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Henkilöt 

 

VANHEMPI SEURUE 

LEILA, kuoleva potilas vuoteessa (n. 60-70-v.) 

ESKO, edellisen mies 

EMMI, edellisten tytär 

SEPPO, edellisten poika 

 

NUOREMPI SEURUE (henkilöt 20 v. molemmin puolin) 

MIKKO, nuori potilas pyörätuolissa 

NINA, edellisen tyttöystävä  

JESSE, edellisten kaveri 

NATALIA, edellisten kaveri 

 

Kohtaus 1 

Sairaalahuone. Näyttämöllä on sairaalavuode, ja siirrettävän sermin 

toisella puolella seurustelutila (pieni pöytä ja tuoleja). Vuoteessa 

makaa kuolemaa tekevä LEILA. MIKKO istuu seurustelutilassa, lukee 

Seiskaa, paikat on täynnä aikakauslehtiä.  

 

Vanhemman seurueen tapahtumat tapahtuvat vuoteen ympärillä, nuoremman 
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seurueen tapahtumat seurustelutilassa. 

 

VANHEMPI SEURUE astuu huoneeseen. 

 

ESKO 

Jaha, mites täällä jaksellaan? Silimät liikkuu… (Järjestelee potilaan 

tavaroita.) Söin lähteissä sitä sun hapankaalias. Hirveesti rupes 

närästään. Olen syönyt sitä koko kevään. Eilen hain viimiset purkit 

kellarista. Kohta nälkäkuolema koittaa... Meikäläiselle. 

 

EMMI (Hiljaa.) 

Isä … 

 

ESKO 

Niin on. Äitis laittaa... Kattos kuka tuli. (Osoittaa SEPPOA.) 18 

minuuttia. Tallinnasta Hernesaareen. Kopterilla. Ajattele, maasta 

toiseen, ja paljon vettä välissä. 

 

SEPPO 

Moi. 

 

LEILA 

(Mumisee jotain.) 

 

ESKO 

Mitä sano? 

 

EMMI (Kumartuu lähelle LEILAA. Panee käden otsalle.)  

 

Kohtaus 2 

NUOREMPI SEURUE tulee kovaäänisesti huoneeseen, 

kolistelevat tuoleja. NINA kiirehtii 

ensimmäisenä suutelemaan MIKKOA. 

 

JESSE (Huutaa.) 

Kuis panee? 
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NATALIA 

Voi juma! 

 

MIKKO 

Elämä täällä tulee niin helevetin pitkäks. Tääl 

ei oo mitään tekemistä. Lukee samoja lehtiä 

päivästä toiseen. Kysy multa mitä vaan Britney 

Spearsin kännisekoiluista. Leikkaushaavaa 

kutittaa sikana. Muuten menee hyvin. Kun ei 

valita. (Noteeraa NATALIAN.) Natalia.. 

 

NATALIA 

Moi! 

 

JESSE ja NATALIA alkavat lukea lehtiä. NINA 

istuu MIKON vieressä. 

 

Kohtaus 3 

EMMI 

Äiti, mitä sä sanoit? 

 

LEILA 

(Mumisee jotain.) 

 

ESKO 

Mitä sano? 

 

EMMI 

”… eikös huorat laita ruokaa …” 

 

JESSE ja NATALIA repeävät päälle yhtaikaa 

nauramaan hauskaa kohtaa lehdestä, jatkavat 

lukemista. 

ESKO 

Lähetään kattoon kuinka poika siellä elää. 18 minuuttia rannasta 

rantaan. Siellä nousee datshoja venäläisille uusrikkaille. Tai kai 

niillä virolaisilla on jo ihan omat rikkaansa. Sepolla on isot 

bisnekset. 
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SEPPO 

Nooh … Täytyy olla herkkänä, kun kysyntä ja tarjonta kohtaa. Pitää 

painaa nyt. Ei tiedä koska tulee taas huonot ajat. Haudassa ehtii 

sitten levätä …  

 

ESKO katsoo Seppoa. 

