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EXT. SUVIJUHLAT. NURMIKENTTÄ - AAMUYÖ (MUISTO)501 501

ALLUN POV: lähellä makaavan Kertun hiukset. Leukaperä,
ylähuulen kaari, nenän kärki.

KERTTU
aivan hiljaa( )

Oliko sulla huopatossut ku sää
olit pieni?

Allun sormet koskettavat Kertun kädenselkää--

Hän kumartuu suutelemaan--

Huulet hipaisevat toisiaan--

RUTANEN (O.S.)
Allu! Haloo!

INT. KORVAN TILA. NAVETTA - PÄIVÄ502 502

Allu avaa silmänsä: Hänen edessään olevassa parressa
häntä tuijottavat sekä lehmä että kiihtyneen näköinen
Rutanen.

ALLU
Mitä helvettiä sä siellä teet?

RUTANEN
Ooksää nähny sitä mun hihatonta
paitaa?

Allu huokaisee ja jatkaa kuivikkeiden lakaisua.

ALLU
Sitä missä lukee Eat, sleep, fuck,
repeat?

Rutasen ilme kirkastuu, hän astuu pois parresta.

RUTANEN
Just sitä!

ALLU
E. 

Rutanen äännähtää turhautuneena ja lähtee navestasta
hieman hätääntynein askelin.

Allu laittaa kuulokkeet takaisin korvilleen lakaistakseen
vielä viimeisen parren.

Ruiskaunokki katselee Allun puuhia välinpitämättömänä.



INT. KORVAN TALO. ALAKERTA - PÄIVÄ503 503

Allu tulee sisälle taloon ja on törmätä Lahjaan, joka
ravaa ympäri asuntoa mutisten kiihtyneenä itsekseen.
Svante istuu olohuoneen nojatuolissa, lehteä lukien.

ALLU
Svantelle( )

Sulla ei sitten oo hätä päällä.

SVANTE
Nyssölöiden takia ei oo koskaan
tarvinnu hättäillä mitään.

LAHJA (O.S.)
Svante! Voikko sää tulla kaataan
kerman nekkaan ku mää en ehi!

Svante nousee nojatuolista ja lähtee keittiöön.

Allu haistaa paitaansa, nyrpistää nenäänsä ja lähtee
nousemaan vintin portaita ylös. 

INT. KORVAN TALO. VINTTI - JATKUU504 504

Allu astuu vintille ja alkaa välittömästi yskiä. Hän
katsoo Rutasta, joka nyppii viiksikarvojaan pinseteillä,
peilaten itseään puhelimensa näytöstä.

ALLU
Ootsä yrittänyt kaasuttaa Axella
jonkun rotan hengiltä täällä?

RUTANEN
ei kuule( )

Mennään illalla dokaan Anttiloijen
autiotalolle, se on tossa kilsan
päässä.

Allu kaivaa uuden paidan laukustaan ja alkaa vaihtaa
vaatteita.

RUTANEN (cont'd)
Ripe sano että Kepa tulee kans. 

Allu katsoo Rutasta vetäessään housuja jalkaansa.

ALLU
Mistä lähtien Ripe on Kertun
menoista tiennyt?

Rutanen kohauttaa olkiaan ja laskee puhelimen alas.

RUTANEN
Ilmeisesti aina. Nytki Ripe oli
menny sen kaa kirjastoautolle.
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RUTANEN
heilauttaa(
kättään)

Mutta ei sun siitä tartte
huolehtia.

Allun ilme: nyt ainakin huolehdin.

LAHJA (O.S)
Nyt ne tulee!

Ovi käy alakerrassa. Rutanen hyppää salamana pystyyn. 

RUTANEN
Miltä mää näytän?

Allu vilkaisee Rutasta päästä varpaisiin. Tämä on pukenut
paitansa päälle vielä sinisen kauluspaidan.

ALLU
Sä näytät tempparisinkulta, jonka
lempinimi on Spöge ja joka haluu
tosi paljon Nordeaan töihin.

