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1. RAKKAUDEN NAVETTA  
 
KAIKKI 
Minä minä minä minä minä minä minä minä minä minä minä minä minä…  
 
ULLA  
Minä haluan herätä vierestäsi aamulla. Minä haluan että käperryt unisena kainalooni.  
 
ANNA  
Minä haluan että avaat silmäsi ja näet minut vieressäsi. Minä haluan sanoa sinulle päivän 
ensimmäiset sanat.  
 
LAURI 
Minä haluan keittää sinulle kahvia. Minä haluan syödä kanssasi kiireettömän aamiaisen.  
 
OUTI  
Minä haluan tiskata tiskit puolestasi. Minä haluan toivottaa sinulle hyvää työpäivää. 
 
TARJA  
Minä haluan lähettää sinulle tekstiviestin töihin. Minä haluan yllättää kauniilla sanoilla.  
 
SIMO  
Minä haluan käydä kaupassa ja tehdä sinulle ruokaa. Minä haluan kysyä miten päiväsi meni.  
 
ESSI  
Minä haluan yllättää sinut takaapäin ja kantaa sänkyyn. Minä haluan maata kanssasi paksun 
täkin alla suljettujen verhojen takana.  
 
IDA  
Minä haluan kertoa mitä minulle tapahtui tänään. Minä haluan tietää mitä mieltä olet siitä.  
 
GERT 
Minä haluan nousta ja sanoa että mennäänkö lenkille. Minä haluan kävellä kanssasi raikkaassa 
pimeydessä.  
 
ULLA  
Minä haluan ohittaa kanssasi ne uudet rumat rivitalot joissa ihmiset katsovat televisiota ja sanoa 
ettemme tarvitse televisiota. Minä haluan kysyä oletko samaa mieltä ja hymyillä kun olet samaa 
mieltä.  
 
ANNA  
Minä haluan nähdä kuinka poskesi punoittavat kun riisut kenkiä lenkin jälkeen. Minä haluan 
nuuhkia hiuksiasi jotka tuoksuvat ulkoilmalta.  
 
LAURI  
Minä haluan laittaa teeveden kiehumaan sillä aikaa kun käyt suihkussa. Minä haluan istua 
vieressäsi kun hiuksesi ovat vielä märät.  
 
OUTI  
Minä haluan lukea kanssasi karttakirjaa ja osoitella sen sivuja sokkona. Minä haluan sanoa 
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”tuonne me mennään” ja haaveilla kanssasi matkasta.  
 
TARJA  
Minä haluan että kiroat kun jotakin tippuu paidallesi. Minä haluan puhdistaa paitasi.  
 
SIMO  
Minä haluan katsella kun pukeudut yöpaitaan. Minä haluan supista kanssasi pimeässä.  
 
ESSI  
Minä haluan hihitellä ja kutitella. Minä haluan toivottaa hyvä yötä ja kauniita unia uudestaan ja 
uudestaan.  
 
IDA  
Minä haluan maata vieressäsi kun tuuli ujeltaa nurkissa. Minä haluan säpsähtää yöllä hereille ja 
tajuta että oletkin vieressäni.  
 
GERT  
Minä haluan käydä yöllä kusella ja palata sitten viereesi. Minä haluan laittaa silmäni kiinni ja 
nähdä kanssasi samaa unta.  
 
KAIKKI 
Minä minä minä minä minä minä minä minä minä minä… 
 
 
2. RAKKAUDEN SILTA  
 
KAIKKI 
Nyt mä tajuan mitä rakkaus on. Voi jumalauta!  
 
ULLA  
Mä tyrin tänään töissä ja ajattelin ei se mitään. Mä laitoin suolaa sokerina, ajattelin ei se mitään. 
Mä kävelin tyhjään pimeään kotiin, jossa oli monen päivän tiskit, sekään ei ollut mitään. Kukaan 
ei ole koskaan sanonut mulle niin. Musta rupesi vaan tänään tuntumaan että ei se mitään.   
 
ANNA  
Mä heräsin aamulla, sain kerrankin nukkua pitkään. Ulkona satoi vettä ja mä vaan käänsin 
kylkeä. Venyin oikein ja nautiskelin. Tuntui lämpimältä ja pehmeältä niin kuin sylissä. Sama 
illalla ennen nukahtamista. Niin kuin menisi kylpyyn tai uppoaisi pumpuliin. Alla on pehmeä 
tyyny ja päällä paksu peitto, ympärillä tiheä pimeä. Mä kiersin kädet peiton ympäri ja vajosin 
sikeään uneen.  
 
LAURI  
Mä kuulin tänään sen ihanan biisin. Se alkoi vaan soida mun päässäni. Mulla nousi kylmät 
väreet ja rintaan tuli lämmin lepatus. Mua itketti kun se oli kaunista, kaunein biisi maailmassa. 
Mä olin vaan bussissa ja itkin. Kaikki ihmiset katsoi mua tosi pitkään ja mä itkin ja katsoin 
takaisin. Ne ei  kuulleet sitä biisiä. Mä olisin halunnut laulaa sen niille.  
 
OUTI  
Mulla oli tosi kummallinen olo. Kotona mä vaan vaelsin ikkunasta ikkunaan. Katselin ulos kuin 
jotain etsien. Välillä vilkaisin kännykkää. Mä en odottanut puhelua keneltäkään. Tuntui tosi 
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tyhmältä. Suorastaan vitutti. Musta tuntui että jotain piti tehdä. Siirsin kirjahyllyn toiseen 
asentoon.  
 
TARJA  
Mä lähdin kirjastoon ja palautin vahingossa omia kirjojani. Mä kävin kaupassa ja unohdin 
maksaa. Mun piti laittaa pipo, mutta sovittelin kinnasta. Kengätkin oli eri paria, mä huomasin 
sen ulko – ovella. Jotenkin ulkona oli kylmempi kuin eilen, jotenkin värit oli toisia. Äänetkin oli 
kovempia ja mä väistelin ohikulkijoita. Päässä humisi. Niin kuin olisin just herännyt.  
 
SIMO  
Mä tunsin itseni tosi pieneksi. Kaikki näytti järjettömän suurelta. Niin kuin lapsena kun en 
ylettynyt ovenkahvaan. Mä pinnistin ja ponnistin mutta en vaan ylettänyt. Ovi oli kuin 
kerrostalo. Tänään en tosin katsonut alhaalta ylös vaan enemmänkin ylhäältä alas. Niin kuin 
seisoisi äkkiä pilvenpiirtäjän katolla.  
 
