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Kolja (pitäen edelleen Antonia kiinni jalasta). 0DãND, kaikki on kunnossa, älä oo 
huolissas. 

Anton. Päästä irti jalasta. 

.ROMD�SllVWll�$QWRQLVWD�LUWL��PHQHH�0DãNDQ�OXR��0\|V�âXUD-täti nousee, menee 
lähemmäs. 

Kolja. Miten menee? 

0DãND� Kolja, mä en ehkä haluukaan synnyttää. Mitä te huudatte täällä? Paljon kello 
jo on? 

âXUD-täti. Nyt oQ�MR�DDPX��0DãND, on jo aamu. Kohta lähetään. 

0DãND� Minne, âXUD-täti? Mihin sä näitten kanssa oisit lähdössä?  

âXUD-täti. Synnyttämään, 0DãND. (Kaikille.) Kerätkää kamppeenne. Mitä me täällä 
enää istutaan? Alkakaa kerätä kamppeitanne. 

9DOLWãND�MD�.DWMD�QRXVHYDW��DONDYDW�NHUlWl�WDYDURLWD�ODWWLDOWD��7ROLN�QRXVHH�MDORLOOHHQ��
pukee turkin päälleen, seisoo, miettii, epäröi. Kaikki sammuttavat kännyköidensä 
valot, pistävät kännykät taskuihinsa. 

 

 

4. näytös 

  

Meille jää maailma, täynnä iloa, toivon maailma, haaveidemme maailma. Meidän 
käsiemme rakentama, unelmiemme luoma: siitä tulee meille turvallinen piilopaikka, 
hyvä koti, siitä tulee meille suoja, se siirtyy meidän lapsillemme. Meille jää niiden 
äänet, keitä rakastimme, meille jää muisto kadotetusta. Meidät täyttää sen perinnön 
lempeys, kokemuksen kesto, yhteisen muiston luominen. Meille tulee auvoisa olo 
kaiken sanotun ymmärtämisestä, kuullun ja eletyn syvyydestä, meille tulee raukea olo 
auringosta ja katkera olo uudesta kuusta. 

«�2SSLPDWWD�NRVNDDQ�HOlPllQ�LOPDQ�VLQXD��K\YlNV\PlWWl�NRVNDDQ�SRLVVDRORDVL��
myöntymättä koskaan kuolemaan, pääsemättä koskaan sopimukseen sen kanssa, 
koskaan sopeutumatta«� 

 

Linnea Stara
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Kaikki seisovat pöydän ympärillä. Pöydällä on tavarakääröjä, kangaskasseja, Antonin 
salkku. Antonilla on päällään puku, Tolikilla turkki. Kaikki ovat keskittyneitä. 
9DOLWãND�MD�.DWMD�NDQQDWWHOHYDW�0DãNDD�NDLQDORLVWD� 

 

âXUD-täti (0DãNDOOH). Mennään hissukseen, ei oo kiire mihinkään. 

0DãND� .\OOl��âXUD-täti. Pääasia, etteivät nuo tapa toisiaan matkan varrella. 

âXUD-täti. Ei ne toisiaan tapa. Mä en salli sitä. 

0DãND� Kolja, miten sä pärjäät? Eihän sulla oo nälkä? 

Kolja. Tässä mä oon, älä pelkää. 

Anton. Mä melkein unohdin. 

 

Anton menee jääkaapille, kaivaa sieltä säilykkeet, pistää ne touhukkaasti salkkuun. 
Kaikki seuraavat toimitusta hiljaa. 

 

âXUD-täti. No niin? Mennään. 

Tolik. Seis. 

 

Riisuu turkin. 

 

Anton.  Mitä nyt? 

Tolik. Kaikki ei oo nyt niinku pitäs. 

Anton. Ai miten niin? 

Tolik.  Siellähän ei ammuta? 

Anton. No luojan kiitos. 

Tolik. Ja pellot palaa toista päivää. 