 

SEPPO (Kovalla äänellä.) 

Eläkkeellä! Voi sitten levätä … ja matkustella … 

 

Kohtaus 4 

JESSE (Heittää lehden pois.) 

Mä lähen Goalle. 

 

MIKKO 

Kenen kanssa? Miran kanssa? 

 

JESSE 

No hei. Se on joku vitun asuntosäästäjä. 

 

MIKKO 

Eihän se oo kuin jotain 26. Miks sä sitten olit 

sen kanssa? 

 

JESSE 

Se vaan jotenkin tarttu. Ei ollut siinä 

muutakaan. Meinasin joutua pahaan selibaattiin.  

(Nauraa.) 

 

NATALIA 

Voi vittu! 

 

Kohtaus 5 

EMMI 

Äiti,  mä soitan sulle jotain. (Kaivaa viulua kotelosta.) 
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ESKO 

Joo, Emmi on ihan mielettömästi edistynyt. Meidän perheen Paganini. 

(Ottaa viulun pois.) 

 

EMMI 

Isä …! Ja Paganini oli sitä paitsi mies. 

 

ESKO 

No.. sormet. Sormet kuin Paganinilla. 

 

LEILA 

(Mumisee jotain.) 

 

ESKO 

Mitä sano? 

 

SEPPO(Kumartuu LEILAN luo, panee korvan lähelle suuta.) 

 

ESKO 

Hourailee jotain. 

 

EMMI 

Tai sitten ei. 

 

Kohtaus 6 

Kuvitelma: LEILA hakee MIKON tanssiin musiikin 

alettua. 

 

Kohtaus 7 

MIKKO 

Mun viereen tuotiin yks vanha mies. Se oli ollut 

kahdessa sodassa, talvisodassa ja … 

 

NATALIA 

… jatkosodassa. 

 

MIKKO 

Niin, talvisodassa ja jatkosodassa. Kun se 
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tuotiin, se oli ihan kanttuvei. Ne pani sen 

letkuihin, ja seuraavana päivänä se hiukan 

piristy. Se oli istunut jossain Ihantalassa 

kaksi päivää kivenkolossa ja vapissut. Oli 

valehdellut, että eksyi porukasta. Sano, ettei 

ole kertonut tätä kenellekään kuin nyt mulle. 

Ettei ollut mikään sankari. En meinannu saada 

selvää sen puheesta. Se puhui niin hiljaisella 

äänellä, sellasella falsetilla. Mä mietin, että 

onks tollasia vielä olemassa. Se tuntu niin 

esihistorialliselta. Mieti. Mieti jos joku … 

Pontius Pilatus … tai joku vastaava tuotaisiin 

sun viereen huoneeseen. Me oltiin siinä hetken 

molemmat samaan aikaan elossa. Mä tunsin itteni 

jotenkin hirveen nuoreks, ja samalla vanhaks. 

Seuraavana aamuna sitä ei enää näkynyt, se oli 

lähtenyt. Hoitsu kertoi. Kaikki kävi kauheen 

nopeesti. 

 

NATALIA 

Mun vaari on sotaveteraani. Se elää vielä. 

 

JESSE 

Sotaveteraani. Se on niin kuin joku ammatti. 

”Olen Birgitta, 22-vuotias sotaveteraani 

Pornaisista.” – Mikko, sä mietit liikaa. Ei kai 

se ollut sun vika. Se oli sen vika. 

 

NINA 

Mun mielestä vanhukset on ihan ok. Mut niitä on 

jotenkin liikaa, joka paikassa. Sit ne etuilee, 

ja on sen näköisiä, ettei muka kukaan huomaa. 

