Saanko luvan?

"Odotan sua hiljaisessa huoneessa" luki keltaisessa post it-lapussa kaappini ovessa. Ei nimeä,
ei kellonaikaa. Muistatteko miltä ensirakkaus tuntuu? Näin mun ensirakkauteni lähestyi mua.
Tanjalla oli maitokahvin värinen iho ja korvissa aina isot kultaiset korvarenkaat. Tapasin sen
lukion viimeisenä vuotena meidän koulun kellarissa, hiljaisessa huoneessa, joka oli alunperin
tarkoitettu oppilaiden lepotilaksi. Sitä huonetta ei käyttänyt kukaan ja se oli siksi hyvä
tapaamispaikka. Hiljaisessa huoneessa mua odotti Tanja ja sen kaksi mulle entuudestaan
vierasta kaveria. Muistan, että sen kaverit katsoi mua kokoajan huvittuneena. Tanja kaivoi
jumppakassistaan pussillisen värikkäitä pillereitä. "Sun pitäis auttaa myymään nää." En olisi
suostunut, mutta se oli Tanja. Vastustelin ensin, mutta Tanja vakuutti että se on nopea homma,
eikä se tunne ketään yhtä fiksua ja näppärää poikaa kun minä. Sen kehut oli kuin hunajaa.
Tanja vakuutteli että mun hyvistä arvosanoista on hyötyä, koska kukaan ei osaa epäillä mua. Se
ei edes suostunut kertomaan mulle mitä ne oli tai mistä se oli ne saanut. Millään ei ollut mitään
väliä, kun kyseessä oli Tanja. Hommat sujui aluksi hyvin. Tehtiin kauppoja hiljaisesta huoneesta
käsin ja sain viettää suurimman osan ajasta Tanjan kanssa. Se meni lähinnä niin, että Tanja ja
sen kaverit etsi asiakkaat ja mä vaihdoin tavaran rahaksi. Moni yllättyi siitä, että hiljaisessa
huoneessa olinkin vastassa minä, eikä joku katujen kasvattama pilviveikko. Mut tunnettiin
lähinnä mun hyvästä koulumenestyksestä, joten kai sitä nyt vähemmästäkin yllättyy. Yhtenä
päivänä Tanja sanoi, että meidän pitää siirtää toiminta jonnekin muualle, koska koulun
ulkopuolellakin on ostajia. Siinä vaiheessa olin innoissani. Mua katsottiin koulussa ihan uudella
tavalla. Jos urheilijajätkät naureskeli mulle tunnilla, niin Tanja laski kätensä mun reidelle ja
katsoi niitä intensiivisesti silmiin. En ollut enään pelkästään opettajien lellikki. Suunnitelmana oli
siirtää meidän pikku perheyritys Tanjan isäpuolen mökille. Siellä ei kuulema ikinä käynyt
kukaan, eikä sinne ollut pitkä matka. Lähdettiin Tanjan kanssa yhtenä viikonlopuna kahdestaan
katsomaan millaisesta mökistä oli kyse. Autossa Tanja lauloi PMMP:tä ja karisti tupakkansa
tuhkat nahkapenkille. Mökissä tuoksui terva ja tupakeittiöstä mua vastaan syöksyi lepakko.
Suudeltiin ensimmäisen kerran sen mökin kuistilla. Se katsoi mua viekkaasti hymyillen ja tuli
aivan kiinni muhun. "Saanko luvan?" se kuiskasi, ennen kun painoi huulikiillosta tahmaiset
huulensa mun huulille. Muistan kuinka Tanjan kylmät kultaiset korvarenkaat painautu vasten
mun luisevia ranteita, kun sekotin kädet sen villeihin kiharoihin. Sen huulilla maistui kirsikka.
Tanja puri hellästi mun alahuulta ja tunsin kuinka mun housuissa pullistui. Olin onnellisempi kun
koskaan. Yhtenä aamuna mua kuulutettiin keskusradiosta käymään rehtorin kansliassa, jossa
mua oli vastassa kaksi sinipukuista virkamiestä. En vielä silläkään hetkellä tajunnut mistä oli
kyse. Kun poliisit ilmoitti tietävänsä mun touhuista hiljaisessa huoneessa, ajattelin Tanjaa. Mun
oli päästävä kertomaan Tanjalle. Ne oli kuulema saaneet asiasta vihiä luotettavalta taholta.
Poliiseilla ei ollut tiedossa kenenkään muun nimiä kuin mun, enkä mä aikonut paljastaa ketään.
Ne tutki mun farkkutakin taskut, mutta löysi vaan tyhjän minigripin povarista. Rehtori sanoi että
jos tämä olisi tapahtunut jossain muualla kuin koulualueella, niin asia ei kuuluisi hänelle. Se
soitti mun mutsille ja ne sopi että mä vaihdan koulua mahdollisimman nopeasti. Käytävällä
jokainen vastaantulija tuijotti mua, koska jokainen tiesi mitä tapahtui. Juttu mun kiinni jäämisestä
levis meidän pienessä koulussa nopeammin kun mun myymät pillerit. Kotona mutsi itki
hysteerisesti, mutta mä en pystynyt ajattelemaan muuta kun Tanjaa. Yritin soittaa sille
jatkuvasti, mutta se ei vastannut. Ajattelin sitä jatkuvasti. Kuvittelin sen puremassa hellästi mun
alahuulta. Soitin sen ystäville ja ne sano, ettei Tanja halua puhua. Lopulta sen isoveli tuli mun
ovelle ja uhkasi katkaista multa niskat, jos en jätä Tanjaa rauhaan. Mulle sanottiin että Tanja oli
käyttänyt mua hyväkseen. Toivoin että Karim tulisi ja katkaisis mun niskat. Muistatteko miltä
ensirakkaus tuntuu? Se tuntuu helvetin pahalta.
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