
Entinen 

“Miten sä voit tehdä jotain tollaista mulle?” huudan raivoissani. “Jos sä vaan kuuntelisit 

mua kerrankin, niin mä voisin selittää!” Aleksi huutaa takaisin. “Sä et voi vaan pussailla 

muita tyttöjä, kun sä oot parisuhteessa! Mä oon aika varma, että sulla ei oo kauheasti 

varaa selitellä eilisen jälkeen.” Olemme hetken kumpikin hiljaa. “Aleksi...” mä sanon. Aleksi 

nyökkää: “Kyllä mä ymmärrän.” Hän ei katso minuun, vaan lattiaan. “Musta tuntuu, että 

meidän pitäisi erota”, sanon hiljaa. Hiljaisuus täyttää huoneen. Otan laukkuni pöydältä ja 

kävelen pois samalla, kun Aleksi yhä välttelee katsekontaktia. Ei tämän olisi näin pitänyt 

mennä. 

Lähden juoksemaan heti, kun pääsen ovesta ulos. Tunnen, kuinka kyyneleet puskevat 

silmistäni ulos. Juoksen, kunnes pääsen kotini lähellä olevaan metsään. Lyyhistyn 

istumaan puuta vasten. Minusta tuntuu, etten saisi henkeä. Myrsky sisälläni voimistuu. 

Siinä minä sitten itken puiden keskellä. En tiedä, kuinka kauan olen siinä istunut, mutta 

sen tiedän, että aikaa on kulunut jo liian kauan. Yritän rauhoitella itseäni ja kun viimein 

hengitykseni on tasaantunut melko normaaliksi, pyyhin kyyneleeni hupparini hihaan. 

Nousen ylös ja oloni on sekainen. Päätäni särkee hieman. Lähden kävelemään kotiin. 

Avaan kotini ulko-oven, kävelen suoraan huoneeseeni ja lysähdän sängylleni. Alan 

nukkumaan vaikka kello on vasta seitsemän illalla. Ehkä oloni paranee pitkien yöunien 

myötä. 

Katson kelloa. Se on puoli kymmenen aamulla. Avaan Snapchatin ja näen, että minulle on 

tullut video parhaalta ystävältäni Julialta: “Miksi sä et vastaa? Ootko sä ihan okei? Haloo?” 

Vastaan viestillä: “Mä ja Aleksi erottiin.” Laitan puhelimen takaisin pöydälle ja nousen 

sängystä. Valmistaudun päivään. Minun pitäisi tavata Julia tänään. Voin kertoa kaiken ja 

syödä pitsaa Julian sängyssä. 

“Aleksandra!” Julia juoksee luokseni ja halaa minua. Menemme hänen huoneeseensa ja 

hän sanoo heti: “Kerro kaikki. Ja ei hätää, mä ostin nenäliinoja ihan vain tätä keskustelua 

varten.” Vedän syvään henkeä. “No siis, Aleksi pussasi jotain tyttöä edellispäivänä 

bileissä. Yksi sen kavereista lähetti mulle kuvan ja no, eilen me riideltiin siitä. Sitten me 

erottiin. Mä rakastan Aleksia. Mä en tajua, miten se voi tehdä jotain noin ilkeetä mulle. Mä 

oikeesti luulin, että me mentäisiin vielä naimisiinkin joku päivä. Miten tyhmä mä olinkaan, 

kun mä ajattelin, että tää vois kestää.” “Miehet on sikoja. Ei sille vaan mitään voi. Ainoa 

asia, mihin sä voit vaikuttaa, on se, miten sä toimit. Sä voit joko itkeä sen perään sun 



loppuelämän... tai jatkaa vahvempana”, Julia sanoo ja ojentaa nenäliinapakkauksen. “En 

mä tiedä pystynkö mä siihen”, totean ja pyyhkäisen silmäkulmani. Julia katsoo minua ‘et 

ole tosissasi’ -ilmeellä. “Aleksandra. Mä tunnen sut. Kyllä sä pystyt siihen.” 

Seuraavan päivän aamuna menen kahvilaan. “Yksi kahvi, kiitos. Maidolla, ei sokeria”, 

sanon ja alan etsimään lompakkoa laukustani. “Selvä. Tuleeko muuta”, myyjä kysyy. “Ei”, 

sanon ja vasta nyt huomaan, ettei kassalla olekaan sama vanha myyjä. Uusi myyjä on 

suunnilleen ikäiseni ja aika komeakin. Hän hymyilee ja oikein säteilee positiivisuutta. “Ai, 

hei. Mä luulin, että täällä olisi ollut Maria taas kassalla”, sanon. “Aa, ei. Mä hoidan nykyään 

aamuvuorot. Maria hoitaa illat. Mun nimi on muuten Sebastian. Ja sä oot...?” hän ojentaa 

kätensä kättelyä varten. Tartun käteen ja sanon: “Aleksandra. Kiva tutustua.” “Samoin. 