Välillä tosi törkeesti. Mun mielestä vanhukset 

olis paljon nuorekkaampia ja terveempiä, jos ne 

hoitais itteensä. Ne eläis paljon pitempään, jos 

ne ei vetäis koko ajan jotain vitun läskiä. Ja 

äijät vetää viinaa. Ei ole ihme jos miehet 

kuolee nuorempana kuin naiset. Jotenkin ne ei 
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välitä ittestään ja elämästä. Ei vanhuus tule 

sillai puun takaa, jos vähän hoitaa itteensä. 

 

Kohtaus 8 

ESKO (Leilalle.) 

Onko kipuja? Ei ole? Ei ole. 

 

EMMI 

Mistä sä sen tiedät. 

 

LEILA 

(Mumisee jotain.) 

 

ESKO 

Mitä sano? 

 

EMMI (Kumartuu LEILAN luo, kohauttaa olkapäitä.) 

 

SEPPO panee käden LEILAN otsalle, LEILA haparoi sitä pois. 

 

EMMI 

Ei se halua. Anna mä. 

 

ESKO 

Se on niin temperamenttinen toi Leila. Meillä on... Jouduin työn takia 

olemaan niin paljon poissa. Paljon ylitöitä. Leilalle jäi kaikki 

vastuu. Jonkun piti tuoda rahaa taloon. Nyt kun meillä olisi aikaa, 

tuli tämä. Juuri kun elämä alkaa jollain tavalla selkiintyä, sitten 

tulee aina jotain. 

 

LEILA 

(Mumisee jotain.) 

 

ESKO 

Mitä sano? 
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EMMI (Kumartuu LEILAN luo.) 

En tiedä.. 

 

Kohtaus 9 

MIKKO 

Miten pitkään sä aiot olla siellä? 

 

NATALIA 

Jää sinne. Hyppää Gangesiin. 

 

JESSE 

Voi vittu. Gangesiin on sieltä jotain 2000 

kilometriä. Siellä on kuule ihan eri mittakaavat 

kuin mitä sun aivoilla pystyy kuvitteleen. Se ei 

oo mikään Espoo. – Kuukauden, vuoden, en tiedä, 

kattelen. Mä en haluu elää koko loppuelämää 

tällasten … puunaamojen kanssa ja odottaa 

kuolemaa. Emmä tiedä, täällä on niin helvetin 

ankeeta. Vitun pimeetä. 

 

NINA 

Mä en päästäis Mikkoa. Mä rakastan sitä liian 

paljon. 

 

MIKKO 

Ai, sä haluut rajoittaa. Kuule mulla on vapaa 

tahto. 

 

NATALIA 

Vaan kuollut on vapaa. Joku filosofi tai joku on 

sanonut. Olen kyllä samaa mieltä. 

 

JESSE 

Mä olen ainakin vapaa. Rahaa sais olla enemmän. 

Se vähän rajoittaa, mut muuten, ei mitään. Vapaa 

kuin taivaan lintu. 
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MIKKO 

Taivaan lintu? Mieti kuinka paljon niillä on 

duunia. Ensin kauhee pesän rakentaminen, sitten 

hautominen, sitten jatkuva ruuan etsiminen 

poikasille … Siitä on kyllä vapaus kaukana. 

 

NATALIA 

Sitä paitsi mä en usko rakkauteen. Ihmiset vaan 

hyväkskäyttää toisiaan. Parhaimmillaan se 

näyttää rakkaudelta. 

 

NINA 

Ei rakkaus ole mikään uskon asia. Se vaan 

yhtäkkiä - PAM! - ja se on siinä. Niin kävi 

mulle ja Mikolle.(Menee kutittelemaan MIKKOA.) 

 

JESSE 

Mun vaari sanoi, et kuollessaan ihminen katuu 

asioita, jotka jäi tekemättä. Ei asioita, mitä 

on tehnyt. Mä haluun kokeilla kaikkea, ettei 

musta vaan tuu vanhana joku helvetin kärttynen 

äijä. 

 

Kohtaus 10 

EMMI 

Äiti, mun täytyy mennä. Meillä on matinea. Täytyy käydä vielä 

vaihtamassa vaatteet. 

