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Mahdolliset yhtäläisyydet todellisten henkilöitten tai tapahtumien 
kanssa ovat sattumaa.  
 
Ohjaaja voi kirjoittajalta kysymättä sovittaa tekstiä kokonaisten 
kohtausten, kokonaisten repliikkien, kokonaisten virkkeiden tai 
lauseiden paikkaa vaihtamalla tai niitä poistamalla. Tekstin 
muunlaisesta muuttamisesta tai lisäämisestä on sovittava kirjoittajan 
kanssa.  
 
Tekstiä saa puheessa muuttaa puhekielisemmäksi kuin on kirjoitettu. 
 
Tekstissä on paljon parenteeseja, lähinnä kirjoittajaa itseään varten. 
Tekstistä on saatavissa myös versio ilman parenteeseja. 
 
Näytelmän henkilöt ovat kahvilassa. Teatterissa on kahvin ja pullan 
tuoksu. 
 
Yhtenä henkilönä voisi olla KAHVILAN TYÖNTEKIJÄ (ystävällinen, lämmin, 
kylmä, töykeä …), joka loisi kahvilan ilmapiiriä, toisi toimintaa 
kohtauksiin, liimaa kohtausten väliin tms. 
 
 
1. KOHTAUS – Luostari 
 
Henkilöt 
 
ANTTI 
MIRA 
 
ANTTI puhuu koko ajan puhelimeen, kuuloke korvassa, kännykkä kädessä 
tai sitä ei näy lainkaan. Katsoo kahvilan takaseinään tai 
epämääräisesti jonnekin MIRAN ohi. Kun MIRA sanoo jotain, ANTTI katsoo 
häneen, mutta ei oikeasti, kaikki keskittyminen on puhelussa. 
Sopivissa kohdin ANTTI koskettaa tai silittää MIRAN kättä, ilman että 
ajatus on mukana, vain osoituksena, että on havainnut MIRAN sanoneen 
jotain. Sopivissa kohdin ANTTI pitää omassa puheessaan taukoa ja 
kuuntelee toisessa päässä olevaa alaistaan.    
 
ANTTI 
Hei, ei me nyt mitään rosvoja olla … rehellisiä kauppiaita … et onks 
sellasia … no, hei. (Nauraa.) Paa siihen viis pojoo päälle, tai … 
kuus. Meillehän jää siitä ensin se sopimusalennus joka tapauksessa. 
Jos sä paat siihen kuus päälle, niin meille jää … apaut 120 hyvää. Ei 
paha, ei paha kakku. Se on, kuule, meidän se kauppa … mulla on 
sellanen kutina tuolla peräaukon ympärillä … sun … niin sun [kauppa]. 
(Kuuntelee puhelua.) 
 
MIRA 
Mä katoin netistä niitä matkoja. Aika vaikee päättää. Pitäis kattoo 
niitä yhdessä. Ei niistä tähdistä tiedä. Joku niiden neljä tähteä voi 
olla mikä tahansa rotankolo. 
 
ANTTI  
Ai, Seija? No, ei. Se on saanut just ylennyksen. Joo, lähetettiin 
kukkia. Ite valitsin. Ihan hervoton aparaatti. Vittu, se oli ku joku 
hautajaisseppele. Mietin jo, että voiks sellasta lähettää. (Nauraa.)  
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Älä tee siitä mitään ongelmaa. Se syö sun kädestä. Katot vaan silmiin 
niillä sun ruskeilla silmilläs. Ja katot sitten silmiin, etkä 
rintoihin. (Nauraa.) No, on. Mä sanon aina kaikille mun myyjille, että 
katot vaan silmiin, niin se on siinä. Luottamus. Unohda kaikki 
myyntikurssit. Ei ihminen kaipaa mitään kuin että se noteerataan. 
(Kuuntelee puhelua.) 
 
MIRA 
Miten kauan me oltais? Viikko on liian lyhyt. Kaks viikkoo on 
toisaalta liian pitkä. Mut viikko on liian lyhyt. Mulla on sellanen 
tilanne, että mä haluun nyt irti tästä kaikesta. Tästä paskasta. 
 