ESSI  
Mun oli äkkiä vaikea puhua. Niin kuin olisi ollut veden alla. Muutamaa sanaa en saanut ulos 
vaikka yleensä se on helppoa. Kädetkin hikosi ja henkeä ahdisti. Mitä tämä nyt oli? Päässäni mä 
kehitin hauskaa sanottavaa, mutta sitten kun yritin sanoa se jäikin tulematta. Siinä mä olin suu 
auki. Olin vaan ja tuijotin.  
 
IDA  
Mä heräsin aamuyöllä ja kävelin järven rantaan. Oli aivan tyyntä. Järvi ja taivas oli yhtä lasista 
pintaa, metsät taustalla kuin maalauksessa. Aurinko nousi hitaasti ja väritti vielä punaisella. 
Järvellä huusi kuikka. Se oli ainoa ääni. Silti musta tuntui että kaikki oli elävää, että koko elämä 
on nyt tässä. Kaikki mitä näkyi oli tosi kaunista. Mä tiesin äkkiä miltä Jumalasta tuntui kun se 
lepäsi seitsemäntenä päivänä.  
 
GERT  
Mä olin Kauhavalla ennen joulua, oli pakkasta ja metri lunta. Kapakassa meinasi tulla turpaan, 
majapaikkaan oli seitsemän kilometriä. Taksia ei saanut millään. Ei halunneet kuskata 
muukalaista. Perkele mä lähdin kävelemään. Kun katulamput loppui oli ihan pimeää. Koko ajan 
tuntui että joku tuijottaa, metsässä vaanii joku. Ajantaju katosi ja rupesi väsyttämään. Jalat kävi 
automaattisesti. Mieleen tuli että pystyisikö kukaan sieltä kapakasta tähän? Pystyisikö kukaan 
ihminen tähän, tulisiko kenellekään edes mieleen? Mä ajattelin että mä pystyn. Mä selviän 
kaikesta. Kukaan ei mahda mulle mitään.  
  
  
3. RAKKAUDEN KUMPARE  
 
TARJA  
Nyt se Titanicin kohtaus on totta. Se missä ne seisoo laivan keulassa. Meri on avoin ja taivas, 
mennään uuteen maailmaan. Eteenpäin pääsee vaikkei liikkuisi mihinkään. Rakkaus on juuri 
sitä. Sitten seuraa inspiraatio. Niin kuin löytäisi hyvästä kirjasta juuri sen lauseen joka kuvaa 
omaa elämää. Äkkiä on olo niin kuin lapsena kun halusi näyttää uutta lelua. Tai eka luokalla 
koulussa kun tiesi jonkun asian ja halusi että opettaja huomaa. Ei voinut istua normaalisti eikä 
pysyä paikallaan. Eikä voinut luovuttaa ennen kuin sai sen asian sanottua. Rakastuneena on 
pakko liikkua ja juosta. Etsiä suurille tunteille muotoa.  
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ANNA  
Rakkaus on marsu jota piilotellaan paidan alla. Pieni pehmeä möykky jonka sieraimet värisee. 
 
LAURI  
Rakkaus on lätkämatsi joka menee jatkoajalle, monta maalipaikkaa ja voitto viime sekunneilla.  
 
OUTI  
Flipperin pelaaminen on ihan kuin rakkautta, Linnamäki on sitä pelkästään. Se ylämäki kun 
noustaan Vuoristoradan korkeimpaan kohtaan tai se kun Lentävä matto pysähtyy ennen alas 
syöksymistä.  
 
TARJA  
Sitäkin se on kun menee palkkapäivän aamuna pankkiautomaatille. On pakko tarkistaa saldo 
ennen nostamista, että onko ne rahat tulleet vai ei. Rakkaus on teksti ”tapahtumaasi käsitellään” 
ja sitten ne luvut jotka tulee ruudulle.  
 
SIMO  
Sen jälkeen kaupassa kaikki näyttää toisenlaiselta. Äkkiä onkin varaa ostaa. Alkaa haluta 
kaikkea hyvää. Kassalla jopa hymyilee ja sanoo ”ole hyvä”. Sekin on rakkautta.  
 
ESSI  
Samoin on vastaleikattu tukka. Sitä haluaa näyttää kaikille kun kampaus on vielä täydellinen ja 
pää haisee kalliilta aineilta.  
 
IDA  
Viiden sadan euron nahkatakissa on paljon samaa. Se vaikuttaa jo ryhtiin ja kävelyyn. Silloin 
kun on tuliterä takki, kasvaa pituutta ja tuntee että kaikki tuijottaa. Välillä peilaa ja hämmästyy: 
olenko tuo muka mä? Näytänkö mä noin hyvältä?  
 
GERT  
Rakkaus on luvatonta jännitystä. Vähän kuin kävisi omenavarkaissa tai kurkistaisi 
avaimenreiästä kun isi ja äiti on ”päiväunilla”. Tai se kun nauraa nurkan takana kun on 
paiskannut jotain lumipallolla.  
 
ULLA  
Valtaa rakkaus on ilman muuta. Niin kuin se kun tietää toisesta jotain ja tämä toinen ei tiedä että 
tiedät. Se kun sitä ajattelee joka hetki, muodostaa päässään sanoja ja nauttii kun toinen ei voi 
kuulla.  
 
ANNA  
Ehkä eniten rakkaus on sitä kun tietää mehevän juorun ja sanoo: ”Mulla on kerrottavaa”. Se 
tauko kun muut hiljenee kuuntelemaan. Se on kuin jotain taikuutta.  
 
 
4. RAKKAUDEN YLÄMÄKI  
 
LAURI  
Nyt rakkaus on fasismia. Rakastuneet on hulluja fanaatikkoja. Kaikki toiminta palvelee yhtä 
ideaa, kaikki ajattelu rakentuu sen ympärille. Rakastuneena uskoo omistavansa maailman. Eikä 
alussa mikään ei ole mahdotonta. Kaikki vanhat rajat rikkoutuu.  
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OUTI   
Mä tein aamiaista keittiössä sun alushousut päässä. Muuten mulla oli pelkkä esiliina. Sitten mä 
kannoin tarjottimen vuoteeseen ja lauloin samalla Jaakko kulta, Jaakko kulta… Enkä mä edes 
osaa laulaa.  
 
TARJA  
Me leikittiin yhdessä tyynysotaa. Me leikittiin yhdessä kutitushippaa. Me tehtiin sanaleikkejä ja 
luettiin lastenkirjoja taskulampun valossa. Mössö Peltohiiri, Mössö Urhoollinen. Se oli meidän 
yhteinen suosikki.  
 