Anton. Joo joo, nouse, mennään. 

Tolik. Palaa, eikä kukaan tuu sammuttaa, vai? Vaikka ei edes ammuta? 

Anton. No kun ei oo siltaa! 
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Tolik. No ei oo ei. Mutta jotenkin te vaan kaikki tänne raahauduitte. Hä? Ilman siltaa. 

Kolja. Mitä sä nyt yrität sanoo? 

Tolik. Kolja, minne säkin oot lähdössä? 

Kolja. Mäkö? Synnyttämään, äijä. Entä ite? Meinasitsä jäädä tänne? 

Tolik. Mut missä äijä aatteli synnyttää? Uimarannalla vai? 

âXUD-täti. No siellähän on ihmisiä. Kyllä ne auttaa. 

Tolik. âXUD-täti, minne sä oot heitä viemässä? Sähän itse tiedät, ettei kukaan teitä 
siellä auta. 

âXUD-täti. Miksei auttais? 

Tolik. No kun ei vaan auta. Kyllä sä sen tiedät. Ja silti sä oot viemässä heitä sinne. 
Mitä varten? 

âXUD-täti. 7ROMD« 

Kolja (keskeyttäen hänet, Tolikille). Mitä sä nyt rupeet? Hä? Haluut sä jäädä tänne 
istuskelemaan?  Senkus istuskelet. Siihen asti ku teidän äidistä tulee saslikkia. 

0DãND� Kolja! Lopeta! 

Kolja. $L�PLWl�´.ROMD´"��Lähetään nyt menee. (Antonille.) Avaa jo! 

Anton. Mitä sä huudat? Avaimet on sulla. 

 

Kolja ottaa askeleen kohti ovea. Kääntyy ympäri. Kaikki tarkkailevat häntä 
valppaina. Kolja on sanomassa jotain, mutta malttaa mielensä. Kaivaa avaimen, 
avaa oven raolleen. Ei kuitenkaan malta, kääntyy, ottaa muutaman askeleen kohti 
pöytää. 

 

Kolja. Että sä raivostutat mua. Tietäsitpä vaan! 

Tolik. Kuinka niin? Meillähän oli niin rattosaa. 

Kolja. «�6VVVDDWDQD� 

 

Kääntyy äkisti oveen päin, törmää Rinatiin. Tämä seisoo ovella, katsoo synkkänä, on 
hiljaa. Kaikki katsovat häntä peloissaan. 
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Rinat. Mitäs tänne? 

âXUD-täti. Sinä? Mitä sinä täällä teet? 

 

Rinat työntää Koljan pois tieltä, kävelee pöydän luo, istuutuu. Tolik epäröi, istuutuu 
viereen. 

 

Rinat (Tolikille, osoittaen naisia). Ketäs nää on? 

Tolik. Sen kun tietäis. 

Rinat. Voinks mä puhua?  

Tolik. Noi on kuuroja. Mut ne lukee huulilta. 

 

Rinat ponnahtaa pystyyn, kääntyy, istuu toisin päin, selin naisiin. 

 

Rinat. Minne te ootte menossa? 

Tolik. Keskustaan. 

Rinat. Selvä. Missä teidän äiti on? 

Tolik. Huoneessaan. 

Rinat. Otatteko te sen mukaan? 

Tolik. Miten muka? 

Rinat.  No joo.  

Anton. Mistä sä sait tietää äidistä? 

Rinat. Hajusta! (Tolikille.) No siis. Lyhyesti. Sinne ei voi mennä. Toiset lähti, toiset 
tuli. Ne on vaihtanu liput virastolla.   

Anton. Ai on vaihtanu? Entä kenen hallussa on posti, lennätin, rautatieasemat? 

Rinat. Posti? Ne polttivat mun postin. 

Anton. Me kuultiin, et sä oot posteljooni ilman postia. 

Rinat (aggressiivisesti Antonille). Mitä sä oikein naurat? 