RUTANEN
virnistää( )

Jes. Täydellistä.

Rutanen tekee voitonmerkin ja lähtee hyräillen
alakertaan. Allu pudistelee päätään huvittuneena.

LEIKKAUS:

HÄRÄNTAPPOASEEN TUNNARI

INT. KORVAN TALO. KEITTIÖ - HETKEÄ MYÖHEMMIN505 505

ALLUN POV: Lahja ja Rutanen menevät harmaata bemaria
vastaan. Autosta nousevat liikaa punaista huulipunaa
käyttävä HILJA NYSSÖLÄ (65) ja urheiluasuun pukeutunut
MARTTI NYSSÖLÄ (68).

Lahja halaa ystävällisesti jäykän näköisiä vieraita ja
Rutanen ryntää avaamaan takapenkin oven, josta hyppää
ulos ikäisekseen pienikokoinen BJÖRN (7) ja tämän perässä
kaunis, urheilullinen ESSI (16).

Tauno tulee Allun rinnalle katsomaan pihamaan tapahtumia.

TAUNO
kuin itsekseen( )

On tosta Essistäkin nainen tullu.

Allu jäätyy. Tauno lähtee takaisin huoneeseensa.

Eteisen ovi käy, Svante nousee seisomaan.
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INT. KORVAN TALO. ETEINEN - JATKUU506 506

RUTANEN (O.S.)
Mää voin Essi näyttää sulle sen
videon heti, haetaan vaan mun
puhelin ylhäältä--

Allu nojaa seinään ja katsoo, kun Rutanen ja Essi
kiiruhtavat häntä näkemättä vintille. Pian eteisessä
kuuluu lisää askelia.

LAHJA (O.S.)
Pahottelen ku täällä on tämmönen
sekamelska, on nuo korjaustyöt--

Lahja tulee eteiseen Hilja ja Martti perässään, hän
hymyilee Allulle hermostuneen aurinkoisesti. Svante menee
tervehtimään vieraita.

SVANTE
Päivää päivää, Hilja, Martti,
mites se matka meni? Oliko
kasitiellä vielä asvaltit auki?

MARTTI
Kyllä se ihan hyvin meni, onneksi
ostettiin tuo uusi bemari jossa on
parempi ilmastointi...

Samaan aikaan Tauno ilmestyy eteiseen, huppari on
vaihtunut kauluspaitaan. Lahja on tästä silminnähden
hyvillään.

LAHJA
Ja Taunon te oottekin monasti
tavannut.

Hilja ja Martti nyökyttelevät. Sitten Nyssölät kääntyvät
katsomaan Allua päästä varpaisiin kuin jotain
tuntematonta eläinlajia.

MARTTI
Vai tämä on se Markettan
ainokainen?

ALLU
Tämä se on.

HILJA
Björn, tule sanomaan päivää!

Björn ryntää esiin Hiljan ja Martin välistä, ja pysähtyy
Allun eteen.

BJÖRN
Ooksää tyttö vai poika?
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Martti hörähtää kuin Björn olisi kysynyt oivallisenkin
kysymyksen. Allu kohauttaa kulmiaan.

ALLU
Ihan Allu vaan.

BJÖRN
Sää kuulostat tytöltä mutta sää
näytät pojalta.

Hilja, Lahja, Tauno ja Svante näyttävät vaivaantuneilta.
Allu katsoo Björniä ilmeettömänä, tämän kasvot ovat
miettimisestä kurtussa.

HILJA
Noh, Björn... Kyllähän Alexandra
ihan tyttö on. 

Allun ilme pysyy peruslukemilla. Björn nyrpistää nenää.

BJÖRN
Sää oot ruma tytöksi.

TAUNO
Björn, ei oo herrasmiehen
käytöstä... kysellä tuollasia. Kai
sää haluat olla herrasmies?

Nyt Allu yllättyy, samoin Lahja ja Svante. Tauno yrittää
hymyillä Björnille, mutta ilme muistuttaa enemmänkin
irvistystä. Björn katsoo Taunoa pää kallellaan.