ANTTI 
Ihminen on niin vitun itsekäs. Siegmund Freud? Jos mä olen Siegmund 
Freud, niin sä olet Karl Marx! Vitun kapitalisti! Mut hei, mehän ollan 
hyvä työpari. Mä ajattelen tota psykologista puolta ja sä ajattelet 
rahaa. Ihan oikeesti, mä en ajattele rahaa. Se tulee siinä sivussa. Mä 
haluun, että ihmiset mun ympärillä loistaa. Puhkeaa kukkaan. Olen vai? 
No, kiva kuulla. Sitten mä olen onnistunut. Mutta nyt lopetat ennen 
kuin kieli alkaa liikaa värjäytyä. (Nauraa, kuuntelee puhelua.) 
 
MIRA 
Jos me ollaan kaksi viikkoa, niin mitä me tehdään. Ei sitä jaksa 
rannallakaan koko aikaa maata. Voitais vuokrata auto ja tehdä retkiä 
siihen ympäristöön. Ne vuoret, ne kiinnostais mua. Must olis kiva 
nähdä jotain niin suurta, että tietää ettei niille mahda mitään. Ei 
tarvi miettiä, että mitä niille tekis. Kostais tai jotain. Tappais. Ei 
tarvi suunnitella mitään. Se helpottais kun olis niin iso vastus. Tai 
eihän se mikään vastus. Ei vuoret voi sille mitään, että ne on vuoret. 
Ei ne ole sitä tahallaan. 
 
ANTTI 
Myynnin organisoinnista? No, eihän tää nykyinen mikään ikuinen ole. 
Mikä nykyään on ikuinen? Jos mä mietin, että miten maailma on 
viimeisten kymmenen vuoden aikana muuttunut … tai viiden vuoden aikana 
… kusella käydään … ja syömässä … joo, niin, paskalla … kaikki muu on 
muuttunut. Aivan, hyvä huomio … mut mun mielestä panotkin on jotenkin 
hätäsempiä … tai sit mä en vaan osaa enää nauttia. (Nauraa, kuuntelee 
puhelua.) 
 
MIRA 
En mä voi varata sitä matkaa, jos sä et tiedä, koska sulla on vapaata? 
Siellä ylhäällä vuorilla on vanha luostari. Mä voisin jäädä sinne. 
Välillä mä jotenkin haluan, että elämässä olis vähemmän asioita. 
Sänky. Pieni pöytä siinä vieressä. Kirja. Matto. Valo pienestä 
ikkunasta. Yks asia. Jumala. Yks asia. Ja siihen vois luottaa. Mä voin 
kyllä varata, jos sä sanot päivämäärät. 
 
ANTTI (Koskettaa MIRAA, jatkaa puhelua.) 
Emmä tiedä. Joskus sitä miettii, että jättäis tän kaiken ja rupeis 
maalaamaan akvarelleja tai jotain. (Nauraa.) Tai rupeis floristiksi. 
Ei floretistiksi. Se on joku kamppailulaji tai miekkailu. Flo-ris-tik-
si. Olet sä koskaan käyny siinä kukkakaupassa, mitä me käytetään. Se … 
mikä vitun … Casa Flora … mikä se on. Siellä on se Minna. No, sä et 
tiedä. Sen kanssa mä olisin kyllä halunnu harrastaa kamppailulajeja. 
Se on aivan sairaan … siis … (Tunnelmoi.) simply … uni …  (Kuuntelee 
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puhelua.) 
 
MIRA 
Tietsä meiltä töistä sen Jannen? 
 
ANTTI (Puhuu puhelua.) 
No, en … Mä elän vakituisessa parisuhteessa. Niin kuin sinäkin. Mitä 
sä siellä oikein poRRRnoilet. (Moittii oikeasti.) Bisnes kärsii. 
(Sovittelee.) Mut oot oikeessa. Mitä tehdä? Jos sä vehtaat naisten 
kanssa, bisnes kärsii, jos sä hoidat bisneksen … siis sillai vimosen 
päälle … jää monta hyvää panoa väliin. Niin, on tää niin vaikeeta. 
Elämä on laiffii … (Nauraa.)     
 
