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EXT. METSÄ - KESÄYÖ
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Kiiltävä kovakuorinen kävelee paljaalla kärsivarrella.
Käsivarsi kuuluu sammalmättäällä makaavalle Allulle, joka
nostaa kättään, huomaa hyönteisen ja alkaa heilutella
raajaansa paniikinomaisesti.
Allun vieressä makaava Kerttu näpäyttää rauhallisesti
sormellaan hyönteisen pois.
KERTTU
Se on vaan kaunojalka.
Allu rauhoittuu ja kääntyy kyljelleen. Hän katsoo
Kerttua, joka puolestaan katselee poissaolevana taivasta.
KERTTU
Mitä sää teit ku olit pieni?
Itkin.
Ainako?
Aina.

ALLU
KERTTU
ALLU

Kerttu kääntyy myös kyljelleen kohti Allua. Kertun katse
on niin läpitunkeva, että Allun on pakko siirtää omansa
Kertun takana levittyvään metsään.
KERTTU
Vihaatsää maaseutua?
En vihaa.

ALLU

KERTTU
Sää et oo käyny täällä vaikka sun
äiti on täältä kotosin.
ALLU
En... viimeks ku
kolme. Mut en mä
muista. Jonku...
ja lattialaudat,
Faijan kanssa me
junalla aina.

mä olin jotain
sitä oikeen
niinku, tuoksun
miten ne narisi.
tänne tultiin

Kerttu hymyilee.
KERTTU
Asuuko se kans Hesassa?
Asui.

ALLU

2.
KERTTU
Missä se asuu nytte?
ALLU
Riippuu varmaan siitä, että mihin
uskoo.
Allu vilkaisee Kerttua, tämän otsa menee ryppyyn. Katse
ei kuitenkaan hellitä, Kerttu haluaa tietää lisää.
KERTTU
Onks sulla ikävä sitä?
RUTANEN (O.S.)
Allu! Kerttu!
He hätkähtävät. Allu kohottautuu hieman äänen suuntaan,
Kerttu puolestaan menee sikiöasentoon.
ALLU
Pitäskö meidän mennä?
Kerttu kiskaisee Allun takaisin makaamaan mättäälle.
KERTTU
Ei jumalauta mennä! Mää haluan
olla täällä koko yön!
ALLU
Täällä pöpelikössä?
KERTTU
Nii, just tässä. Kerro mulle
jotain mikä on totta.
ALLU
(hämmentyy)
Ai niinku jotain matemaattisia
kaavoja?
KERTTU
On muutki asiat totta.
Allulta pääsee hymy.
ALLU
No siis... mä yritin karata kotoa
kun mutsi kertoi että mun pitää
tulla tänne. Yritin lähtee
Berliiniin. Mut nyt jo mulla on
sellanen fiilis että tää
Torvenkylä on ihan ookoo.
Kerttu on kuunnellut Allua silmät viirussa, möyrii nyt
hieman lähemmäs.

3.
KERTTU
Sää oot tullu lähemmäs juurias
Allu, sää oot yhteydessä sun
sisimpään!
Kerttu nauraa, Allunkin suupielissä kaareilee hymy.
RUTANEN (O.S)
Allu ja Kerttu! Missä te ootte?!
Allu ja Kerttu säikähtävät kovaa ääntä, ja pian pusikosta
ilmestyy Rutasen tulipunainen, hengästynyt naama.
RUTANEN
Satuksää tietää mitä kello on?!
Allu vilkaisee taskussaan olevaa puhelinta.
ALLU
Se on kakstoista?
KERTTU
Onks se kakstoista?
Allu tyrskähtää, mutta hämmentyy huomatessaan, että
Kerttu on valahtanut kalpeaksi.
ALLU
Mikä Tuhkimo sä oot?
RUTANEN
Vittu tulkaa jo!
Rutanen lähtee rämpimään vauhdilla ja kiroillen takaisin
metsikköön. Allu ja Kerttu hilaavat itseään pystyyn.
KERTTU
Anni tappaa mut...
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EXT. METSÄTIE - YÖ
Kypäräpäinen Ripe seisoo levottomana moponsa edessä ja
potkii jalallaan maata, kun Rutanen, perässään Kerttu ja
Allu, saapuvat metsätien reunaan.
RUTANEN
Lähtiks Ilari ja Vuokko jo?
Ripe istuu moponsa selkään.
RIPE
Joo. Kerttu, tuu kyytiin!
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4.
ALLU
Ripe, sä oot juonu.
(Kertulle)
Et sä voi mennä ton kyytiin.
Pakko.