BJÖRN
Eiku mää haluan olla airon mään.

TAUNO
Iron man... on herrasmies.

BJÖRN
Okei no sitte.

Björn kohauttaa olkiaan ja juoksee keittiöön.

HILJA
Herranen aika Björn, ei sisällä
juosta...

Hilja lähtee vilkkain askelin Björnin perässä keittiöön,
Lahja seuraa mukana. Allu katsoo Taunoa, joka etsii
katseellaan Essiä ja yrittää samalla taputella sojottavia
hiuksiaan ojennukseen. 

INT. KORVAN TALO - HETKEÄ MYÖHEMMIN507 507

Pöytään on katettu karjalan- ja nyhtökaurapaistia. Allu,
Svante, Hilja ja Martti syövät, Björn pelaa kännykällään.
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Rutanen hädin tuskin koskee annokseensa, koska hänellä on
kiire tuijottaa ruokaansa närppivää Essiä.

Lahja häärää jatkuvasti pöydän ympärillä siltä varalta,
että joku tarvitsisi jotain.

HILJA
Tässä lihassa on kyllä oivallinen
maku. Onko se poroa vai mitä?

LAHJA
punastuu( )

Voi, ihan nautaa vaan.

Hilja laskee haarukan hieman pettyneenä pöydälle. Allu
katsoo reaktiota kulmat otsalla.

Allun puhelin värisee taskussa. Allu vilkaisee sitä ja
huomaa Rutasen lisänneen hänet Whatsapp-ryhmään, jonka
nimi on Torvis crewi ja munakoisoemoji.

Rutanen virnistää Allulle pöydän toiselta puolelta.

MARTTI
Onko ihan omalta tilalta?

Svante hymähtää nyhtökaurapaistinsa takaa.

SVANTE
Ne on lypsykarjaa tuolla
navetassa, ei me niitä lihoiksi
pistetä. Ja minullaki on tämä
kasvisvalio, lääkäri sen määräsi--

HILJA
puhuu päälle( )

Kyllä se on varmasti... vaativaa
olla tilallinen tänä päivänä.
Onneksi meijän sukuhaara tajusi
lopettaa hyvän sään aikana.

Lahja punastuu lisää, Svante rykäisee.

MARTTI
Nii, ei sillä maanviljelyllä
näköjään rahoiksi lyö.

ALLU
Ja kusipää voi olla, vaikka oliski
uus bemari ja Arabian astiastot. 

Martti vetää kotikaljaa henkeensä, Hilja katsoo Allua
pingottuneesti hymyillen. Rutanen estelee naurua.

LAHJA
Noniin!
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Lahja katsoo Allua varoittavasti, Allu hymyilee
ilottomasti Nyssölöille.

HILJA
Näkee että Alexandra on Markettan
tyttö. Ei jää epäselväksi...

Hiljan sanat on tarkoitettu loukkaukseksi. Allu laittaa
nyhtökauraa suuhunsa.

MARTTI
Onkos se vielä yhtä napakka ku
nuorena? Minuaki se iski joskus
nokkospuskalla selkään.

ALLU
Ei oo muuttunut mihinkään.

Martti nauraa, Hilja pudistelee päätään.

HILJA
Me laitetaan teille Alexandra joka
vuosi joulukortti, mutta äidiltäs
ei oo sellaista varmaan koskaan
tullu...

ALLU
Mua voi sanoa kyllä ihan Alluksi.

Rutanen puree taas huultaan, Lahja naurahtaa
hermostuneena. Hilja räpyttelee silmiään hämmentyneenä.

HILJA
Mutta Alexandra on todella kaunis
nimi, oikein kuninkaallinen.

ALLU
Joo, mutta Allu on mulle parempi.

LAHJA
hermostuneena( )

Haluisko joku jo kahavia?

Martti katsoo Essiä, joka on lajitellut ruoanpalat
värijärjestykseen lautaselleen.