Toivottavasti me nähdään taas pian”, hän sanoo, kun olen saanut kahvini. “Ei hätää, mä 

tuun takaisin taas huomenna”, sanon ja kävelen autooni. 

Tulee uusi aamu ja on uuden kahvin aika. Moikkaan Sebastianille jo ovelta ja hän kysyy: 

“Kahvi?” Nyökkään. “Maidolla?” “Kyllä.” “Ei sokeria?” “Sähän opit nopeasti”, sanon. 

Olemme hetken hiljaa, kun Sebastian kaataa kahvia takeaway-mukiin. “Haluaisitko sä 

mennä syömään joskus. Voitaisiin tutustua paremmin”, kysyn. Sebastian katsahtaa 

minuun päin. “Pyydätkö sä mua nyt jo treffeille?” hän kysyy painottaen sanoja ‘nyt’ ja ‘jo’. 

Naurahdan. “En... Paitsi, jos sä haluat, että ne on treffit.” “Ehkä haluankin”, Sebastian 

ojentaa kahvini minulle. “Tänään neljältä. Mulla loppuu työt silloin. Nähdään tossa ulko-

ovella. Mennään siitä sitten syömään”, Sebastian sanoo. “Sovittu”, sanon ja kävelen 

hymyillen pois. Ulkona huomaan numeroita kahvikupin kyljessä. Sebastianin 

puhelinnumero. Sen perässä on sydän. Hymyni nousee hetkeksi hieman liian suureksi, 

kunnes saan iloni hallintaan. Onhan ympärillä kuitenkin muita ihmisiä. 

Soitan Julialle. “Sä et ikinä arvaa, mitä just tapahtui!” sanon innoissani. “Sä flirttailit jonkun 

uuden tyypin kanssa ja nyt sä oot ihastunut?” hän kysyy. “Just joo. Sä tunnet mut liian 

hyvin. No mut kuitenkin; mä sain yhden Sebastianin puhelinnumeron ja me mennään 

tänään treffeille! Se on töissä täällä keskustan kahvilassa ja se on tosi söpö”, kerron. Julia 

huokaa. “Aleksandra. Sä oot tuntenut sen vasta tosi vähän aikaa. Sä et voi vielä alkaa 

kuvitella, miltä teidän häät tai lapset näyttää. Ja älä yritä selittää, mä tiedän, että sä 

kuvittelet.” “Ei sitten... Vaikka meidän lapsista tulisi kyllä tosi hyvännäköisiä”, sanon. 

“Sä tulit ajallaan”, Sebastian sanoo, kun hän astuu ulos kahvilasta. “Oletitko sä, että mä 

olisin myöhässä, koska mä oon naispuolinen?” kysyn. “Joo...” Sebastian sanoo nolona. 



“Toi on tosi seksististä”, sanon. “Mun syvimmät pahoittelut. Mä lupaan, etten enää 

koskaan oleta mitään tollaista”, Sebastian sanoo, tarttuu käteeni ja kumartaa. Naurahdan. 

“Saat anteeksi.” Hän avaa autonsa apukuskin puoleisen oven. “Kiitos”, sanon ja istun alas. 

Hymyilen itsekseni. 

“Mitä sä teet tällä hetkellä? Niinkuin opiskeletko sä vai...?” Sebastian kysyy, kun olemme 

ravintolassa odottamassa annoksiamme. “Joo, mä opiskelen restonomiksi. Entäs sä? 

Opiskeletko sä töiden ohella?” sanon. “En, mä valmistuin viime vuonna ammattikorkeasta. 

Nyt mä teen töitä siellä kahvilassa, koska mun pitää kerätä rahaa muuttoa varten. Mä aion 

muuttaa jonnekin isompaan kaupunkiin, josta löytyis paremmin töitä”, Sebastian toteaa. 

Kun olemme syöneet ja keskustelleet, menemme Sebastianin autoon takaisin. “Sä oot tosi 

ihana ihminen. Mä en tajua, miten sä voit olla sinkku”, Sebastian sanoo. “No siis mä just 

erosin mun poikakaverista. Se ei ollut enää samanlainen kuin silloin, kun me tavattiin...” 

sanon haikeasti. Katsomme toisiamme silmiin. Yhtäkkiä Sebastian nojautuu lähemmäs ja 

suutelee minua. “Vau. Tota noin... Tätä mä en osannut odottaa”, sanon häkeltyneenä. 

Illalla soitan videopuhelun Julialle ja kerron kaiken treffeistäni. “Se teki mitä!” Julia huutaa. 