KERTTU

Kerttu loikkaa Ripen taakse. Samaan aikaan Rutanen polkee
ähisten polkupyörää pusikosta.
RIPE
(Kertulle)
Ota tiukasti kiinni musta.
Kerttu ottaa. Ripe vilkaisee Allua voitonriemuisena, Allu
aikoo sanoa jotain-RUTANEN
(Allulle)
Mitä sää siihen jäit möllöttään?
Ripe käynnistää moponsa. Allu istuu Rutasen tarakalle ja
Rutanen lähtee polkemaan mopon perässä renkaat vinkuen.
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EXT. METSÄTIE - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Allu joutuu pitämään Rutasen vyötäisistä kiinni, niin
nopeasti Rutanen ähkii pyörällä eteenpäin töyssyisellä
tiellä. Allu kurottaa kaulaansa nähdäkseen edes vilauksen
Kertusta Rutasen selän takaa-ALLUN POV: Ripe menettää moponsa hallinnan.
Varo!

ALLU

Ripen mopo törmää suoraan mäntyyn-Ripe lentää pois mopon selästä, samoin Kerttu. Mopo
lennähtää ojaan ja Kerttu näyttää jäävän sen alle.
Perkele!

RUTANEN

Allu ei jää odottamaan, että Rutanen pysähtyisi, vaan
hyppää pois liikkuvan pyörän selästä ja juoksee Kertun
luo niin lujaa kuin pystyy.
Kerttu yrittää nousta ylös silmät pyöreinä kauhusta, Allu
tarttuu Kerttua käsivarresta.
ALLU
Voi vittu, ootsä kunnossa?
Pystytsä käveleen?
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5.
Allu auttaa Kertun seisomaan ja tämä painaa päänsä Allun
olkapäätä vasten. Kertun poskesta vuotaa verta ja
kyynärpäästä vielä enemmän.
RUTANEN (O.S)
Ripe, ooksää ok?
Rutanen on ryntänyt auttamaan Ripeä, joka heittää kypärän
kiukkuisena maahan.
RIPE
Vitun runkkarit saatana helvetti!
Ripe potkaisee mopoaan.
RIPE (cont'd)
Mopoki vittu tuhannen pillun
päreinä! Vittu!
Allu kietoo kätensä suojelevasti Kertun ympärille, Kerttu
ei vastustele.
ALLU
Et mee enää ikinä ton hullun
kyytiin, okei?
Kerttu nyökkää. Rutanen raapii päätään ja katselee
vääntynyttä mopoa, aivan kuin voisi jotenkin vielä
korjata sen.
RUTANEN
Jos mää oisin ollu Ripe, ni oisin
kääntäny sopivasti vasemmalle-KERTTU
Vittu turpa kiinni!
Rutanen vaikenee. Ripe vilkaisee tielle päin ja painuu
sitten kyykkyyn. Kerttu huomaa saman minkä Ripekin.
KERTTU (cont'd)
Ei... tääki vielä-Allu kääntää katseensa tielle ja näkee, kuinka kiukkuinen
ANNI HURME (45) lähestyy heitä höyryjunan lailla.
Kuka toi on?

ALLU

Kerttu hivuttautuu varovaisesti irti Allun otteesta.
Mun äiti.

KERTTU

Anni on enää parin metrin päässä nuorista. Hän kohdistaa
ensimmäisenä katseensa Ripeen, joka yrittää piiloutua
kypäränsä taakse.

6.
ANNI
Mitä ihmettä?! Ookko sää Risto
ollut tappelussa? Herranjumala,
oletko sää ajanut kolarin?!
Kerttu katsoo äitiään kädet puuskassa.
KERTTU
Mistä sää tänne tiesit tulla?
ANNI
Isäs käski hakea kotia... sillä
oli paha aavistus, ja täällähän
sää oot verissä päin pojan kanssa
lankeemuksen porteilla-Anni tarttuu Kertun märkään puseroon kuin ei olisi
koskaan ennen puseroa nähnyt.
ANNI (cont'd)
Miten sää nuin märkä oot?
KERTTU
Kävin uimassa.
ANNI
Vaatteet päällä? Herra anna
voimaa... nyt lähtee kännykät ja
muut, siitä voit olla varma-ALLU
Voisko tässä kaikki ny rauhottua?
Anni katsoo Allua silmät palaen.
ANNI
Sää ootki tuttu. Marketan äpärä.
Allu menee täysin mykäksi. Kerttu repäisee itsensä irti
äitinsä otteesta ja lähtee kävelemään nokka pystyssä
eteenpäin, kotia kohti. Anni harppoo tämän perään.
Rutanen huokaa äänekkäästi. Ripe tuhahtaa.
RUTANEN
Kepa ei pääse mihinkään taas
tuhanteen vuoteen.
Ripe taluttaa ähisten mopoa männyn juurelta ja Rutanen
menee auttamaan. Eturengas on soikiona, mopo ei liiku.
Allu katsoo, kuinka Kerttu ja Anni katoavat tienmutkan
taakse. Sellainen äiti Kertulla.
LEIKKAUS:
HÄRÄNTAPPOASEEN TUNNARI