SIMO  
Mä kirjoitin tänään sulle runon. Töissä oli hiljaista, ei näkynyt ketään. Mä menin arkiston 
perimmäiseen nurkkaan ja siellä se sitten tapahtui: Sä sytytät mun sieluni sahanpurut, sä saat ne 
hehkumaan. Mä olen kuin sirkuksen palava rengas ja sä olet leijona joka hyppää sen läpi. Eikö 
ollutkin ihana. Mä olen melkein kuin oikea runoilija. 
 
ESSI  
Mulla tuli tunne että pitää juosta. Mä hyppäsin ulos bussista ja juoksin lumipyryssä. En mä 
tajunnut että matkaa on kymmenen kilometriä ennen kuin tulin perille ja oksensin verta. Sitten 
mä pyyhin suun ja soitin sun summeria. Sä vastasit. Ovi aukesi. Mua ei väsyttänyt yhtään.  
 
IDA  
Tiesitkö että osaan ranskaa? Mä olen oppinut sen juuri uudestaan. Mä opin sen kun asuin 
Belgiassa, senkin mä olin melkein unohtanut. Nyt mä muistan sen tosi tarkasti. Mä muistan 
kaiken mitä siellä tapahtui. Mulla on äkkiä paljon muistoja ja tarinoita kerrottavana. En ole 
ajatellut että ne kiinnostaisi ketään. Siksi mä en ole kertonut niitä kenellekään.  
 
GERT   
Mulla on vitusti rahaa. Mä olen säästänyt saatanasti. Mä olen melkein miljonääri, nuorenakin mä 
vain opiskelin. Nyt sitä sitten on mitä käyttää. Ja mä käytän sen suhun. Kukkia. Korvakoruja. 
Matkoja. Viikonloppuja loistohotelleissa. Mä haluan hemmotella sut pilalle.  
 
ULLA  
Mä karjun sängyssä kuin leijona. Naapurit on alkaneet karttaa mua. Töissä käytän korkeita 
kauluksia vaikka olisi kuinka kuuma. Mä en voi mennä sinne kaula syötynä. Mutta mun mieleni 
vaeltaa. Mä ajattelen kaikkia rivoja. Mä ajattelen sun vartaloa. Mä ajattelen sun hikeä, varsinkin 
sitä. Mä voisin valuttaa sitä kuppiin ja imeä pillillä. Sitä mä mietin kun asiakas puhuu. Mä en 
kuule sitä yhtään. Mä olen sentään psykologi. 
 
ANNA  
Mä en ole käynyt vuoteen baarissa. Ennen kävin kaksi kertaa viikossa. Mitä mä siellä kun mulla 
on sut, kotisohva ja hyvä leffa? Sä olet nousuhumala. Sä olet diskosavua. Sä olet kädet jotka 
nousee tanssiessa ilmaan. Ero on siinä että susta ei tule krapulaa ja sä kestät enemmän kuin neljä 
tuntia. Ero on siinä että sä et haihdu aamulla.  
 
LAURI  
Tällä hetkeltä multa onnistuu kaikki. Mä olen töissä kuin nouseva johtaja. Mulla menee kaikki 
jutut putkeen. Mua ei väsytä, mä en hermostu, mulla on aina uusia ideoita. Jos kahvitauolla tulee 
hiljainen hetki, mä keksin aina hauskaa puhuttavaa. Kun mä heitän paperipallon roskikseen, se 
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menee aina sisään. Kun mä kävelen toimiston käytävillä, kaikki ihmiset hymyilee. Kuinka kauan 
tämä voi jatkua? Musta tuntuu että ikuisesti.  
 
OUTI  
Nyt rakkaus on kuin luonnon kiertokulkua. Se ei koskaan jatku ikuisesti. Kohta aurinko nousee 
ylemmäs ja paistaa silmiin. Hyönteiset herää ja vesiskootterit. Niin kuin silloin kun juoksee 
ratikkaan ja se ehtii silti lähteä. Tai se että ehtii, mutta matkakortti ei toimikaan. Paljonpa 
kannatti juosta ja syöksyä ovista. Paljonpa kannatti hymyillä ja sanoa ehdinpäs. Nyt kaikki 
tuijottaa eikä sporasta pääse pois. Täytyy seistä automaatin vieressä ja pitää siitä kiinni ettei 
kaatuisi mutkassa. Hävettää kuin lapsena kun kusi housuunsa.  
 
 
5. RAKKAUDEN SAMMALOITUNUT KIVI  
 
SIMO  
Kyllä se oli se eka krapula. Se makasit sängyssä taju kankaalla ja haisit hieltä kuin mies. En mä 
tajunnut että sellaista voi olla. Pikku darran mä olisin ymmärtänyt, mutta en sitä että sä täriset 
koko päivän etkä pysty kunnolla edes puhumaan. Mä sitten kannoin sulle limsaa vuoteeseen. 
Vasta illalla sä olit melko normaali, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Se oli vähän kuin mun eka 
pieru. Sä et edes kuullut sitä kun olit toisessa huoneessa. Silti mä häpesin. Teki mieli kuolla. 
Siinä pääsi ilma koko jutusta, nopeasti narahtaen. Ajattelin että tässäkö se oli. Tässäkö koko 
rakkaus. Niin mä ajattelin silloin kun sä makasit ja haisit vanhalle viinalle. Että tätäkö sä oletkin 
oikeasti. Sen jälkeen mä välttelin sua pari päivää. Päätin ettei mennä yhdessä kapakkaan.  
 
ESSI  
Ei olisi pitänyt kysyä siitä. Ei olisi pitänyt puhua. Mutta mä rakastin sua niin että halusin tietää 
kaiken eikä mulla itsellä edes ollut mitään paljastettavaa. Enkä mä voinut aavistaa. Sä puhuit 
siitä niin kevyesti. Että noin vaan petit sun entistä kihlattua silloin viisi vuotta sitten. Sä vielä 
sanoit ettei sillä ollut väliä, koska sä et rakastanut sitä enää muutenkaan. Sen jälkeen mä en 
voinut itselleni mitään. Mä aloin soitella sun perään ja kysellä missä sä olet. Mä halusin aina 
tietää mihin menet ja kenen kanssa. Mä kyselin tarkasti jälkeenpäin että mitä te oikein teitte. 
Pahinta oli ettei sun vastaukset riittäneet. Mä en pystynyt uskomaan niistä yhtäkään. Ja siitä oli 
kuitenkin viisi vuotta.  
 
