökin pihaan oli käännytty vasemmalle, joten 
hän tiesi lähteneensä kulkemaan oikeaan suuntaan. Risteyksiä ei onneksi tullut vastaan, joten hän 
säästyi eksymiseltä. Linnut lauleskelivat puissa tien kummallakin puolella, mutta Saaran mieli oli 
synkkä. Muutaman sataa metriä kuljettuaan hän riisui sandaalit, jotka olivat alkaneet hiertää. Samaa
kyytiä hän riisui sukkahousunsa ja heitti ne metsään. Sandaalit hän yritti sulloa käsilaukkuunsa, 
mutta ne eivät aivan mahtuneet. 
Päätie ilmestyi kohta näkyviin mutkan takaa, ja Saara huokaisi helpotuksesta. Nyt hän soittaisi sen 
taksin! Hän kaivoi kännykän laukustaan ja katseli ympärilleen. Pitäisi osata selittää jotenkin, missä 
hän oli. Osoitetta ei ollut antaa. Eikä missään ollut yhtään ainutta tienviittaakaan! Edes siinä 
pikkutiessä, jonka hän oli juuri kulkenut, ei ollut tiennimeä. Saara työnsi puhelimen kassiinsa 
vihaisena. Hyvä on, hän kävelisi niin kauan, että vastaan tulisi joku kyltti, jonka mukaan taksikuski 
voisi suunnistaa!
Mutta mikä oli oikea suunta? Saara sulki silmänsä hetkeksi ja yritti muistella. Vasemmalle? Hehän 
olivat kääntyneet oikealle tullessaan tänne. Eikö niin? Saara ei ollut aivan varma. Ja kuusien 
reunustama päätie näytti tasan samanlaiselta kumpaankin suuntaan. Vasen tuntui kuitenkin 
todennäköisemmältä. Ja kohtahan olisi pakko tulla vastaan joku kyltti tai ainakin tuttu maamerkki, 
josta hän tajuaisi missä oli. Näin Saara järkeili ja lähti kulkemaan, paljain jaloin pitkin 
tienpiennarta. Yhtään autoa ei kulkenut kumpaankaan suuntaan. Eikä se ollut mitenkään ihmeellistä,
olihan kello vasta viiden paikkeilla.
”Vaarala 6” luki ensimmäisessä vastaan tulevassa viitassa. Siitä Saara tiesi kulkevansa oikeaan 
suuntaan. Ja melkein heti Vaaralan tienhaaran jälkeen oli kyltti, joka osoitti kaupunkiin ja kertoi, 
että matkaa oli yhdeksän kilometriä. Huh. Sitä Saara ei kyllä halunnut kävellä! Hän otti 
puhelimensa esiin ja yritti muistella taksin numeroa. Ei tullut mieleen. Oli iäisyys siitä, kun hän oli 
ottanut taksin soittamalla. Pitäisikö soittaa numerotiedotukseen? Vai – kehtaisiko hän soittaa 
Jalmarille? Kello näytti puolta kuutta. Jos veli tulisi hakemaan Saaran hän sanoisi, että mitäs minä 
sanoin ja paasaisi ärsyttävästi. Eikä Jalmari olisi varmaan edes ajokunnossa vielä. Mutta veli voisi 
ainakin soittaa hänelle taksin. Saaralla oli surkea olo ja hän halusi nyt turvautua johonkuhun. Perhe 
on pahin, hän päätti ja valitsi Jalmarin numeron. 
Puhelin hälytti pitkään. Sitten luurista kuului viimeinkin uninen haloo.
– Moi. Voisitko mitenkään tulla hakemaan minut tai jos et voi ajaa niin tilata taksin. Minä olen 
kävelemässä täällä päätien varressa enkä muistanut taksin numeroa...
– Missä sinä Saara oikein olet? Onko sinulla kaikki okei?
Ääni ei ollut Jalmarin.
– Kuka siellä on?
– Ai sori, Joel. Jäin Jalmarin sohvalle yöksi ja vastasin, kun sen kapula pirisi niin sitkeästi tuossa 
pöydällä. Jalmari vetää sikeitä vielä. Minä tulen hakemaan sinut, missä sinä oikein olet?
Saara yritti mutista että jos Joel vaan etsii hänelle taksin numeron, se riittää, mutta Joel vaiensi 
hänen vastaväitteensä ja lupasi tulla itse. Se tuntui Saarasta sillä hetkellä aika mukavalta.