7.
304

INT. KORVAN TALO - YÖ

304

Korvan talo on hiljainen, kun Allu ja Rutanen riisuvat
kenkiään eteisessä. Allun astuessa narahtavan laudan
päälle, Rutanen irvistää tälle murhaavasti. Allu
pyörittää silmiään.
Rutanen avaa pirtin oven liioitellun varovaisesti ja Allu
huokaisee helpotuksesta huomatessaan, että asunto on
pimeänä. Silloin keittiöstä pyyhältää yöpukuinen Lahja.
LAHJA
Voi miksi te näin myöhään tulitte?
RUTANEN
Sori, me ei tajuttu kattoa kelloa.
Rutanen näyttää vakavalta, Allua naurattaa miten
lempeältä Lahja kuulostaa vihaisenakin. Lahja jatkaa
matkaansa päätään pudistellen kamarin ovelle.
LAHJA
Ei minkään vertaa häpyä nuorilla,
tällä tavalla valvottaa vanhaa
ihmistä...
ALLU
Hyvää yötä Lahja.
Lahja katoaa kamariin, hymyilee kuitenkin oven
sulkiessaan. Allu lähtee kiipeämään portaita vintille ja
Rutanen seuraa perässä.
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INT. KORVAN TALO. VINTTI - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Allu lysähtää sänkyyn ja nauraa tyynyynsä. Rutanen möyrii
peiton alle ja silmäilee Allua kiukkuisena.
RUTANEN
Naura sä vaan, mä oon kusessa jos
Lahja kertoo faijalle...
ALLU
Voi ei, laittaako se sut arestiin
ja ottaa wifin pois?
Rutanen ei vastaa vaan alkaa selata puhelintaan. Allu
sulkee silmänsä ja painaa päänsä tyynyyn.
Toisesta päästä huonetta alkaa kuulua äänekästä
voihketta. Allun ilme kiristyy, hän ei nosta päätään.
ALLU
Käytä kuulokkeita, vitun pervo.
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8.
RUTANEN (O.S.)
Niistä on akku loppu. Väitäkkö
ettei muka tee herkkää?
Allu avaa silmänsä, Rutanen heiluttaa hänen suuntaansa
puhelinta josta pornon äänet kuuluvat. Allu laskee päänsä
takaisin tyynyyn.
ALLU
Sä et varmaan ees maksa tosta
jalkojen levittelyn kattelusta.
RUTANEN
Kuka siitä muka maksais ku
ilmatteeks löytää?
Allu katsoo Rutasta kyllästyneenä. Rutanen virnistää.
ALLU
Toi sun asenne tekee tosta
pornonäyttelijöiden kuolaamisesta
vielä säälittävämpää. Sä makaat
pimeässä peiton alla, kulli
kädessä kattomassa ku muut panee.
Rutanen laittaa puhelimen pois.
RUTANEN
Väliäkö sillä on et mille sitä
runkkaa? Sää oot Allu olevinasi
niin vitun erikoinen, mut samalla
lailla sä säälittävästi veät
käteen peiton alla. Toiset jätkät
vaan runkkaa pornolle, sää kelaat
Kerttua. Yhtä yksin kaikki.
Rutasen sanat iskevät, mutta Allu ei halua näyttää sitä.
RUTANEN (cont'd)
Vai ooksää niin pyhä ettet ees
runkkaa?
ALLU
Sehän ei sulle kuulu vitun juntti.
RUTANEN
Vaikka sit niin.
Allu menee takaisin makuulle ja kääntää selkänsä
Rutaselle.
Rutanen nousee sammuttamaan valot, on menossa takaisin
sänkyyn kun pysähtyy. Omatunto pistää.
Allu?

RUTANEN

9.
Allu ei vastaa vaan tuijottaa pimeyteen.
Sori tosta.

RUTANEN (cont'd)

Allu hengähtää, vähän liian lujaa.
Ihan sama.