GERT  
Meidän tupareissa kaikki muuttui. Sä olit äkkiä ihan erilainen. Sä laitoitkin itsesi aivan toisin ja 
käytit ihan outoja vaatteita. Sitten se miten sä otit vieraita vastaan. Poskisuudelmia, sujuvaa 
ruotsia, small talkia. Sä olit kuin joku bisnesnainen tai rikas kartanon emäntä.  Mulle sä puhuit 
kuin palvelijalle. Varsinkin silloin kun en saanut skumppapulloa auki. Sun vieraat nauroi kun sä 
sanoit mua tunariksi. Sä sanoit sen hellään kiusoittelevaan sävyyn ja ne luuli sitä varmaan 
vitsiksi. Mä en luullut. Mä en nauranut. Pullo paukahti auki, skumppa virtasi. Kaikki hurrasi ja 
taputti käsiään. Mitä enemmän ne taputti, sitä pienemmäksi mä tunsin itseni.  
 
TARJA  
Mä tiedän että sä tarkoitit hyvää. Mä näin sen sun hymystä. Mutta silti se oli kuin lyönti 
naamaan kun sä sanoit muutaman viikon jälkeen: ”Mä rakastan sua”. Mä tiedän sen varmasti. 
Mä haluan jakaa mun elämän sun kanssa”. Mä katsoin sua äkkiä kuin elokuvaa. Mä istuin 
pimeässä pehmeällä penkillä ja söin popcornia. Teatteri oli tyhjä, ei ketään muuta. Mä ajattelin 
että kerrankin näin. Kerrankin saa olla rauhassa. Tämä on mun suuri unelma katsoa leffaa 
tyhjässä teatterissa. Mä toistin sen itselleni monta kertaa. Tämä on mun suuri unelma. Sitten mä 
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rykäisin. Katsoin sua silmiin. Yritin keksiä jotain sanottavaa.  
 
IDA  
Sä olit viikon reissussa. Sä olit varannut sen ennen kuin me tavattiin ja musta se oli ihan ok. 
Eihän me voitu olla yhdessä 24/7. Mutta sitten sä tulit takaisin. Sun tukka oli kammattu 
tyhmästi. Sä kerroit ihan tyhmiä juttuja. Syödessä sä nuuhkit sun sormia. Teitkö sä sitä ennen 
lähtöä vai tarttuiko se reissusta mukaan? Vai enkö mä vaan huomannut sitä ennen? Kuka sä 
oikeastaan olitkaan? Sä taisit huomata että mä katsoin sua kuin vierasta. Sä kysyit mikä on ja mä 
inhosin sua vielä enemmän. Kyllä, mä inhosin sua. Mä inhosin sua sillä hetkellä kun sä et 
ollutkaan enää täydellinen.  
 
ANNA  
Nyt on aika kutistua. Muututaan takaisin ihmisiksi. Aletaan nähdä ja tehdä virheitä. Yritetään 
välttää niitä. Yritetään olla muuta kuin on. Niin kuin siellä sporassa kun ihmiset tuijottaa. On 
pakko yrittää esittää jotain. Oikaista ryhtiä, rykäistä. Vilkaista kelloa kuin olisi kiire. Katsoa 
kännykkää viestien varalta, kopeloida taskuja. Välillä voi sipaista hiuksia taakse. Tärkeintä on 
kuitenkin katsoa. Ottaa etäinen, miettivä katse ja katsoa ulos kuin näkisi kohtalon. Sporasta pitää 
poistua heti kun mahdollista. Ei hypäten vaan määrätietoisesti. Aivan sama onko pysäkki edes 
oikea kunhan sen näyttelee oikeaksi. Sitten pitää kävellä eri suuntaan kuin spora. Yrittää unohtaa 
että ulkona sataa.  
 
 
6. RAKKAUDEN TERÄSTORNI  
 
LAURI  
Mä rupesin lukemaan naistenlehtiä. Mä halusin vinkkejä rakkauteen ja siihen kuinka nainen 
hurmataan. Mä halusin myös kohentaa mun ulkonäköä. Miten saa hiukset hehkumaan? Miten 
hoidetaan kuivaa ihoa? Hyvät reseptit, oikeat vitamiinit. Pukeutuminen, muotitrendit. Mitkä 
meikit on nyt in että tietää ostaa niitä lahjaksi. Mitä nainen haluaa lukea, mitä taas katsoa 
telkkarista. Ja sitten ne seksivinkit: seitsemän porrasta elämäsi orgasmiin. 23 tapaa koskettaa 
hellästi. Miten kannattaa puhua jos haluaa sänkyyn? Mä hankin kaikki lehdet ja luin ne kannesta 
kanteen. Aivan mieletön määrä hyödyllistä tietoa. Mulle aukesi uusi maailma.  
 
OUTI  
Mä taas heittäydyin tosi kovaksi. Sanoin että mua sä et pomota, se on my way tai no way. Mä 
keskityin katsomaan sua aina alaspäin ja oikein hain susta virheitä. Jos sä kuittailit mulle jostain, 
mulla oli aina vastaus valmiina. Mä keksin niitä iltaisin jos ei ollut muuta tekemistä. Niitä oli 
helppo keksiä ja se oli vielä kivaa. Luovaa hommaa, ihan kuin kirjoittaminen. Paljon oli juttuja 
jotka mä kehitin täysin omasta päästä. Sitten mä vaan sanoin ne niin vakuuttavasti kuin osasin. 
Mä nautin kun sain sut hiljaiseksi. Se oli ihan kuin sulista: syöttö ja palautus ja sitten 
tappolyönti.  
 
ULLA  
Mä tajusin miten vedota suhun. Mä rupesin leikkimään avutonta. Mä olin aina niin nainen ja niin 
heikkona ja sä röyhistit rintaa kun sait ratkaista asioita. Joskus mä itkin tekoitkua. Mulla oli 
muka ollut ankea lapsuus ja vaikea isäsuhde ja siksi mä olin tällainen. Susta oli kivaa lohduttaa 
ja musta oli kivaa kun sä lohdutit. Pian se kävi automaattisesti. Mä keksin nopean selityksen 
tyhmään ja huonoon käytökseen ja sä keksit nopeasti tavan lohduttaa. Musta se oli upea 
systeemi.  
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GERT  
Helpointa oli vaan nauraa kaikelle. Sanoa vaan että ”mikä on elämän tarkoitus” tai ”ehkä tämä 
on jonkun toisen unta”. Ylipäätänsä kääntää kaikki vitsiksi. Eikö sitä sanota että nauru pidentää 
ikää? Niin mä vääntelin sanoja ja puhuin hassuilla äänillä. Laitoin pyyhkeen huiviksi ja näyttelin 
mummoa. Sä tykkäsit mun hahmoista ja nauroit kippurassa. Hassuinta oli että mä aloin katsella 
ympärilleni eri tavalla. Miten ihmiset puhuu ja miten ne kävelee. Mä harjoittelin imitoimista ja 
kaikenlaisia temppuja. Lauloin ja steppasinkin yhtä aikaa että osaisin sopivalla hetkellä keventää 
tunnelmaa.  
 
