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TJ: Just joo.
H32: Ja tota noin, no siis mä olin maalta, vaikka mä olin nyt sitte käyny
koulua kuitenki Riihimäellä, niin, niin, niin, niihin aikoihin, vaikka sitä koki
olevasa vähän erilainen, niin siis ei ollu tiedossa henkilöö, joka olis
samanlainen tai vähän samanlainen. Niin että se oli aikamoinen kokemus
sitten kylläki. Ja tota tietysti hyvin myönteinen ja siitä sitte synty niinku
ajatuksia, että ehkä meitä on aika, tai muitaki ja mahollisesti suurempiki
joukko. Mutta, mutta kun ne olivat semmosia asioita, mistä ei puhuttu, niin
ei sitten, sitten ei ollu niinku julkisuudessa tietoo. Että, että sitä vaan mietti
ittekseen ja, ja tota tyyty sitten tavallaan niinku siihen ja ulkopuolisween,
sivulliseen kohtaloon ylipäänsä niinku näissä asioissa.
TJ: No mites sitte niinku, ku te menitte sitte, käännyitte tieltä sinne
pusikoihin ja sitte tulitte siält pois, niin heittiks se sua vielä moottoripyörällä
eteenpäin?
H32: Ei, kyl mä sit jatkoin, mä en muista, ett oliko siitä ny mitään puhetta,
mut siitei ollu enää, ku oikeestaan mun mielestä oli parempi, että, tai siis
nyt, että mä nyt menen yksikseni siitä eteenpäin, ett tota, koska se ei ole
enää kaukana. Ja sitten, niin tietysti moottoripyörä, sen ääni ois herättäny
vähä huomioo ja sitten mut ois, ku mä oisin joutunu niinku selittämään, että
mistä on kysymys. Ja mä olin muutenki ihan hämilläni, että. Mä olin sillon
todellakin niin, kai sillon yheksäntoista.
TJ: Mm, no mites sitte niinku, ett sä sanoit, ett sä olit niinku hämilläs ja sit
toisaalta se oli positiivinen kokemus tai mukava kokemus. (--) Nii, entäs sit,
niinku seuraavana aamuna, dagen efter?
H32: No, tuli vähän, oli vähän huono olo, kun ajatteli, ett jos nyt vaikka täs
jotain näkyy ulospäin, mitä siellä pimeessä matkanvarrella sitten oli
tapahtunu. Mutta ei sitten kai mitään Vähän oli vaatteet, vähän oli vaatteet
rähjässä, mutta tota noin, niin eivät ne herättäny huomioo.
TJ: Just joo. Siis tää on edelleen mun mielestä niinku kauheen niinku
semmonen sympaattinen ja niinku herttanen tarina jotenki. ## Että silleen
niinku kauheen mukava kuulla. (--) Mä mietin...
H32: Onhan se mukava itteasiassa ## kokeeki. ##
TJ: ## Joo. Mä mietin sitä, että, ett ajattelitko sä siinä jotenki, että, tai siinä
vaiheessa, ku sä hyppäsit kyytiin...
H32: En.
TJ: Nii, ett sää et niinku tavallaan voinu kuvitellakaa.
H32: En, en mitään voinu kuvitella, joo, ett siis mää, että ystävällisesti kun
oli samaan suuntaan menossa, niin tarjoo kyydin.
TJ: Joo, ja sit sä sanoit, että s3e oli nuori mies.
H32: Oli, joo. Varmaan ehkä samoissa, saman ikäsiä oltiin. Että hän oli
nahkapuseroon tietysti pukeutunu ja moottoripyörällä ku ajo, niin ja oli ehkä

hiukan tanakampi ainaki yläosaltaan. ## Mutta tota, mutta ett varmaankin
saman ikänen. (--) Mut rohkeempi sitten kuitenkin, niin. (--)