MIRA 
Mä olen käynyt sen kanssa pari kertaa ulkona. Se on tosi kiva. 
Hiljanen. Tai siis ei hiljanen sillai että olis puhumaton … ei 
mitenkään puhumaton … kyllä se puhuu … Se harrastaa valokuvausta. Se 
kuvaa ihmisiä, ihmisten kasvoja. Se on siinä tosi hyvä. Se sanoi, että 
ihmisen ulkonäössä ei ole mitään rumaa. Kaikki ruma lähtee sisältä. Et 
ei ole hörökorvia, on vaan korvia. Se tykkää korvista. Sen mielestä 
ihmisen korva on niin kuin kutsu johonkin labyrinttiin. Seikkailuun. 
(Tauko.) Se on vaan niin rauhallinen. 
 
ANTTI (Puhuu puhelua.) 
Rauhallinen, joo? Miks pitäis? Haudassa on aikaa levätä. Vaikka mä en 
tiedä. Mä teen varmaan haudassa itsarin, kun ei ole mitään tekemistä. 
Kun ei ole mitään, mitä myydä. (Nauraa.) 
 
MIRA (Katsoo päättäväisesti ANTTIA.) 
Perjantaina, kun sä olit lätkämatsissa. Niiden asiakkaiden kanssa. Me 
mentiin sen asunnolle. Se halus kuvata mua. Tai oikeastaan ei. Se 
sanoi, että se suhtautuu valokuvaamiseen niin kuin jotkut 
alkuasukkaat. Se pelkää, että ihmisen sielu tai joku osa ihmisestä 
siirtyy sen omistukseen tai hallintaan. Sitä pelottaa se vastuu. Ja 
samalla se kiehtoo. Se sanoi, että valokuvauksessa on hyvä ja paha 
niin lähellä toisiaan. (Tauko.) Sitten … mä en tiedä … mulla ei ollut 
mitään mielessä, kun me lähdettiin sinne … mun on pakko tunnustaa … 
(Alkaa itkeä. Katsoo ANTTIIN kuin koira.) 
 
ANTTI (Koskettaa MIRAA, jatkaa puhelua.) 
Mutta hoidetaan nää maanpäälliset asiat nyt kotiin. Budjetti nyt 
lähinnä. Ei tarvi sitten Pyhän Pietarin edessä selitellä … tai 
valehdella … siis liikaa … ainahan hyvä myyntimies nyt vähän 
valehtelee. (Nauraa.) 
 
MIRA (Katsoo ANTTIA, oivaltaa vihdoin, että ANTTI ei todellakaan 
kuuntele.) 
Sitä paitsi Jannella on isompi muna! (MIRA nousee ja lähtee.) 
 
ANTTI (Havahtuu MIRAN repliikkiin.) 
Hei, oota vähän. (Katsoo lähtevää MIRAA.) Mira? (Puhelimeen:) Oota 
vähän. (MIRALLE:) Mira, mikä sun tuli? (Puhelimeen:) Oota vähän. 
Täällä on vähän probleemaa. Tai, mä soitan sulle kohta. 
 
Lähtee MIRAN perään. MIRA on ehtinyt jo niin pitkälle, että ANTTI 
palaa istumaan pöytään ja ottaa uuden puhelun. 
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2. KOHTAUS – Tsunami 
 
Henkilöt 
 
JONNA 
NELLI 
 
Ystävykset JONNA ja NELLI istuvat kahvilassa. JONNA on ollut koko 
päivän tyhjentämässä kuolleen isänsä asuntoa, ja on vähän muissa 
maailmoissa. NELLI on rakastunut ja keskittynyt enemmän kännykkäänsä. 
 
JONNA 
Mä olen siivonnu koko päivän sitä kämppää. 
 
NELLI 
Mä vihaan siivoomista. 
 
JONNA 
Kuinka paljon ihminen voi kerätä kaikkee romua. 
 
NELLI 
Petteri kerää soittorasioita. 
 
JONNA 
Yksin asui. 
 
NELLI 
Monet niistä on tosi kauniita. Tiäks sellasia, kun avaa kannen, niin 
siinä ballerina tanssii. 
 
JONNA 
Kellariin mä en ole vielä uskaltanut edes mennä. 
 
NELLI 
No, se on sellanen perus. Mut sit on sellasia, missä on sellanen ihan 
pieni veivi. (Näyttää sormilla veivausta.)  
 
JONNA 
Sen mä tiedän, että se on täynnä työkaluja. Vaikkei sillä ollu autoo 
enää moneen vuoteen. Sen jälkeen kun se ajoi sen vanhan Corollan 
romuksi. Kännissä, vaikka ei se siitä kiinni jääny. Kai se ajatteli, 
että sillä vielä joskus on auto. 
 
