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Matti on ollut vaarinsa kanssa kalastustarvikeliikkeessä. He ovat käyneet ostamassa Matille vavan
15-vuotislahjaksi. Matkalla kotiin vaari ehdottaa, että pysähdytään kahvilaan huilaamaan.
Kohdalle osuu ihan tyhjä pieni kahvila. Miehet menevät sisään. He valitsevat vitriinistä pullat ja
vaari pyytää Mattia kaatamaan heille kahvit. Matti huomaa, että vaarin on hankala saada seteliä
lompakosta. Vaari pyytää Mattia ottamaan kympin ja kantamaan tarjottimen pöytään.
Matti riisuu takkiaan tuolin selkämykselle ja ihmettelee, miksi vaari näyttää yhtäkkiä niin väsyneeltä.
Vaari istuukin jotenkin oudossa asennossa. Vaari hörppää kahvia, mutta kahvi valuu vaarin suupielestä
paidan rinnuksille. Vaarin suu roikkuu merkillisellä tavalla.
Matti ihmettelee, mitä kummaa vaarille on tapahtunut. Hänhän on aina niin reipas ja ryhdikäs mies
ja yhtäkkiä tuollalailla retkottaa käsinojaa vasten vinossa.
Vaari sanoo jotain, mutta Matti ei saa siitä selvää.
Koko kahvilassa ei ole ketään muuta. Työntekijäkin on mennyt keittiön puolelle.
Matti muistaa, että terveystiedon tunnilla on puhuttu siitä, että sairaskohtauksissa pitää uskaltaa
soittaa hätänumeroon. Nyt taitaa olla sellainen tilanne. Matti huutaa kahvilan työntekijää paikalle
ja kaivaa puhelimen esiin. Hän soittaa hätäkeskukseen numeroon 112.
Matti esittelee itsensä ja kertoo olevansa vaarin kanssa kahvilassa, mutta että vaari on nyt jotenkin
ihan outo. Ei pysy pystyssä. Kahvi valuu suusta ja puheesta ei saa mitään selvää.
Hätäkeskuksen nainen kysyy kahvilan nimeä ja osoitetta. Sitten nainen pyytää Mattia antamaan
puhelimen vaarille. Vaari pitää puhelinta hetken korvallaan, mutta ei saa sanottua mitään kunnollista.
Vaari ojentaa puhelimen takaisin Matille.
Kahvilan työntekijä on tullut paikalle katsomaan, mikä hätänä.
Hätäkeskuksesta neuvotaan, että vaari pitäisi saada makuulle. Matti ja työntekijä auttavat vaarin
lattialle ja Matti laittaa takkinsa vaarin pään alle. Matti jää istumaan vaarin viereen, ja kahvilan
työntekijä menee ovelle odottamaan ambulanssia.
Hetken päästä ambulanssi ajaa kahvilan eteen ja sieltä tulee kaksi ensihoitajaa. He ryhtyvät heti
tutkimaan vaaria ja kyselemään häneltä kaikenlaista. Kun vaarin puheesta ei saa mitään selvää,
toinen hoitajista kysyy Matilta, milloin oireet alkoivat, onko vaari ollut tänään ihan oma itsensä,
mitä te teitte ennen kun tulitte kahvilaan, onko vaarilla lääkitystä ja vaikka mitä.
Matti vastaa kaikkiin niihin kysymyksiin, joihin osaa. Hoitajat kiittelevät Mattia ripeästä toiminnasta.
He nostavat vaarin paareille ja vievät sairaalaan. Matti jää kahvilaan.
***
Seuraavana kesänä Matti ja vaari istuvat mökin laiturilla onkimassa. Yhtäkkiä Matti muistaa
keväisen kahvilaretken ja kertoo vaarille, miten pelästyi.
Vaari kertoo, että hänkin pelästyi, mutta onneksi kaikki meni hienosti ja apua saatiin nopeasti.
Se oli Matin ansiota.