ALLU

Rutanen hymähtää.
RUTANEN
Okei, fucking weirdo.
Allu pyöräyttää silmiään, ja sulkee ne sitten.
306

INT. ULKOHUUSSI - PÄIVÄ

306

Tilan töistä hikinen ja likainen Allu istuu
työvaatteeissaan styroksista tehdyn huussin renkaalla
housut jalassa ja polttaa röökiä mietteliäänä.
Huussin pölyisestä ikkunasta porottaa aurinko, jonka
säteet osuvat kellastuneeseen suojelusenkelitauluun ja
käpristyneeseen kasaan 80-luvun Valittuja paloja.
Allun puhelimeen tulee viesti Taalalta. Allu avaa
viestin: kuva peniksestä, jonka vieressä on vertailun
vuoksi vessapaperin hylsy.
Allun kulmat kohoavat korkealle otsalle, Taalalta tulee
heti perään toinen viesti:
Sry, meni väärälle
Äsken jäätynyt Allu reagoi nyt, päästää puhelimestaan
irti kuin tulikuumasta esineestä. Se solahtaa jalkojen
välistä huussinreikään.
Vit--

ALLU

Allu nousee tähystelee puhelintaan reiästä. Inho ja
oksetus näkyvät kasvoilla kun hän kumartuu kurottamaan
sitä kädellään.
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EXT. KORVAN TILA - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Allu tulee huussista, pyyhkii puhelinta housujen
lahkeeseen. Rutanen nostaa peräkärrystä puutavaraa
navetan eteen.
Saa auttaa.

RUTANEN
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10.
ALLU
No jos sä et pärjää.
Allu nappaa puutavaraa kannettavakseen, tarkoituksella
isomman kasan kuin Rutanen. Tauno saapuu myös, ottaa
muutaman laudan. Hänellä ei tunnu olevan kiire.
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INT. KORVAN TALO - MYÖHEMMIN
Allu saapuu sisään, kopistelee kenkänsä. Svante istuu
nojatuolissaan ja lukee Lestijokea. Lahja nostaa
paperiset kauppakassit pöydälle.
LAHJA
Allu, ootpa sää työtä tehneen
näköne. Mää pistin saunaan tulen
äskön, voit käydä ennen poikia...
Allu istuutuu pöydän ääreen, kännykkä ilmestyy taskusta
silmänräpäyksessä. Allu huomaa siinä vielä jälkiä, nappaa
telineestä talouspaperia ja alkaa puhdistaa.
Tauno saapuu ulkoa, kopistelee kengät.
LAHJA
Tauno, tuleeko se Pasiki sieltä
kohta? Sauna on justiinsa lämmin
ja ruokaa alan nyt laittaa.
TAUNO
Joo-- se sano, että tulee kunhan
on saanu nostettua ne laudat...
Svante kääntää sanomalehden sivua.
SVANTE
Minä en oo aiemmin niin tuosta
vasemmistoliiton politiikasta
välittänyt mutta tuo Li Andersson
on kyllä pääministeriainesta. Jos
hän meidän vaalipiirissä olisi,
niin äänestäisin.
Allu yllättyy, hymyilee Svantelle joka huomaa Allun
reaktion. Hän iskee Allulle silmää.
Tauno naurahtaa pilkallisesti. Hän istuu Allun viereen.
Svante kääntää katseen poikaansa.
SVANTE
Mikäs siinä naurattaa?
Tauno katselee maahan, puhuu paljon isäänsä hiljemmin.
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11.
TAUNO
Ei se oo sinun asialla... se on
vihervasemmiston, niin, aivopesua
että-Allu sukeltaa puhelimeensa, aistii kiistan. Lahja nostaa
kauppakassien sisältöä keskelle pöytää, hyräillen
liioitellun iloisesti.
SVANTE
No eihän sen minun asiaa tarvi
ajaa. Minulla on asiat hyvin,
heikommista sitä pittää huolehtia.
Tauno tuhahtaa, Allu keskittyy puhelimeensa tiukemmin,
sulkee itsensä tilanteesta.
TAUNO
Bääbää sanoo... lammas.
Tauno virnistää omalle vitsilleen. Svanten otsa menee
ryppyyn, raivo alkaa rakentua. Hän nousee seisomaan.
SVANTE
Sinä et oo tehny mitään tän maan
hyväksi. Sää et anna arvoa
millekään asialle, tuhahtelet vaan
ja arvostelet vaikket mistään
mitään tiedä!
Allu katsoo Svantea, tämän olemus on muuttunut täysin
äskeisestä. Tauno vaikuttaa isänsä rinnalla heikolta.
TAUNO
(ääni särkyy)
Ja sääkö sitten... oot tehnyt tän
maan hyväksi jotain?
Svante lyö nyrkin pöytään ja osoittaa Taunoa sormella.
Allu sätkähtää, ei tiedä mistä nyt tuulee-SVANTE
Jukolauta poika, minun isä oli
sodassa! Minun sukupolvi on tämän
maan tähän pisteeseen rakentanut
ja sinua ei saada edes kotoa
muuttamaan, puhumattakaan että
alkasit tilaa pyörit-Lahja katoaa keittiöön, ei kestä kuunnella-TAUNO
(puhuu päälle,
vähän lujempaa)
Täällä ei saatana... suomalaiselle
miehelle oo töitä kun on vaan nää,
matut, on joka paikassa...