Joel kävi poimimassa autollaan Saaran tienposkesta. Hän sanoi juoneensa vain vähän ja olevansa 



siksi jo ajokunnossa ja muutenkin virkeänä. Saara yritti esittää reipasta mutta tiesi, että hänen 
mielialansa näkyi ulospäin, vaikka hän pinnistelisi kuinka. Mökille lähtö oli ollut typerä temppu. 
Joel ei kuitenkaan alkanut ilkkua ja saarnata, niin kuin Jalmari olisi tehnyt. 
– Mennäänkö jonnekin aamukahville? hän ehdotti, kun he tulivat kaupunkiin. 
Saara tiesi näyttävänsä sellaiselta, ettei halunnut ihmisten ilmoille.
– Minä voin tarjota sinulle kahvit kotonani, jos sopii, hän ehdotti ja antoi ajo-ohjeet. Joel pysähtyi 
matkalla leipomon kohdalla.
– Se on auennut jo kuudelta, minä haen meille vähän aamupalaa!
Saaraa itketti ja nauratti samaan aikaan, kun Joel kohta palasi pusseineen. Yhdessä pussissa oli 
tuoksusta päätellen munkkeja.

Kahvi korisi keittimessä, kun Saara pujahti kylpyhuoneeseen vähän siistiytymään. Peilikuva oli 
masentava. Hän ei totisesti näyttänyt Armi Toivaselta, vaan aivan yksinkertaisesti kamalalta. 
Joel oli jäänyt istumaan Saaran keittiön pöydän ääreen. Se tuntui hassulta – Joel ilman Jalmaria. 
Joel oli ollut Saaran isoveljen kaveri kouluajoilta asti. Silloin hänellä oli ollut paksut 
pullonpohjalasit ja legendaarisen rumia, räikyvän värisiä collegepaitoja, jotka hänen äitinsä oli 
valinnut. Nörtti-Joelia oli pilkattu niistä paidoista rankasti.
– Onko sinulla piilarit? Saara kysyi vessasta tullessaan, sillä Joelilla ei ollut nyt eikä eilenkään 
silmälaseja. Paitansakin hän taisi nyt valita itse, sillä päällä oli farkkujen seurana hiekanvärinen, 
ihan nätti kauluspaita.
– Kävin pari vuotta sitten siinä laserleikkauksessa niin en tarvitse enää laseja, Joel vastasi ja katsoi 
Saaraa tutkivasti. Saara ei ollut koskaan ennen huomannut, että Joelinkin silmät olivat ruskeat. 
Vähän vaaleammat ja levollisemman näköiset kuin Matiaksella. Niin, Matias. Hänen ajattelunsa ei 
enää lennättänyt perhosia Saaran vatsaan. Häntä vain inhotti koko jätkä.
Saara kaatoi heille kahvia mukeihin, ja Joel avasi hyvältä tuoksuvat paperipussit. Yhdessä oli 
perunapiirakoita, toisessa sämpylöitä, kolmannessa omenavaniljamunkkeja. Saara otti jääkaapista 
sämpylöiden seuraksi tuorejuustoa ja kaatoi heille molemmille lasilliset appelsiinimehua. Sen 
vieraanvaraisempi hän ei jaksanut olla.
– Saara, Joel katkaisi hiljaisuuden. – Onko sinulla kaikki okei? En siis tarkoita vain eilisiltaa. Vaan 
yleisesti.
– Millä lailla okei? Saara ihmetteli.
– Ylipäänsä. Tarkoitan että kun sinä olit eilen niin erilainen kuin ennen.
– Millä tavalla?
– No, olit niin negatiivinen. Tuli vaan mieleen, että onko siinä takana jotain isompaa. Minun 
siskollani on ollut avioliitossaan muutama kuoppaisempi kausi. Silloin se aina näkee vikaa kaikessa 
muussakin ja on tosi kärkäs arvostelemaan muita. Sitten kun sillä ja Pasilla menee hyvin, sisko ei 
valita mistään muustakaan. Kaikki ovat kivoja ja aurinko paistaa. Mietin siis vaan, että onko sinulla 
jostain syystä paha olla.
– Ei kai, Saara mutisi ja mietti, pitäisikö hänen loukkaantua Joelin vertauksesta. Mutta hän oli ollut 
eilen illalla ilkeä. Ihmekö siis, että Joel oli alkanut miettiä kaikenlaista.
– Minulla oli vaan hiukan huono fiilis ja siksi tyhmiä juttuja. Anteeksi, olivat typeriä ne minun 
vitsini.
– Ei mitään, Joel sanoi ja tarjosi munkkipussia. – Ota munkki.
Saara huokaisi.
– No minä otan, vaikkei pitäisi.
– Miksei pitäisi?
– Jos vaikka haluaisi joskus laihtua.
– Eihän sinun tarvitse laihtua, Joel väitti.
Saara vain huokaisi uudelleen ja haukkasi munkista. Se oli sikamaisen hyvää.
– Minä en kyllä ymmärrä naisia, Joel kummasteli. – Aina pitäisi muka laihtua. Ymmärrän jos on 
oikeasti ylipainoinen ja laihtuminen vaikuttaisi terveyteen ja ulkonäköön. Mutta miten tuollaisten 
naisten kuin sinä elämä muka muuttuu siitä, että kieltäytyy herkuista ja laihtuu sitten kaksi tai viisi 



kiloa? 
– Voi siitä tulla aika iloiseksi, jos taas sopii vaikka joihinkin housuihin, jotka ovat tulleet ahtaiksi, 
Saara sanoi.
– Joo, varmaan hetkeksi, Joel myönsi. – Mutta kai onni pitemmän päälle tulee ihan muista asioista.
Saara ei ruvennut väittämään vastaan. Nörtti-Joel puhui viisaita. Ja sen kunniaksi Saara haukkasi 
taas munkistaan.