ANNA  
Mä kutsuin sitä lumihiutaletilaksi. Nimi tuli siitä kun mä yritin lapsena laskea lumihiutaleen 
kaikki sakarat. Sitä mä aloin nyt tehdä jos tuli vaikeaa. Mä katsoin pöytäliinan kuvioita kun 
syötiin ja tapettia kun rakasteltiin. Vastapäinen talo oli mun suosikki kun siinä oli niin monta 
ikkunaa. Iltaisin mä tuijotin kun ihmiset touhuili kodeissaan ja yritin arvailla missä seuraavaksi 
sammutetaan valot. Joskus sä tulit ja suutelit mun niskaa. Sanoit että mä olen ihanan runollisen 
näköinen. Mä ajattelin että hyvä, hyvä kun kelpaa. Jos mä rakastat mua tällaisena ja haluat mut 
näin, se sopii mulle täydellisesti.  
 
ESSI  
Nyt pettymys johtaa pettämiseen. Kun pettää toista, pettää itseään. Kuinka pitkälle voi mennä ja 
mitä siitä seuraa: mitä sitten kun paljastuu?  
 
 
7. RAKKAUDEN MAAKUOPPA  
 
SIMO  
Musta tuntui ettei mikään riitä. Juuri kun mä olin opetellut jonkun tosi makean seksitempun, mä 
luin seuraavasta lehdestä jotakin vielä parempaa. Sitten mä mietin mitä tehdä. Käytänkö vanhaa 
jonka jo osaan vai yritänkö kokeilla uutta? Jos mä käytin vanhaa, mä tunsin itseni vanhaksi. Mä 
olin aikani elänyt fossiili. Jos mä taas yritin uutta, mä olin kuin kömpelö koulupoika. Elin yhtä 
ikuista ekaa kertaa. Musta tuntui ettei mikään ollut koskaan hyvin ja kaiken aikaa mä pelkäsin 
että sä jätät mut. Lehdetkin rupesi kuvottamaan. Vaatimusta siellä, kritiikkiä täällä. Kirkkaita 
värejä, kiiltäviä kuvia. Näin teet oikein ja tällainen on hyvää. En mä pysynyt enää niiden 
perässä. Mä aloin tehdä pahoja virheitä. Menin tempuissani sekaisin.  
 
TARJA  
Se juttu lähti käsistä. Mä löin niitä tappolyöntejä ja sä alistuit niihin. Se rupesi vituttamaan kun 
iso mies kyyristeli. Mun ei enää tarvinnut keksiä ilkeyksiä, niitä tuli ihan luonnostaan. Ne alkoi 
olla aika pahoja, mutta sä kestit ne niin kuin koira jota potkitaan. Mä aloin vihata sua tosissani, 
mutta myös mun suussa maistui pahalta. Joskus mä sulkeuduin kylppäriin itkemään. Mä katsoin 
mun kuvaa peilistä ja inhosin itseäni. Saatanan huora, mä saatoin kuiskata. Sitten mä löin itseäni 
poskelle.  
 
IDA  
Tuli kerta että sä et ehtinytkään lohduttaa. Sä sanoit vaan että koita nyt pärjätä ja menit omiin 
hommiisi. En mä osannut tehdä mitään. Mä vaan seisoin paikallani ja mun silmissä sumeni. Se 
taisi kestää aika kauan, vaikken mä tiedäkään miten kauan. Mä havahduin siihen että sä ravistit 
mun hartiaa ja huusit että mikä mulla on. Mä rupesin itkemään oikeasti ja pyytelemään sulta 
anteeksi. Mä huusin ihan suoraa huutoa ja sä säikähdit niin ettet uskaltanut koskea. Mä en 
vieläkään tiedä mikä muhun meni. Sen jälkeen sä otit etäisyyttä.  
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OUTI  
Itku pitkästä ilosta. Niinkin sitä sanotaan. Kun mä näin sun itkeneen, mä menin mykäksi enkä 
puhunut moneen päivään mitään. Säkin olit hiljaa ja oli tosi painostavaa. Mä en vieläkään tiedä 
miksi sä itkit, johtuiko se musta vai jostain muusta, oliko se edes mitään tärkeää. Sä et kertonut 
enkä mä kysynyt, ihmiset itkee joskus. Sen jälkeen kaikki oli toisin. Me yritettiin olla niin kuin 
ennen, mutta molemmat tiesi että se oli harhaa. Mä yritin vielä vääntää vitsejäkin. Mutta kerran 
sä katsoit mua tosi pitkään ja mä kadotin täysin mun ajatuksen. Nauru loppui kesken kuin joku 
kone olisi hyytynyt. Musta tuntui että mä olen vammainen.  
 
ESSI  
Mä luulin että kaikki oli hyvin. Mä luulin että sä olit onnellinen. Mutta sitten sä nousit sängyssä 
mun päältä ja sanoit etten mä oikeasti halua sua. Mä en osannut sanoa mitään. Sä et katsonut 
mua päin, mutta silti mä peitin itseni, mä olin äkkiä tosi alaston. Sun selkä tuijotti mua ja koko 
huone, silmiä joka puolella. Mä en uskaltanut liikkua, mä en uskaltanut puhua. Mä en uskaltanut 
edes ajatella. Mun päässä kävi tv:n lumisade, tyhjä taivaskanava. Se oli ihan kuin Poltergeistissa. 
Ja sitten ne räyhähenget tuli.  
 
GERT  
Nyt on se hetki kun vajotaan alas. Paidat puetaan nurinpäin päälle ja kupit kääntyy ylösalaisin. 
Kaikki vessasta vedetty paska nousee pintaan. Kaikki nielty ruoka nousee ylös. Kaikki mikä oli 
hyvää, maistuukin paskalta ja se täytyy sylkeä pöydälle. Siinä se kiiltää kuvottavana mössönä. 
Vieläkö tekee mieli syödä? Vieläkö näyttää hyvältä? Ei taida linnut laulaa eikä aurinko paistaa 
pilvettömältä taivaalta. Ei taida oikein lempi leiskua. Missä on kauniit sanat nyt? Missä on se 
”mä rakastan sua”?  
 