MARTTI
Eikö se Essi sinunkin äidin puolen
serkku vaihtanut nimensä vasta?

ESSI
Joo, se on nykyään Myrsky.

Martti pudistelee päätään.
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MARTTI
Hirveen vaikee minun on sitä
muuksi ku Mikoksi kutsua. 

ESSI
ei nosta(
katsettaan)

No se on sen... dead name, niin se
ois kyllä hyvä jos vaan sanoisit
sitä Myrskyksi.

Rutanen katsoo Essiä lumoutuneena.

RUTANEN
Sää oot niin tunneälykäs.

Essi hymyilee Rutaselle. Hilja pudistaa päätään.

MARTTI
naurahtaa( )

Eiköhän se Mikko ymmärrä, että
tämmösen vanhan ukon on vaikea
uutta oppia.

Essi rypistää otsaansa. Allu pyöräyttää silmiään.

ALLU
Ihmiset on tosi tarkkoja siitä,
että niiden koiria kutsutaan
oikeella nimellä ja että sen
hauvan sukupuoli menee nappiin,
mutta sit ku samaa pitäis soveltaa
ihmisiin, niin se on mahdotonta.

Svante oikaisee asentoaan.

SVANTE
Se on sitä, että ihmiset haluaa
ihte päättää muijen lokerot.

Svante hymyilee Allulle kannustavasti, Allu vastaa hymyyn
toisella suupielellään. Martti ristii kätensä
sovittelevasti.

MARTTI
Kyllä meijän pitäisi pitää se
nimi, joka on vanhemmilta saatu.

Hilja nyökyttelee kuin pop-head - figuuri. Allun silmät
käyvät takaraivossa.

INT. KORVAN TALO - ILTA508 508

Sama väki on hajaantunut ruokapöydän lisäksi sohvalle ja
nojatuoleihin, tällä kertaa edessä on pullaa ja kahvia.
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Allu selaa puhelintaan, Torvis-ryhmään tulee jatkuvasti
viestejä.

Kaikki on kondiksessa, me lähetään tunnin sisään Ripen
kaa mestoja kohti

MARTTI
Onkos se Tauno urheilua
harrastellu? Nulikkanahan sää
tykkäsit pelata jalakapalloa.

Tauno ahtaa kokonaisen pullan suuhunsa, katse lautasessa.

TAUNO
Kyllä mää joskus...

nielaisee pullan( )
mehtällä käyn.

Tulkaa sit hakee mut ja Kepa! ja silmänsä peittävä
apinaemoji.

HILJA
Se on hyvä. Ulkoilma ja liikunta
auttaa tutkitusti masennukseenkin.

Taunon kasvot ovat täysin ilmeettömät kun hän nyökkää.

Allu vilkaisee Rutasta, joka naputtelee kännykkäänsä
pöydän alla.

Me lähetää kans just, see you there losers ja
käsimerkkiemoji sekä kieliemoji.

Rutanen kuiskaa jotain Essille, tämä nyökkää hymyillen.
Rutanen nousee seisomaan ja Essi tekee saman perässä.

RUTANEN
Me voitais Essin kanssa käyä
kattomassa vähän paikkoja.

Hilja ja Martti kääntyvät katsomaan Rutasta, Hilja katsoo
Rutasta päästä varpaisiin, kuin arvioiden millä
todennäköisyydellä tämä paljastuu paloittelumurhaajaksi.

MARTTI
Mitä paikkoja?

RUTANEN
No kaikkia, peltoja ja...
navettoja. Ei sitä joka päivä saa
vieraita Kempeleestä. Ruoka sulaa
paremmin kun kävelee vähän...

Essi ristii kätensä ja katsoo isovanhempiaan anoen.
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ESSI
Mummu ja pappa, pliis! Mulla on
puhelin koko ajan päällä.

Lahja hymyilee Essille ja Rutaselle kahvinsa takaa.

LAHJA
Hyvähän se on Essinki nähä missä
sääki Hilja oot kasvanu.