12.
Allu tarkkailee Taunoa joka selvästi puhuu muiden
lauseita, epävarmana.
TAUNO
Kiitos ku rakensit, tänkin paskan.
Jos ei Putin valtaa niin-SVANTE
(huutaa päälle)
No ketä varten minäki raadan
pellolla sitten, sama ku menis
vanhainkotiin mätänemään...!
Svanten hengitys on muuttunut puuskutukseksi. Tauno
nousee seisomaan ja katsoo haastavasti isäänsä.
TAUNO
Sitä määki oon aatellu... että
sinne se ois sun parempi! Minä en
sinua rupee hoitamaan-Svanten kurkusta pääsee hikkausta muistuttava ääni ja hän
horjahtaa. Polvet pettäen Svante lyyhistyy maahan.
Lahja!!

ALLU

Lahja tulee keittiöstä, rääkäisee, syöksyy polvilleen
Svanten viereen ja ravistelee Svanten jäykistynyttä
vartaloa. Samaan aikaan Tauno painuu ulos talosta niin
että ikkunat helisevät.
Allu istuu kauhusta jäykkänä paikallaan.
ALLU (cont'd)
Pitääks soittaa lanssi?
Lahja ei vastaa vaan hautaa Svanten pään syliinsä. Svante
ääntelee ja liikahtelee, alkaa virota.
Silloin vasta Lahja katsoo Allua.
LAHJA
Alexandra, hae Hurmeen Pietari
tänne. Se on lääkäri-Hurmeen...?

ALLU

LAHJA
Niin, ku lähet oikeelle tosta
tieltä ja käännyt-Allu nousee ylös ja lähtee juoksuun ennen kuin Lahja
ehtii selittää reittiohjeet loppuun.
Hän kyllä tietää missä Kerttu asuu.

13.
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EXT. KORVAN TALON PIHA - JATKUU

309

Allu poimii maassa lojuvan pyörän, hyppää sen selkään ja
lähtee polkemaan hurjaa vauhtia.
Pihatien päässä pyörästä irtoaa eturengas ja Allu
mätkähtää mutaan.
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EXT. HURMEEN TALON PIHA - MYÖHEMMIN

310

Allu juoksee pihaan, likaisena, hikisenä. Hän katsoo
taloa hetken mietteliäänä, mutta vetää sitten henkeä ja
lähtee ulko-ovea kohti selkä suorana.
Mitä lähemmäs hän tulee sitä kirkkaampana särähtää Anni
Hurmeen kiivastunut ääni korviin.
ANNI (O.S)
...juppeja norkoilee nurkissa ja
pärryyttelee mopoja! Voisit
ajatella ees isäs mainetta ellet
muusta välitä. Kirkkokuorossa hän
on ja kaikkea...
Allu pysähtyy, lähteekin kävelemään ikkunaa kohti.
KERTTU (O.S)
Mun syytäkö se on että se
lallattelee jossain helvetin
taivasporukoissa!
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INT. HURMEEN TALO. KEITTIÖ / EXT. PIHA - JATKUU
Allu kurkistaa sisään ikkunasta ja näkee yöpukuisen,
kiukkuisen Kertun nojaavan tiskipöytään kädet
lanteillaan.
KERTTU
Onhan Mäkelinin Tuomokin oikeen
kunnanvaltuutettu, hienoa sakkia
ja silti Ilari saa kulkea missä
tykkää!
Anni Hurme tulee Kertun luo punaisena kuin tomaatti, hän
heittelee lusikoita tiskialtaaseen.
ANNI
Kuule Kerttu! Sinä oot mun
lapsijoukon nuorin ja minä aijon
suojella sua kaikilta synnin
kiusauksilta niin kauan ku minussa
vielä henki pihisee!
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14.
KERTTU
Sulle ei ämmä merkkaa mikään muu
ku joku maine! Maine maine maine!
Allu hymyilee. Kerttu on hänestä, jos mahdollista,
vihaisena vielä söpömpi.
Anni pysähtyy ja katsoo kiukkuista Kerttua pakotetulla
lempeydellä.
ANNI
Se on Kerttu rakas tytön maine
äkkiä pilalla ja sitten ei pääse
hyviin naimisiin, ainakaan kunnon
pojan kanssa...
Kerttu päästää teennäisen naurahduksen ja alkaa sitten
kulkea raivoissaan ympäri keittiötä.
KERTTU
Mää meen ja jumputtelen pohjaan
asti ensimmäisen tolpan kanssa
joka kävelee kylällä vastaan! Ja
huudan että mää se olen, Anni ja
Pietari Hurmeen nuorimmainen!
Isäni on kirkkokuorossa!
Anni päästää itkuisen ulvaisun, Allu hätkähtää ikkunalla.
ANNI
Elämä sun kanssa on kamala,
kammottava koettelemus! Voi hyvä
jumala-Kerttu poimii lattialta kangaskassinsa, kaataa laukusta
kasan tamponeja Annin eteen.
KERTTU
Tai sitten mää otan nää sun
kammoomat vanupuikot, sulatan ne
yhteen jättimäiseksi tamppooniksi
ja tungen semmosen sisään. Piän
sitä siellä monta vuotta,
kakskytäneljä tuntia vuorokauessa!
Naru vaan seuraa perässä kun
kuljen kylillä. Hääyönä siitä
kunnon sulhasesta kyllä sitte
tuntuu ku heiluttelis patonkia
messuhallissa! Sitten mää sanon
että tää on sukuvika, isäni
mainetta tässä on koitettu
suojella!
Allu pidättelee naurua ikkunan takana.
Anni pomppaa ylös, tarttuu Kerttua tukasta.