Anton (sovittelevasti). Emmä mitään. 
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Rinat. No niin riittää. (Tolikille.) Lyhyesti. Sun ei kannata mennä sinne. Tajuutko? 

Tolik. Tajuun. 

Kolja. 0DãND�V\QQ\WWll� 

 

5LQDW�NllQW\\�NDWVRPDDQ�0DãNDD� 

 

0DãND� No jos Kolja kerran sanoo, että synnytän, niin kai mä sit synnytän. 

Rinat (Koljalle). No antaa sen synnyttää. Täällä on hiljaista, rauhallista. Just sopiva 
paikka synnyttää. 

Kolja. Mitä sä oikeen määräilet? 

Rinat. Ai mitä? Säkö tässä synnytät, vai mitä?  

Kolja (loukkaantuneena). No ei tartte määräillä. 

Rinat. No ihan miten vaan (Tolikille.) Pysykää täällä. Istutte täällä nyt jonkin aikaa ja 
katotaan sitten. Ymmärrätkö? 

Tolik. Ymmärrän. 

Anton. Mä en ymmärrä. Entä äiti? 

Rinat. Mitä sä et ymmärrä? Äiti voi odottaa.  

Anton. Ei voi. Tällasessa helteessä. 

Rinat. Pankaa se jääkaappiin. 

Anton. Mä laitan sut kohta jääkaappiin. 

Rinat. Senku yrität. 

 

Nousee pystyyn, menee Antonin luo, asettuu hänen eteensä. Tämä ei kestä katsetta, 
perääntyy. Rinat palaa paikalleen. 

 

Tolik (hiljaa). Ei oo sähköjä. Kännyköistä on akut lopussa. 

Anton. Mitä sä nyt? Niinku et jos ois sähköt, niin sä laittasit äidin jääkaappiin? 

Tolik (Antonille). Turpa kiinni. 
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Anton. Mitä? 

Tolik (hiljaa). Turpa kiinni. 

Rinat (Tolikille). Istu nyt aloillas. Sä et oo enää tervetullu sinne. 

Tolik. No joo joo. 

Kolja. Mikä siellä on tilanne? Mitä ne uudet sanoo? 

Rinat. Ne sanoo, et ne rupee hirttää maanviljelijöitä. 

Kolja. Ai miks nimenomaan maanviljelijöitä? 

Rinat. Ne sanoo, et maanviljelijät on röyhkeitä. 

Kolja. Älä nyt. 

Rinat. Ja lihavia. 

Kolja. Riittää, mä en kuuntele. 

 

Kolja menee ovelle, sulkee sen avaimella, palaa takaisin, istuutuu pöydän ääreen. 

 

Rinat (naisille). Istukaa tekin. Teillä ei ole paikkaa, minne mennä. 

 

0DãND�WHPSDXWXX�LUWL��PHQHH�VRKYDQ�OXR��LVWXX�VLOOH��DONDD�LWNHl��.ROMD�WXOHH�KlQHQ�
luokseen, yrittää lohduttaa. 

 

Kolja. 0DãND��PLNl�Qyt? Eihän tässä mitään. 

0DãND� Ai ei mitään? Kolja, miten niin ei mitään? Millasia ihmisiä te oikein ootte? 
Minkä takia te pelkäätte toisianne niin paljon? 

Kolja. Emmä ketään pelkää. 

0DãND� Miten sun kanssa vois muka synnyttää? 

Kolja (ponnahtaa pystyyn). Parempi oiski, että mä synnyttäisin! Mä oon saanu 
tarpeekseni! Raadanko mä muka itteeni varten? Mitä se mua hyödyttää? Me istutaan 
täällä ku hiirenloukussa, mihinkään ei päästä. Tätäkö mä muka oon halunnu? Mulla 
palaa sato, mä en välitä teidän politiikasta paskan vertaa. Ei mun tarvii piileskellä, mä 
en oo tehny mitään. Tehän te kaikki jostain vaikenette, ette kerro kaikkee. Mutta 
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mulla on koneet pellolla. Ne on varmaan jo palanu. Ja säki siinä. Keksit vielä 
synnyttää! 