 
8. RAKKAUDEN PORTAAT  
 
ANNA  
Tämä on kaikki sun syytäsi. Sä olet pilannut mun elämän sun heikkoudella. Jotkut sentään kusee 
housuihinsa, mutta sä kusit mun päälle. Miksi sä oikein rupesit mun kanssa jos et ollut varma 
alunperinkään? Oletko sä koko ajan vain näytellyt? Mä olen antanut sulle itsestäni kaiken sen 
rakkauden mitä mulla on antaa ja mä elin siinä uskossa että niin säkin olet. Kaikki ne viestit ja 
kukkaset. Kaikki ne kauniit sanat. Kaikki ne lupaukset ja yhteiset unelmat. Sitten sä annat 
ymmärtää ettei tämä ole niin vakavaa. Ei ole koskaan ollutkaan. Olenko mä käsittänyt väärin? 
Pidätkö sä mua tyhmänä? Olenko mä sulle niin kuin joku lapsi jonka voi lepyttää kivalla lelulla? 
Jumalauta mikä sadisti. Tai pahempaa, täysi psykopaatti. Mielipuoli, sitä sä olet. Tai sitten vaan 
idiootti. Itsekäs vitun idiootti.  
 
LAURI  
Jos mä tapaisin sut nyt, mä kiertäisin sut kaukaa. Mä en koskisi suhun enkä edes katsoisi päin. 
Sä olet kuin joku tauti joka tarttuu katseesta. Tauti joka saa sekoamaan. Ensin sä houkuttelet 
miehen sun luo. Sitten sä koukutat sen itseesi. Miehen pitää ratkaista sun kaikki ongelmat ja 
maksaa sun vanhat velat. Vastineeksi saa seksiä ja ”rakkautta”. Mitä pidempään tätä jatkuu ja 
mitä syvemmälle suhun uppoaa, sitä varmemmin sä käännät selkäsi. Mies on vaan tylsä palvelija 
eikä edes hyvä sängyssä. Sä alat katsella vieraisiin pöytiin. Sä haaveilet tosi äijien isoista 
kyrvistä. Kai sä tarvit ison kyrvän niin. Sun pillukin on kuin ulkoavaruus, oikea musta aukko. 
Onneksi heräsin ennen kuin katosin kokonaan. Onneksi tajusin etten joutunut jonon jatkoksi. 
Saatana, selvittäisit sun pään. Sä tuhoat sillä ihmisiä.  



  11(17) 

© 2008 Kaarlo Kankaanpää  

 
ULLA  
Nyt on astiat rikottu. Nyt on aika hiljentyä. Tulee suru, tulee häpeä. Pahinta on muistella mitä 
kaikkea teki ja paljasti, miten näytti arat paikat. Yksi ihminen tietää enemmän kuin muut ja 
kantaa sitä tietoa mukanaan. Yksi ihminen vei sydämen ja pitää sitä nyt rinnassaan.  
Nyt tulee ilta. Aurinko laskee. Järvi tyyntyy lasiseksi pinnaksi. On taas kaunista, niin kaunista. 
Rinnassa värisee oudosti. Oma viha kääntyy sääliksi: ”Mitenkähän sä oikein pärjäät? Sulla on 
varmaan mua ikävä”. Muistot on kuin neulanpistoja tai jääpaloja paljaalla iholla. Toinen on 
sisällä vaikkei olekaan lähellä.  
 
 
9. RAKKAUDEN PIMEÄ PUOLI  
 
ULLA  
Mitä pidempään tätä jatkuu, sitä pehmeämmäksi käy. Nyt rakkaus on kuin valokuva – albumi 
jota on turvallista selata. Muistot on kuin sulkia jotka kutittaa.  
 
TARJA  
Olihan meillä hyviäkin hetkiä. Mä tykkäsin meidän rituaaleista. Aina perjantaisin, työviikon 
päätteeksi, haettiin yhteinen ”perjantaipullo”. Se oli aina punkkua, mieluiten täyteläistä. Vähän 
hassua sikäli ettei me kumpikaan ymmärretty viineistä mitään. Me seistiin Alkon hyllyjen 
välissä kaikkien niiden satojen punkkupullojen keskellä puoli kahdeksalta joka ikinen perjantai 
ja yritettiin miettiä mitä otetaan. Myyjillä oli varmaan hauskaa meitä katsellessa.  
 
SIMO 
Niin. Aina se pullo kuitenkin saatiin. Sitten mentiin ruokakauppaan. Ostettiin homejuustoa ja 
keksejä, aina samaa merkkiä. Koskaan se ei tuntunut tylsältä vaan aina just tarpeelliselta. Ei 
tullut edes mieleen että kokeiltaisiin jotain muuta.  
 
TARJA  
Ei niin. Sitten mentiin kotiin ja syötiin ja juotiin ja puitiin viikon tapahtumia. Ulkona tuli ihana 
viikonlopun pimeä, toisenlainen kuin arkena. Niin kuin iso esirippu olisi vedetty kaiken kiireen 
ja raatamisen eteen ja nautittu vaan elämästä. Mekin vaan poltettiin kynttilää ja juotiin viiniä. 
Hierottiin vuoronperään toistemme hartioita. 
 
SIMO  
Mä en ollut koskaan hieronut ketään ennen, mä olin siinä tosi huono. Mutta sä et välittänyt siitä, 
sä sanoit että kyllä mä kehityn. Ja mä kehityinkin ja keksin uusia juttuja. Pian sä sanoit että mä 
olen kuin oikea hieroja.  
 
TARJA  
Oli niin pehmeä ja taipuisa olo. Mä hyrisin sun käsissä kuin kissa.  
 
SIMO  
Kisu, sä olit mun kisu.   
 
TARJA  
Niin. Mä muistan miten turvallista sun kanssa oli olla. Ei pelottanut käydä iltaisin lenkillä. 
Lauantaisin meillä oli se tapa että tehtiin tunnin kävely pururadalla ja käytiin paluumatkalla 
vuokraamassa dvd. Meillä oli tosi samanlainen maku leffojen suhteen.  
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SIMO  
Mutta irtokarkit oli vaikeita. Niitä on niin paljon vuokraamoissa. Namusia. Niin sä aina sanoit. 
”Ostetaanko vielä namusia”.  
 
TARJA  
Sitten sä muka tuskastuit että ei kai taas. ”Menee koko ilta kun valitaan”.  
 
SIMO  
No, kauan siinä menikin. Mä tykkäsin isoista ja pehmeistä ja värikkäistä. Sä taas pienistä ja 
kovista ja väkevistä. Sitten meillä oli muka hirveä riita. Me ei muka sovittu yhtään yhteen.  
 
TARJA  
Se oli vaan tekosyy sovintoseksiin.  
 
SIMO 
Niin, me tiedettiin se molemmat. Se oli tosi ihmeellistä.  
 