15.
ANNI
Isästäs et noin puhu!
Kerttu sähähtää ja pukkaa äitinsä pois. Anni alkaa itkeä.
KERTTU
Jos vielä kosket muhun niin mää
naulaan sut tohon pihakoivuun
kiinni.
Kerttu lähtee ulos keittiöstä, jättäen Annin itkemään
pöydän ääreen.
Ulko-ovi käy ja Allu säikähtää, loikkaa kauemmas
ikkunasta, kompastuu ja kaatuu marjapensaaseen.
Ulos tullut Kerttu kääntyy katsomaan Allua, joka yrittää
nousta pensaasta.
KERTTU
Ooksää marjavarkaissa Allu Korva?
Kerttu näyttää siltä, että on itkenyt. Allu rykäisee.
ALLU
Eiku mun piti hakea sun... faija.
Kerttu nyrpistää inhoten nenäänsä.
Ai Pietari?

KERTTU

ALLU
Nii, ku Svante sai kohtauksen...
KERTTU
No voi paska. Ei se oo kotona vaan
töissä.
Aijaa.

ALLU

Kerttu ottaa oman pyöränsä talon viereltä.
KERTTU
Tuutsä kyytiin?
Tuun.

ALLU

Allu näyttää helpottuneelta. Kerttu melkein hymyilee.
ALLU (cont'd)
(yöpuvusta)
Etsä vaihda vaatteita?
Kerttu katsoo mutaista ja hikistä Allua.

16.

En.

KERTTU

Allu hyppää takkarille ja Kerttu alkaa polkea.
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Allu avaa pirtin oven ja astuu sisään tyhjään asuntoon.
ALLU
Lahja! Pietari ei ollu kotona-Pirtti on tyhjä. Allu pysähtyy.
Kerttu kipittää perässä. Allu katselee huolestuneena
ympärilleen, laittaa kädet taskuihinsa.
ALLU
Missähän ne on?
Kerttu kävelee syvemmälle, löytää pöydältä puoliksi
tyhjennettyjen ostoskassien vierestä lapun ja nostaa sen.
KERTTU
"Svante heräsi. Ollaan Kalajoella
lääkärissä. Lahja."
Allu huokaisee helpotuksesta, istuu pirttipöydän ääreen.
Kerttu tutkii seinän ryijyä ja hyllyssä olevia esineitä.
KERTTU
Mikä on sun lempilintu?
Allu hymyilee. Mitäh?
ALLU
En oo ikinä miettinyt. Varmaan
valkoposkihanhi. Ne käy ihmisten
kimppuun ja paskoo rannat
käyttökelvottomiksi. Hieno eläin.
Kerttu kääntyy katsomaan Allua kiinnostuneena.
KERTTU
Sää et Allu taida ihan hirveesti
tykätä elämästä.
Mää--

ALLU

(saa itsensä
kiinni)
Mä haluan kaikille vaan tuhoa,
kuolemaa ja tuskaa. Pimeyttä.
Kerttu hymähtää.

17.
ALLU
Mikä on sun lempilintu?
Allu katsoo lumoutuneena kuinka Kerttu ottaa aina yksi
kerrallaan esineen käteensä, katsoo sitä hetken ja
laittaa sen sitten takaisin paikalleen.
KERTTU
Pökkelökehrääjä.
Allu tyrskähtää, Kerttu katsoo tätä kuolemanvakavana.
Siis-- mikä?