NELLI 
Petteri osaa pyörittää niitä tosi kauniisti. Sillai oikeella 
nopeudella, tasasesti, että se melodia kuulostaa kauniilta. Sillai, 
että tekis mieli sulkea silmät. Kauniita melodioita. 
 
JONNA 
Hirveesti pornovideoita. 
 
NELLI 
Pornovideoita? 
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JONNA (Nauraa sarkastisesti.) 
Mun perintö. 
 
NELLI 
Petterillä on blue-ray. Siinä on ihan mielettömän tarkka kuva. 
 
JONNA 
Minne mä vien ne? Roskiin? Onneks niissä ei ole mitään nimiä. Iso 
muovikasillinen. Mitä ne maksaa? 
 
NELLI 
Ne on paljon kalliimpia kuin tavalliset DVD:t. Eikä kaikkia leffoja 
edes saa blue-rayna. 
 
JONNA  
Siihen sen rahat kai sitten meni. Ja kaljaan. 
 
NELLI 
Hei, mä olen ruvennu juomaan kaljaa! Maisteleen erilaisia laatuja. 
Petteri on asiantuntija. Tietsä Helsingissä ton Kaislan. 
Kaisaniemessä. Siellä on ihan mitä vaan.  
 
JONNA 
Siellä ei ollut kyllä yhtään tyhjiä pulloja. Sitä mä ihmettelen. Sillä 
kävi joku nainen. Aina sillon tällön. Joku vanha kaveri. Se aina vähän 
järjesteli siellä paikkoja. 
 
NELLI 
Tsekkiläisiä, belgialaisia, saksalaisia. Mitä vaan. Kaikki hanasta. 
Voit sä kuvitella. Mä juon kaljaa. 
 
JONNA 
Olis vienyt ne pornovideot. Pullot olisin mäkin voinut viedä kauppaan. 
 
NELLI 
Se on niin jännä tyyppi. Niin ristiriitanen. Kerää kauniita esineitä 
ja juo olutta. Maistelee niitä niin kuin viinejä. 
 
JONNA 
Kirjat sillä oli järjestyksessä. Kirjailijan mukaan aakkos-
järjestyksessä. Ja paperit. Kaikki mapeissa. 
 
NELLI 
Sä oot samanlainen. Järjestelmällinen. Ärsyttävä. Sä oot perinyt sen 
isältäs. 
 
JONNA 
Piirongin laatikossa oli siisti pino kirjeitä. Päällä mun nimi ja 
postimerkki. 
 
NELLI 
Eikä ollu postitettu? 
 
JONNA 
Niin … tai … 
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NELLI 
Mä olen samanlainen. Viimeks kun mä tulin, mistä mä tulin, 
Barcelonasta. Mä olin kirjottanu kuus postikorttia, ja kun mä sitten 
kotona siivosin mun laukkua, niin mä löysin ne kortit laukun pohjalta. 
(Nauraa.) 
 
JONNA (Ottaa laukustaan pinon kirjeitä, avaa yhden kirjeen ja alkaa 
lukea.) 
”Rakas Jonna. En tiedä, pitäisikö minun pyytää vai antaa anteeksi.” 
 
NELLI (Saa tekstarin.) 
Sori. (Lukee tekstarin.) Tällasia se mulle lähettelee. ”Sinä olet 
arvoitus. Niin kuin kuun kääntöpuoli. Tiedän, että se on, mutta en saa 
koskaan tietää, millainen se on.” 
 
JONNA 
Satelliitit on kuvanneet sen moneen kertaan. Se on paljon rupisempi 
kuin maahan näkyvä puoli. 
 
NELLI (Hiukan loukkaantuneena.) 
Toi ei ollut kyllä kauniisti sanottu. 
 
JONNA (Jatkaa kirjeen lukemista.) 
”En saa koskaan tietää, mitä minusta ajattelet. Emme koskaan saa 
tietää, mitä ihmiset meistä lopulta ajattelevat. Tärkeintä on, että 
elämme sovussa. Enempää emme voi odottaa. Ehkä rakkautta. Se on 
paljon.” 
 