TARJA  
Kyllä meillä oli paljon hyviäkin hetkiä.  
 
SIMO  
Oli. Oli tosi paljon hyviä hetkiä.  
 
IDA  
Nyt päässä alkaa surista. Niin kuin lähellä olisi ampiainen jota ei kuitenkaan näy. Silti sen pistoa 
varoo. Mieleen tulee kysymyksiä: Mitä mä nyt teen? Mitä mun pitäisi tehdä? Pitäisikö mun 
lähteä? Pitäisikö mun jäädä? Pitäisikö yrittää jatkaa vai pelkästään lopettaa? Yksi vastaus 
synnyttää kaksi uutta kysymystä. Niin kuin katkaistun madon kaksi päätä. Kun kiemurtelu alkaa, 
se ei lopu koskaan.  
 
 
10. RAKKAUDEN VIIMEINEN MUTKA  
 
GERT  
Mä olin lapsena tosi rohkea. Mä muistan kun isot pojat heitteli mun pipoa. Niitä oli kolme tai 
neljä. Mä hyppäsin sen yhden päälle ja kaadoin sen maahan, mua kolme kertaa isomman. Mä 
sain hirveät lumipesut, lunta housuihin ja kaikkialle. Mä itkin mutta nousin ja yritin vielä lyödä. 
Ne kävi kaikki mun päälle ja kantoi mut lumikasaan. Lappoivat kilokaupalla lunta mun päälle. 
Sitten ne lähti pois. Mä olin kuin uitettu koira kun nousin kasasta. Samoin mun pipo jonka ne 
jätti maahan. Mä poimin sen maasta ja hytisin ja itkin. Lähdin kohti kotia. Ajattelin etten 
ainakaan antanut periksi. Ajattelin etten juossut pakoon. Mä en koskaan juossut pakoon vaikka 
kiusattiin. Mä en luovuttanut vaikken saanutkaan niitä lopettamaan. Mä tappelin aina ylivoimaa 
vastaan. Sellainen mä olin lapsena. Ja sellainen mä olen vieläkin. Mä en aio jättää sua. Mä en aio 
luovuttaa. Mä saan sut vielä rakastumaan muhun uudestaan.  
 
ESSI  
Nuorena mä saatoin baarissa tilata kaksi paukkua viisi minuuttia ennen valomerkkiä. Sitten mä 
notkuin niiden kanssa kun pilkku tuli ja kauan vielä sen jälkeen. Vasta kun viimeinen mies oli 
poistunut baarista, saatoin mäkin lähteä. Usein tosin lirkutin vielä portsarin kanssa. Sen jälkeen 
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kävelin yksin kotiin. Se oli aina yhtä hirveää. Niin kuin olisi mennyt teloituspaikalle. Yhden 
kerran mä näin itseni peilistä baarin eteisessä. Mä näin naisen jolla oli räikeät meikit ja korkea 
kampaus, lyhyt hame ja liian leveä kaula – aukko. Mä horjuin mun korkeissa koroissa ja mulla 
oli paha hikka. Ei jumalauta. Ei saatana. Mä heitin ovella korkkarit helvettiin ja juoksin kotiini. 
Siellä mä pesin meikit ja leikkasin tukkani. Puoli viideltä aamulla mä olin valmis. Aurinko nousi 
talojen takaa. Nyt mä lähden baarista hyvissä ajoin. Otan pari paukkua ja katson käykö flaksi. 
Jos ei käy, niin ei sitten käy. Eikä mulle kelpaa ihan kuka vaan. Sä kyllä kelpaat, mä rakastan 
sua. Rakastan todella ensi kertaa elämässäni. Silti sun täytyy mennä. Sun täytyy mennä koska 
mun täytyy. Vielä suakin enemmän mä rakastan sitä hetkeä kun aurinko nousee talojen takaa.  
 
SIMO  
Nyt on se hetki kun täytyy päättää. Rakkaus on tehtyjä päätöksiä. Ihan sama mitä päättää kunhan 
päättää. Pahinta on jättää päättämättä. Vaikea päätös on kuin rakastuisi uudelleen. Se on kuin 
olisi pitkään veden alla ja nousisi sitten valoon. Kaikki näyttää taas tuoreelta. Kaikki näyttää 
arvokkaalta. Pää on seesteinen kuin ilma sateen jälkeen. On kevyt kävellä ja hyvä mennä. Istua 
vain ja miettiä rauhassa.  
 
 
11. RAKKAUDEN KESÄTEATTERI  
 
KAIKKI 
Espoonlahden teatteri esittää; Kannusillanmäen kesäteatterissa: Rakkauskysymyksen lopullinen 
ratkaisu.  
 
ANNA  
On kaksi tapaa harrastaa seksiä. Oikea tapa ja väärä tapa. Sana pätee rakkauteen: on kaksi tapaa 
rakastaa, oikea tapa ja väärä tapa. Minä olen nyt Kaarlo Kankaanpää, rakkauden ”asiantuntija”. 
Tässä on väärä tapa rakastaa.  
 
LAURI  
Minä rakastan sinua enemmän kuin mitään. Tulisitko vaimokseni?  
 
IDA  
Kyllä. Pidetään kirkkohäät. Varataan kirkko kahta vuotta ennen ja mietitään järjestelyjä.  
 
LAURI  
Tehdään excel – taulukko siitä mitä kaikkea tarvitaan. Ainakin ruokaa, juomaa ja musiikkia.  
 
IDA  
Paljon kukkia ja morsiusneitoja. Seitsemää sorttia riisiä ja paljon paperisilppua. Ja meidän 
nimikoidut servetit ruokapöytään.  
 
LAURI  
Hääkakkuun voisi koristella meidän kuvan.  
 
IDA  
Ja kirkosta lähdetään vossikalla. Sekin on koristeltu kukilla. Mun kimppu painaa ainakin 
kymmenen kiloa.  
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LAURI  
Mulla on smokki ja silinteri. Kaikki huokailee kun mä olen niin komea.  
 
IDA  
Mä olen kaunein morsian koskaan. Pukua suunnitellaan puoli vuotta. Kampausta kahdeksan 
viikkoa. Ennen häitä mua meikataan kaksi vuorokautta yhteen menoon.  
 
LAURI  
Kun me tullaan kirkosta, voisi torvet soida ja tykit ampua. Mun kaverit muodostaa kunniakujan. 
Vuokrataan miekkoja joita ne voi pitää tanassa.  
 
IDA  
Mun kaverit voi laulaa häämarssia enkeleiksi pukeutuneina. Mun hääpuku on niin suuri että sen 
helmaan tarvitaan kahdeksan kantajaa. Ne voisi olla kääpiöitä jotka tilataan ulkomailta.  
 