ALLU

KERTTU
Se on semmonen mulkosilmänen lintu
Etelä-Amerikasta. Sillä on... sen
ääni on aika hieno-Kerttu tempaisee pöydällä olevan paperipussin päähänsä ja
alkaa päästellä möreitä, yökkäyksen kuuloisia huutoja.
Allua naurattaa.
Allu nousee ylös, ottaa pussin Kertun päästä ja heittää
sen maahan. Kerttu katsoo Allua hymyillen.
Jaa.

KERTTU

Allu on äkkiä vakava. Hän siirtää varovasti hiussuortuvan
Kertun kasvoilta ja tämän ilme muuttuu hieman
jännittyneeksi. Enempiä miettimättä Allu suutelee
Kerttua - ja Kerttu vastaa suudelmaan.
Ulko-ovi käy. Allu säpsähtää, Kerttu vetäytyy kauemmas,
virnistää ja päästää pökkelökehrääjän soidinhuudon.
Pirttiin astuu hikinen Rutanen. Hän katsoo Allua ja
Kerttua kulmat koholla.
RUTANEN
Mää luulin että rotta on jääny
loukkuun ku täältä kuulu jotain
ihme rääkymistä.
KERTTU
Se oli pökkelökehrääjä.
Allu tyrskähtää, Rutanen katsoo kaksikkoa kuin näillä
olisi päässä vikaa.
RUTANEN
Vai oisko lepakko ollu kuitenki.
Rutanen virnistää omalle vitsilleen.

18.
Kerttu pyörittelee päätään, istuu lattialle ja alkaa
askarrella paperipussin kanssa, availee siihen sormilla
silmänreikiä.
Allu katsoo äkäisenä kun Rutanen kävelee keittiöön,
laittaa kahvin tippumaan, istuu reteästi pöydän ääreen ja
alkaa selata puhelintaan.
Allu seuraa oviaukolle.
ALLU
Rutanen, pitäiskö sun mennä
lämmittämään vaikka sauna?
Rutanen nostaa katseensa Alluun hämmentyneenä.
RUTANEN
Sieltä mää tulin. Lahja pyysi
pistää puita lisää kun ne hyppäs
autoon. Kohta on lämmin.
Allu haluaa Rutasen ulos tuvasta.
ALLU
No oisko sulla mitään muuta mitä
sun pitäis tehdä?
Rutanen laskee katseensa takaisin puhelimeen.
RUTANEN
Lakisääteinen kahvitauko.
Allu pyöräyttää silmiään ja on kääntymässä takaisin
Kertun puoleen, kun ovi aukeaa ja Tauno tulee sisään.
RUTANEN
Missä sää olit?
TAUNO
Lähin kuskiksi... Svante on yötä
siellä osastolla ja Lahja jäi
kanssa sitten...
ALLU
Ne tulee vasta huomenna?
Tauno nyökkää, näinhän hän juuri sanoi.
ALLU (cont'd)
Onks Svantella kaikki hyvin?
Tauno katselee lattiaa, kohauttaa olkiaan.
TAUNO
Mistä näistä tietää...
Nyt Tauno vasta tajuaa, että Kerttu on paikalla.

19.
TAUNO (cont'd)
Ai, moikka...
Moi.

KERTTU

Rutanen silmäilee Kerttua kulmiensa alta.
RUTANEN
Haluuksää Kepa jäädä saunomaan?
Allu luo virnistävään Rutaseen tympeän katseen.
ALLU
Rutanen. Tosta sun suustas.
Nii?