0DãND (nousee, rauhoittelee häntä). No niin, Kolja, kyl se siitä. Anteeks nyt. 

Kolja. Ihan sama. 

0DãND� Kyl se siitä. (halaa häntä). Sä et oo saanu nukuttua. Etkä syötyä. 

Rinat. Sehän on sille vaan terveellistä «�Siis mä ihan hyvällä vaan« 

 

Kaikilla on vaivaantunut olo, he ovat vaiti, kääntävät katseensa pois. 

 

Tolik (Rinatille). Mitä meikäläisille kuuluu? 

Rinat. Kaikki lähti pakoon. Jo sillon kun noi alko päästä tänne, niin meikäläiset keräs 
kamat ja lähti. 

Tolik. No entäs asunnot? 

Rinat. Nii mitä niistä asunnoista? Nää uudet kulkee talosta taloon, listojen kanssa. Ne 
ettii kaikki käsiinsä. 

Tolik. Jäikö tänne ketään meikäläisiä? 

Rinat. 7XVNLQSD«�6XD�HWLWWLLQ��1H�VDQR��HW sä olit niitten puolella, ja karkasit. Ne 
halus tulla käymään täällä. 

Tolik. Miks ne ei oo tullu? 

Rinat. No ku ei oo siltaa! Mut sä oot listalla, joten nää uudet tulee varmasti. 

Tolik. Ehkä ne ei löydä? 

Rinat. Vittu, turha toivo. Niil on listat. Ja te ootte tällä kadulla ainoot jälellä olevat. 

Tolik. Mihinkä me voitas lähtee täältä? 

Rinat. Senku tietäs. (Antonille.) Missä sun kärry on? 

Anton. Tarkastuspisteellä, sillan toisella puolella. 

Rinat. Selvä. 

Anton. Ne antaa sen takasin. Mä hoidan. 

Rinat. Just. 

Anton. Ai ei anna vai? 
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Rinat. Kelle sä sen jätit? 

Anton. No, emmä tiedä. Päällikölle. 

Rinat. No sit sä voit etsii sitä jostain Rostovista Venäjältä. 

Anton. No voi vittusaatana. 

Rinat (Koljalle). Hei! Entä sun kärry? Toimiiko se? 

Kolja. Toimii. Mut tankki tyhjä. Ei oo dieseliä. 

Rinat. Selvä. Ootte kyllä liemessä. 

âXUD-täti. Mihin sä ite olet menossa? 

Rinat (hänelle). Hä? 

âXUD-täti. Että minne sä oot menossa, kysyin. Aiotko sä jäädä tänne istumaan meidän 
kanssa? 

Rinat. Miks sä kysyt? 

âXUD-täti. Muuten vaan. Tuskin sullakaan on paikkaa, minne mennä, vai mitä? 

Rinat. Mistä sä niin päättelet? 

âXUD-täti. Luin huulilta. 

Rinat. âXUD-täti, sun ei tarvii olla musta huolissaan. 

âXUD-täti. Hyvä on. En ole. Pidäkin sitten huolta itestäs. (Naisille.) Pankaa tavarat 
järjestykseen. 

 

Naiset ottavat pöydältä kääröjä, pudottavat lattialle, alkavat käydä tavaroita läpi. 
Eivät kiinnitä huomiota muihin. 

 

Rinat (Tolikille, osoittaen naisia). Onks noi oikeesti kuuroja? 

Tolik. Vittu kun tietäs. 

Rinat.  Se Kreikkalainen, muistatsä sen Kreikkalaisen? 

Tolik. Joo. 

Rinat. Lähti kassan kanssa kävelee. Siin oli kahden kuukauden palkka pataljoonalle. 
Muistatsä sen âDPDQ" 

Tolik. Muistan. 

Linnea Stara