LAURI  
Tanssivia kääpiöitä ja marakatteja. Hääjatkot Hartwall – areenalla. Teemana sirkus ja akrobatia.  
Tulennielijöitä, norsuja, klovneja. Ruokana kokonainen härkä jota pyöritetään vartaassa.  
 
IDA  
Ja hääkakku on valtavan parisängyn kokoinen. Siellä on oikean kokoiset figuurit meistä.  
 
LAURI  
Tietysti seksihommissa.  
 
IDA  
Lahjoja tulee niin että ne pitää kuskata rekalla.  
 
LAURI  
Ja häämatkalle lähdetään kuumailmapallolla.  
 
IDA  
Ihanaa kulta. Mä rakastan sua.  
 
LAURI  
Niin mäkin sua.  
 
IDA  
Kirkko pitäisi varmaan varata.  
 
LAURI  
Niin, ja tehdä se suunnitelma.  
 
IDA  
Mikäs kirkko me varataan?  
 
LAURI  
Miten tätä oikein suunnitellaan?  
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ANNA  
Tämä on väärä tapa. Oikea tapa on tämä.  
 
SIMO  
Sinä rakastat minua.  
 
ULLA  
Ei. Sinä rakastat minua.  
 
SIMO   
Ei vaan sinä minua.  
 
ULLA  
Ei vaan sinä minua tuplaten.  
 
SIMO   
Sinä minua.  
 
ULLA  
Sinäpä minua.  
 
SIMO   
Sinäpä.  
 
ULLA  
Sinäpä sinäpä.  
 
SIMO   
Sinäpä sinä sinä sinäpä.  
 
ULLA  
Sinä sinäpä sinäpä sinä.  
 
SIMO   
Sinä pässinä.  
 
ULLA  
Pässi sinä.  
 
SIMO 
Pää pää pässinpää.  
 
ULLA  
Pää sinä. Sinä pää.  
 
SIMO  
Pääsipä pää. Pää pää pää.  
 
ULLA  
Pääsisipä päästä pää.  
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SIMO  
Pää päästä päähän.  
 
ULLA  
Sinä.  
 
SIMO  
Sinä.  
 
ANNA  
Kun rakkaus päättyy, toimitaan yleensä näin.  
 
OUTI  
Allekirjoitus tähän. Ja sitten tähän. Ja vielä tähän. Siihen alemmalle viivalle. Kiitoksia. Kiitoksia. 
Eronne on nyt astunut voimaan. Hyvää päivänjatkoa. Hissi on muuten rikki. Että portaita pitkin 
alas. Seuraava! Seuraava! Ja seuraava! Ja seuraava! Ja sitä seuraava…  
 
ANNA 
Tämä on väärä tapa. Oikea tapa on tämä.  
 
TARJA   
Rakkaat ystävät. Hyvät seurakunnan jäsenet. Olemme tänään kokoontuneet tähän Herran 
huoneeseen Jumalan kasvojen eteen erottamaan toisistaan nämä kaksi rakastavaista. Kuten me 
kaikki tiedämme, on tämä suhde ollut alkuhuuman haihduttua aivan perseestä. Sinä et ole 
halunnut nähdä todellista vaivaa suhteen eteen. Olet ajatellut vain omia menojasi ja omia 
tarpeitasi ja valitellut kavereillesi kuinka se ämmä on liian vaativa. No, nyt saat mennä omia 
teitäsi, ajatella vain itseäsi ja käydä kaljalla juuri silloin kuin huvittaa.  
Sinä taas odotit rakkaudelta liikaa. Uskoit että muutut toiseksi paremmaksi ihmiseksi kunhan 
sinulla on mies jota rakastaa. Miehen sinulle tuottamaa pettymystä käsittelit jakamalla tavaraasi 
ympäri kaupunkia ja hakemalla tyydytystä irtomiesten sylistä. No, nyt saat panna ketä huvittaa ja 
etsiä samalla sitä isähahmoa jonka kai edelleen uskot löytäväsi.  
Hyvät seurakunnan jäsenet. Vuorossa erovala.  
Tahdotko sinä erota tästä naisesta ilman turhia pahoja sanoja, ilman huoraksi haukkumista ja 
riitoja ja olla muistelematta häntä pahalla, ellet ensin muistele myös omaa käytöstäsi.  
 
GERT  
Tahdon.  
 
TARJA  
Entä tahdotko sinä erota tästä miehestä ilman liiallista katkeruutta, ilman itkua ja raivoamista, ja 
olla osoittelematta häntä ivallisesti kun näet hänet uuden miehesi kanssa, ellet ensin käy läpi 
myös omia virheitäsi.  
 
ESSI  
Tahdon.  
 
TARJA  
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen: Teidät on erotettu.  
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ANNA  
Rakkaudesta voisi puhua pitkään. Maailmassa ei ole montaakaan asiaa josta puhuttaisiin yhtä 
paljon. Mutta kannattaako rakkaudesta puhua? Onko siinä lopulta mitään puhumista? Tässä 
väärä tapa puhua rakkaudesta.  
 
LAURI  
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei karehdi, ei kersku, ei pöyhkeile eikä 
käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa ei 
iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa 
toivoo, kaiken se kärsii.  
 
ANNA  
Selkokielellä tämä tarkoittaa.  
 
IDA  
Rakkaus ei kävele päin punaisia. Rakkaus palauttaa kirjat ajoissa kirjastoon. Rakkaus ei kaiva 
nenää eikä syö räkää, ainakaan julkisella paikalla. Rakkaus on myös huolissaan 
ilmastonmuutoksesta, kannattaa joukkoliikennettä, ylistää vanhojen hyvien aikojen 
yhteisöllisyyttä ja kritisoi nykyajan kiireistä, yksilökeskeistä elämäntapaa.  
 
ANNA  
Tommy Tabermann puhuu rakkaudesta. Tommy Tabermann myy mukeja, joissa on sanoja 
rakkaudesta. Tommy Tabermann tienaa hyvin. Pitäisikö puhe rakkaudesta lopettaa? Tai ainakin 
keksiä rakkaudelle toinen nimi? Minä olen Kaarlo Kankaanpää, rakkauden ”asiantuntija”. 
Minulla ei ole enää mitään sanottavaa.  
 
 
12. RAKKAUDEN SYDÄNTEN LUOVUTUS  
 
Esiintyjät irrottavat sydämet rinnastaan ja antavat ne yleisölle. Tämän jälkeen istutaan 
katsomaan yleisöä. Yleisö taputtaa sitten kun taputtaa.  

 
 

LOPPU 