NELLI 
Me kerrotaan toisillemme kaikki. Kun Petteri on ollut jossain, se 
kertoo mulle heti kaikki, mitä sen on nähnyt ja mitä se on tuntenut. 
Ihan pieniä yksityiskohtia. Että minkä väriset vaatteet jollakin oli 
päällä. 
 
JONNA 
Onks se homo? 
 
NELLI (Närkästyneenä.) 
Homo? Petteri? Mun poikaystävä? Kai nyt kiinnostaa, mitä jollakin on 
päällä. 
 
JONNA 
Sillä oli ollut naisten alushousut. Sen ne olis voinut jättää 
kertomatta. Mä en oikein ymmärrä. Ehkä mun ei tarvikaan ymmärtää. Se 
oli kuitenkin niin kova naisten perään. Nuorempana. Sen takia ne kai 
eroskin. 
 
NELLI 
Petteri tulee viikonloppuna mun luokse. ”Yökylään.” Se on eka kerta. 
Mä ostin aivan mielettömän … (Ottaa pienestä boutique-paperikassista 
seksikkäät/erikoiset pikkuhousut/alusasun. Näyttää JONNALLE.) Oonks mä 
vähän hullu. (Nauraa.)  
 
JONNA (Jatkaa kirjeen lukemista.) 
”Minusta tuntuu, että vaikka kuinka selittäisin, sinä pidät minua 
syyllisenä kaikkeen, mitä on tapahtunut. Ihminen vain ajautuu 
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tilanteisiin, ja ulkopuolisista ne tuntuvat tietoisilta ratkaisuilta. 
Kun sinulle tulee ikää ja elämänkokemusta, voit ehkä nähdä minutkin 
toisessa valossa.” 
 
NELLI 
Tätä mä en poista koskaan. (Hakee kännykästään vanhan tekstarin.) 
”Missään ei ole niin hiljaista, etten kuulisi askeltesi ääntä.”  
 
JONNA 
Me ei tavattu kahteentoista vuoteen. Mä sitten rupesin käymään sen 
luona. Juteltiin jotain. Se oli ihan harjoittelua. Sellasta 
muodollista. Mutta kumpikin toivoi, että siitä kehittyisi jotain. 
 
NELLI 
Mä olen ihan noviisi. On tää sellasta filosofiaa. Mä olen välillä ihan 
pyörryksissä. Mä en osais. Mä sitten vaan vastaan sille jotain. En 
mitään näin hienoa. 
 
JONNA 
Nyt vasta mä tajuun, että se oli sentään mun isä. 
 
NELLI 
Mä en osaa kuvitella että Petteri olis isä. Tai että mä äiti. Tai 
oikeastaan kyllä. Mut ei nyt. Ei nyt. Joskus. 
 
JONNA 
Äiti. 
 
NELLI 
Niin, äiti. 
 
JONNA 
Äiti sanoi mulle, että sun ei tarvitse hyväksyä isän ratkaisuja, mutta 
ole hänelle armollinen. Se halus, että mä rupeen käymään sen luona. 
 
NELLI 
Mua jännittää. Mutta samalla pelottaa. 
 
JONNA 
Pelottaa? 
 
NELLI 
Toi viikonloppu. 
 
JONNA 
Niin. 
 
NELLI 
Mulla on se hirvee lommo. 
 
JONNA 
Lommo? 
 
NELLI 
Oikeessa pakarassa. Minkä mä sain tsunamissa. 
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JONNA 
Niin se. 
 
NELLI 
Sitä on jo kaksi kertaa leikattu. Yritetty täyttää. Perkele. Kai mä 
sit joudun elämään sen kanssa. 
 
JONNA 
Mulla on sellanen tunne, että mä en pysty täyttämään niitä 
vaatimuksia, mitä tyttäreltä odotetaan. Mä oon lommo. Vaikka isän piti 
olla se lommo. Se lähti ja jätti mulle tän syyllisyyden.  
 
NELLI (Saa tekstarin.) 
”Missä olet? Mä olen Kaislassa. Jos et heti tule tänne, mä hirttäydyn 
kengännauhoihini.” Tää on sen huumoria. Mun täytyy lähtee. Moi. 
 
JONNA 
Jäänkö mä tänne? 
 
NELLI 
En mä tiedä. Kai … moi. 
 
JONNA 
… Moi. (Jää pöytään lukemaan isänsä kirjettä.) 