RUTANEN

ALLU
Eikse vois yhtä hyvin pysyä
kiinni?
Rutanen näyttää Allulle keskisormea, istuu sohvalle
mielenosoituksellisesti, taas räpläämään puhelinta.
Allu ja Kerttu katsovat toisiaan. Kerttu hymyilee.
KERTTU
Tuuksää mun kanssa saunaan?
ALLU
(oho)
Voisinhan mä.
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EXT. KORVAN TILA - ILTA
Allu ja Kerttu kävelevät kohti saunaa pyyhkeiden kanssa.
Autotien suunnalta kuuluu ääntä, johon Kerttu reagoi.
Ohi ajaa arvokkaan näköinen katumaasturi.
KERTTU
Eikä... siinä menee Pietari-Kerttu kääntyy katsomaan Allua.
KERTTU (cont'd)
Mun on pakko mennä kotiin.
Anteeks.
ALLU
Ei... ei mitään. Nähään huomenna.
Kerttu hymyilee, antaa Allulle vielä suukon, ja pyyhkeen.
Hän lähtee kävelemään peltopolulle joka vie kotiin.
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20.
Allu katselee perään, kun talosta hänen takanaan tulee
ulos Rutanen, perässään Tauno.
RUTANEN
Kepa, mihin sä meet?!
Kerttu vain heilauttaa kättään, ei vastaa. Rutanen tulee
Allun rinnalle.
RUTANEN (cont'd)
Jaha, se on sitte miesten vuoro.
ALLU
Mä tarviin röökin ensin.
Allu suuntaa kohti ulkohuussia.
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Allu saapuu pyyhe kainalossa saunaeteiseen. Pesuhuoneen
oven takaa kuuluu Rutasen höpötystä, josta ei saa selvää.
Allu istuu riisumaan vaatteitaan.
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INT. SAUNA - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Allu astuu saunaan pyyhe päällä. Rutanen istuu Taunon
yläpuolella saunanlauteilla, korostetun miehekkäästi ja
reteästi. Tauno vilkaisee Allua, sitten Rutasta.
TAUNO
(Rutaselle)
Annatko sen... löylyämpärin?
Rutanen irvistää ja katselee ojentajiaan.
RUTANEN
En mää tiiäkkö pysty. Pitää
keskittyä tähän lihasten
palautumiseen, oli niin kova
workoutti noiden lautojen kanssa.
Rutanen mittailee käsivarsiensa lihaksia. Allu
pyörittelee silmiään.
ALLU
Eli sulla on paikat niin kipeenä
ettet jaksa nostaa tota sankoa?
Rutanen nostaa katseensa Alluun.
RUTANEN
Niinhän sitä sanotaan et ei kipuu,
ei tuloksii.
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21.
Rutanen kuitenkin ojentaa löylyämpärin Taunolle, jotta
Allu pääsee kiipeämään lauteille.
Tauno heittää löylyä, Allu yrittää tehdä olonsa
mukavaksi. Rutanen katsoo Allua merkitsevästi.
RUTANEN
Allu, ei pyyhe päällä tulla
saunaan.
Allu tuhahtaa-ALLU
No. Lypsäminen ei oo vielä
aiheuttanu mun rintalihaksissa
regeneraatiovaihetta, niin en mä
viitti olla ilman.
Tauno hörähtää Allun kommentille, Rutaselle tulee kiire
saada Tauno puolelleen.
RUTANEN
Kato hei-- Ei sun tarvi pelätä,
ettei me oltais ennenki muijien
pilluja nähty.
Rutanen pukkaa Taunoa hartiaan, molemmat nauravat.
ALLU
Ai ihan muijien?
TAUNO
(virnistää)
Onko sitä olemassa muita pilluja
ku muijapilluja...
Rutanen katsoo Allua arvioiden, Allu vastaa katseeseen
välinpitämättömästi mutta ei väistä.
RUTANEN
No eiks toi Allu tossa oo todiste
siitä että on...
Allu ei anna piiruakaan periksi Rutaselle. Rutanen
vaihtaa kohdetta-RUTANEN
Mutta! Lehmien anatomia on sulle
Tauno varmaan tutumpaa.
Rutanen höröttää. Allu pyörittelee silmiään.
TAUNO
Haista nyt... ja oo hiljaa.
Rutanen nauraa ja heittää löylyä.

22.
RUTANEN
No huumoria Tauno, huumoria vaan-Eiks tässä just puhuttu että pillu
ku pillu? Elä ota ittees...
Rutanen nousee itsevarmasti seisomaan, venyttelee ja
pullistelee lihaksiaan kuin mikäkin Michelangelon David.
Allu katsoo tätä tympeänä, Tauno tuijottaa kiuasta.
ALLU
Ei se penis kyllä mieheksi tee,
näkeehän sen Pasistakin.
Rutanen hätkähtää, itsevarmuus on tiessään.
TAUNO
Älä nyt Allu... on tolla Rutasella
kuitenki melkone. Oikeen...
häräntappoase.
Allu repeää nauruun, Rutanen muuttuu tulipunaiseksi.
Tauno virnuilee itsetyytyväisenä.
RUTANEN
Itelläs on tollaset...
(katsoo Taunoa
päästä varpaisiin)
paskat marakassit!
ALLU
Huumoria Rutanen, kato huumoria
vaan.
Rutanen painuu saunan ovesta ulos, näyttää keskisormea
mennessään. Tauno nousee myös lauteilta, kääntyy vielä
Allun puoleen.
TAUNO
Mää pidän Rutasen hetken tossa
pihalla niin saat löylyt itekses.
ALLU
(yllättyy)
Aha. Kiitti.
Tauno, vähän nolona, nyökkää ja lähtee saunasta.
Allu jää yksin. Hän odottaa hetken, kuulee kun Rutanen ja
Tauno astuvat saunasta pihalle.
Allu nappaa kauhan siitä mihin Rutanen sen jätti, heittää
sitten löylyä ja riisuu pyyhkeensä. Hän sulkee silmänsä,
nauttien siitä että saa olla yksin.
LEIKKAUS:
LOPPUTEKSTIT