 

ESKO 

Isä jää tänne vielä äidin kanssa. En pääse nyt kuuntelemaan. 

 

EMMI 

Ethän sä ole ennekään päässyt mun esityksiin. 

 

ESKO 

Ne sattui aina niin pahaan aikaan. Ja olen kyllä ollut. 
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SEPPO 

Mä lähden viemään Emmiä. 

 

EMMI ja SEPPO käyvät hyvästelemässä LEILAN ja poistuvat huoneesta. 

ESKO jää yksin LEILAN kanssa. 

 

Kohtaus 11 

JESSE 

Olisko tää nähty. Potilaan tila näyttäis olevan 

vakaa. - Nää sairaalat ei ole kyllä mitään 

menomestoja. Meikäläistä ei tänne sais kyllä 

vapaaehtoisesti. 

 

NATALIA 

No, kuka tulee vapaaehtoisesti. 

 

JESSE 

Niin, ei tietenkään. (Tekee lähtöä.) Ootsä nyt 

ihan varma, että sulta vietiin vaan umppari? 

Ettei mitään alempaa? Ettei ole mennyt paperit 

sekaisin, jonkun raiskaajan kanssa. Onks nykyään 

vielä joku pakkokastrointi? 

 

NINA (Nauraa.) 

Kohta se päästään testaamaan … 

 

JESSE  

Älä puristele hoitsuja. Terse! 

 

NATALIA (Menee MIKON luo) 

Oli kiva nähdä sua. Take care … 

 

NINA (Sysää NINAN syrjään, aikoo istua MIKON 

syliin.) 

 

MIKKO 

Hei! 
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NINA 

Sori! Sattuks sua? Ei kai sun haava auennut? 

 

MIKKO 

(Pitelee vatsaansa.) Ei. 

 

JESSE (Kyllästyneenä.) 

Anna arpisten haavojen olla. Lähetään. 

 

NINA halaa ja suutelee MIKKOA. Kaikki lähtevät. 

 

Kohtaus 12 

ESKO 

Pannaan tavarat paikoilleen. Sulle on aina ollut toi siisteys ja 

järjestys niin tärkeetä. Että paikat on kunnossa. 

 

LEILA 

(Mumisee jotain.) 

 

ESKO 

Niin … 

 

ESKO 

Kohta pääset kotiin … Tehdään se remontti sitten. Keittiöön pannaan 

sellanen graniittinen pöytä. Siinä kelpaa hakata pihviä. Niin kuin 

mannerlaatan päällä. (Nauraa.) Parketit hiotaan. Ja kaikkiin 

huoneisiin uudet tapetit. Makuuhuoneeseen … (Nieleskelee.) 

Makuuhuoneeseen … Jotain vaaleeta. Kukkia. Sitten kun kaikki on 

kunnossa … (Alkaa vähitellen murtua) … tehdään joku matka. Mennään 

Barcelonaan! Sä olet aina halunnut nähdä ne Gaudin kummalliset 

rakennelmat. Sitä kirkkoa ne on rakentanut jo yli sata vuotta eikä se 

ole vieläkään valmis. Ei se tule koskaan valmiiksi. (Murtuu.) 

Työmiehet tulee joka aamu ja jatkaa siitä mihin ne edellisenä päivänä 

jäi. Yli sata vuotta. Ne on onnekkaita. 

 

LEILA 

(LEILA ojentaa Eskolle radionsa, ESKO kokoaa itsensä ja poistuu.) 
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Kohtaus 13 

MIKKO on jäänyt yksin istumaan. NATALIA hiipii 

takaisin huoneeseen, salaa muilta, menee MIKON 

luokse ja antaa suukon, juoksee nopeasti pois. 

MIKKO hymyilee. Nousee ja menee sermin luo. 

MIKKO ja LEILA katsovat toisiaan.  

 

- LOPPU – 