“Se pussasi mua! Musta tuntuu, että se pyytää mua kohta sen tyttöystäväksi ja musta 

tuntuu, että mä vastaan myöntävästi”, sanon innoissani. “Ihan mahtavaa! Mä oon niin 

iloinen sun puolesta”, Julia toteaa. 

Kuluu pari päivää ja sitten se tapahtuu; minä ja Sebastian aletaan seurustelemaan. Sinä 

iltana olen syömässä Julian kanssa eräässä ravintolassa. “Siis mä en oikeesti tajua, miten 

se tapahtui! Ei meidän kissa kauhean pieni ole, joten miten se mahtui siitä raosta...” Julia 

selittää ja samalla näen Aleksin kävelevän minua kohti. Laitan käteni naamani viereen 

yrittäen piiloutua, mutta on jo liian myöhäistä. Hän huomasi minut jo. “Aleksandra. 

Voidaanko me puhua? Anna mun jooko selittää”, hän sanoo. Katsahdan Juliaan, joka 

heiluttaa päätään kieltävästi. “Aleksi, musta tuntuu, ettei se oo tarpeellista”, sanon. “Oo 

kiltti. Mä en häiritse sua enää, jos sä annat mulle mahdollisuuden kertoa, mitä tapahtui”, 

Aleksi anelee. “Okei sitten. Mennään pihalle puhumaan. Sä voit kertoa sun tarinan ja mä 

kuuntelen”, sanon ja nousen ylös. 

“No, selitä”, sanon kädet puuskassa. “Sinä yönä, kun sä sait sen kuvan musta ja siitä 

tytöstä... Mä en pussannut sitä, se pussasi mua. Mä vetäydyin heti pois, mutta Eemeli ehti 

ottaa kuvan ennen kuin pääsin pois. Eemeli on aina vihannut sua ja siksi se ehkä 

halusikin, että me erottaisiin. Mä rakastan sua enkä mä ikinä tahtoisi satuttaa sua. Mä 



toivon, että sä voisit antaa mulle anteeksi”, Aleksi kertoo. “Mä... Mä en tiedä, mitä sanoa. 

Mä en tiennyt. Mä oon niin pahoillani, mun olis pitänyt kuunnella sua”, sanon. Tartun 

Aleksin käteen ja hän nostaa katseensa minuun. Hymyilen ja hän hymyilee takaisin. Astun 

askeleen lähemmäs ja suutelen häntä. Pitkän hetken kuluttua irtaudun suudelmasta 

hitaasti ja jään halaamaan häntä. “Mäkin rakastan sua”, kuiskaan. “Aleksandra”, Aleksi 

sanoo ja vetäydyn irti hänestä, jotta voin katsoa häntä. “Niin?” sanon kysyvästi. “Haluisitko 

sä olla taas mun tyttöystävä?” Aleksi kysyy. Tartun häntä kädestä ja sanon: “Todellakin.” 

Hän huokaisee helpotuksesta. 

“Aleksandra? Kuka toi on?” kuulen takaani. Se on Sebastian. Voi ei. “Kuka sä luulet 

olevasi?” Aleksi kysyy ja joudun vetämään hänet viereeni estääkseni tappelun. 

“Aleksandran poikaystävä”, Sebastian sanoo. “Et kyllä ole. Mä oon Aleksandran 

poikaystävä”, Aleksi sanoo ärsyyntyneesti. “Pysy siinä”, sanon Aleksille ja käännyn 

Sebastiania kohti. “Sebastian... Mä oon pahoillani, mutta meidän pitää erota. Mä rakastan 

Aleksia. Meidän koko ero oli pelkkää väärinymmärrystä. Mä en usko, että mä voin ikinä 

rakastaa ketään muuta yhtä paljon kuin mä rakastan Aleksia. Sä oot mahtava tyyppi, 

mutta meitä ei oo tarkoitettu toisillemme. Mut ja Aleksi on”, kerron. “Jätätkö sä mut saman 

päivän aikana, kun me alettiin seurustelemaan? Aivan sama, antaa olla. Onks sun kaveris 

sinkku?” Sebastian sanoo. “Ootko sä tosissas? Julia vai? On. Sen kun kokeilet onneas 

sen kanssa”, sanon ja Sebastian nyökkää. Hän kävelee Julian luo ja minä Aleksin. 

“Vai että Sebastian”, Aleksi sanoo ja minä naurahdan. “Turha esittää mustasukkasta, sä 

oot surkee siinä. Plus mä nään kyllä omahyväisyyden paistavan sun naamasta”, sanon ja 

Aleksi laittaa kätensä ympärilleni. “Älä selitä, etkä nää”, Aleksi sanoo ja lähdemme 

kävelemään pois ravintolalta. 