Pihlalle ja Jalmarille oli syntymässä romanssi. Kun Saara kävi Pihlan kanssa kaupungilla ostoksilla 
ja kahvilassa, tämän kännykkä vinkui taukoamatta ilosanomaa – tekstareita Jalmarilta. Ja Pihla 
naputteli niihin vastauksia posket palaen.
– Ei kai sinulla ole mitään tätä vastaan, Pihla huolehti.
– Ei tietenkään, tulkaa onnellisiksi, Saara kehotti, eikä voinut olla tuntematta kateutta.
– Se Joel oli tosi kiltti kun kävi hakemassa sinut, sellaiseen vuorokaudenaikaan, Pihla huomautti.
– Niin oli, Saara myönsi. Sitä hän ei ystävälleen ollut tunnustanut, että hän oli viikon mittaan 
ajatellut Joelia useinkin. Nörtti-Joelista oli kasvanut kiva mies. Hän ajatteli kivasti. Ja jopa näytti 
kivalta. Molemmat asiat Saara oli tajunnut vasta viime lauantaina.
– Ehkä sinun pitäisi soittaa sille, Pihla ehdotti huolettomasti.
– Ehkä, Saara myönsi ja vaihtoi puheenaihetta.

–  Ai haluat Joelin numeron? Jalmari ihmetteli. – Minkä takia?
–  No, sen kanssa oli ihan kiva jutella lauantaina, Saara mutisi kiusaantuneena. Hänen olisi pitänyt 
soittaa numerotiedotukseen eikä veljelleen!  
– No sepä hienoa, että Joel kelpaa kuuntelemaan sinun murheitasi, Jalmari sanoi pilkallisella 
äänellä.
– Mitä sinä meinaat?
– Kun ei se muuhun kelpaa.
– Ai miten niin? Saara änkytti.
– Joel on tykännyt sinusta aina. Se oli oikein iloinen, kun satuttiin samalle terassille ja luuli, että 
pääsee vaihtamaan kuulumisia sinun kanssasi. Voit arvata että siitä tuntui mukavalta, kun sinä 
katsoit sitä kuin jotain tarjousmakkaraa, vittuilit ja sitten lähdit jonkun vieraan jätkän mukaan, 
Jalmari lateli.
– Enhän minä... Saara mutisi häkeltyneenä.
– Ai et. Kyllä se epäilyttävästi sinulta näytti se likka, joka niin teki.
Saara lopetti puhelun, ja häntä nolotti. Saman tien puhelin piippasi tekstiviestin merkiksi. Jalmari 
lähetti Joelin numeron. Mutta Saarasta tuntui, ettei hän kyllä kehtaisi soittaa Joelille.
Seuraavan päivän hän pohti töissä, mitä tekisi. Mitä enemmän hän oli asiaa ajatellut, sitä 
vahvemmin hänestä tuntui, että Joel kyllä voisi kelvata hänelle muuksikin kuin murheiden 
kuuntelijaksi. Ystäväksi ainakin. Ja ehkä enemmäksikin. Mutta vieläkö hän kelpaisi Joelille? 
Iltapäivällä kun oli rauhallista, Saara soitti numerotiedotukseen ja pyysi sieltä Joelin osoitteen. Joel 
asui kävelymatkan päässä kirjakaupasta, niin kuin Saara oli muistellutkin Jalmarin joskus 
maininneen.
Töistä päästyään Saara meni suoraan leipomoon ja pyysi laittamaan pussiin neljä munkkia. Munkit 
eivät tehneet hyvää keskivartalolle, mutta mitä siitä. Ne olivat ihan muut asiat, joilla tässä elämässä 
oli merkitystä.
Joelin auto näkyi talon parkkipaikalla, joten hän oli luultavasti kotona. Saara rimputti ovikelloa 
jännittyneenä. Kuului askelia. Ovi rapsahti auki.
– Hei, Saara sanoi ja hymyili. – Minä tulin kokeilemaan, pääseekö tänne kahville. Olisi 
munkkejakin.
– Tervetuloa, Joel sanoi. – Minä olen vähän odottanutkin.
Saara ei kysynyt, miksi hän oli odottanut. Jalmari oli ehkä lörpännyt siitä numeronkysymisestä. 
Mutta sillä ei ollut mitään väliä. Sillä oli väliä, miten Joel hymyili Saaralle, miten lämpimät hänen 
silmänsä olivat. Saara nousi varpailleen ja antoi hymyhuulille suukon. Ja se otettiin vastaan ainakin 



yhtä innokkaasti kuin munkkipussikin. 