Hilja vilkaisee Lahjaa--

HILJA
Minä oon kasvanu Himangalla enkä
Torvenkylällä.

Essille( )
Hyvä on. Mutta Alexandra tulee
mukaan.

Allu katsoo Hiljaa yllättyneenä tästä vaatimuksesta,
Hiljan katse on Essissä.

RUTANEN
Ehdottomasti tulee.

Essi hymyilee leveästi.

ESSI
Me ei olla myöhään!

Rutanen ja Essi tekevät jo lähtöä, joten Allu nousee
ylös. Yllättäen samoin tekee myös Tauno.

Svante vilkaisee Taunoa, pysäyttää tämän kosketuksella.

SVANTE
Eiköhän me voija päästää noi
teinit keskenää.

Tauno lysähtää takaisin paikalleen ja ottaa uuden pullan.
Allu katsoo häntä, melkein säälien, ja lähtee sitten
Essin ja Rutasen perään. 

EXT. METSÄTIE - ILTA509 509

Allu ja Essi kävelevät tietä pitkin. Rutanen nousee
ojasta kukkakimpun kanssa, ojentaa ne kumartaen Essille.
Essi kikattaa ja ottaa kukat vastaan.

ESSI
Voi Rutanen, nää on niin kauniita!

RUTANEN
Ihmekkös mulle tuli niistä heti
sää mieleen.

10.



Essi punastuu ja painaa kasvonsa kukkapuskaan. Allu
katsoo ylpeän näköistä Rutasta sillä aikaa, kun Essi
ottaa keskittyneenä kukista kuvaa instastoryynsa.

ALLU
Annatko sä serkulles kukkia?

Rutanen hymähtää polleana.

RUTANEN
Ei se oo mun serkku. Korkeintaan
pikkuserkku...

kumartuu vielä(
lähemmäs)

Meillä oli lapsena
lääkärileikkejä.

Allulla ei ole tähän mitään vastausta. Rutanen ottaa
Essiä käsipuolesta ja he jatkavat matkaa. 

RUTANEN
Oonks mää Essi kertonu siitä ku
mää kävin talvella jenkeissä--

EXT. AUTIOTALON PIHA - ILTA510 510

Allu saapuu Essi ja Rutanen perässä villiintyneelle
pihamaalle, jonka keskellä on rapistunut ja lahoava
autiotalo.

Allu pysähtyy katsomaan etäältä rikkoutuneita ikkunoita
ja hajonnutta maalipintaa. Aika on jatkanut kulkemistaan,
mutta talo on jäänyt. Se karmii Allua.

Allu havahtuu ajatuksistaan, kun talo natisee
tuulenpuuskasta. Hän katsoo ympärilleen, mutta ei näe
Essiä tai Rutasta missään.

Tuuli natisuttaa taloa uudelleen, kuulostaa siltä kuin se
hengittäisi. Allu kietoo kädet ympärilleen ja menee
lähemmäs taloa, yrittäen nähdä sisälle.

ALLU
Rutanen?

Talon ikkunanpielet kasvavat jäkälää. Allu kurkistaa
varovaisesti sisään kun--

VUOKKO
Älä säikähä!

Vuokko hyppää esiin ikkunan takaa. Allu pelästyy niin,
että on kaatua. Vuokko nauraa.

11.



VUOKKO
Anteeks, Ile ja Kepa on aina
säikytellyt mua täällä mut mä en
oo koskaan onnistunu. Ennenku nyt!

Allu vetää henkeä ja yrittää koota itsensä.

ALLU
Kiva.

VUOKKO
Kaikki on täällä jo. Tuu.

Vuokko kääntää Allulle selkänsä. Allu vilkaisee tyhjää
pihamaata ja kiipeää tämän perään sisään ikkunasta.

INT. AUTIOTALO. ALAKERTA - HETKEÄ MYÖHEMMIN511 511

Talon yläkerran lattia on puoliksi hajonnut, kaikkialla
on sahanpurua ja homehtuneita tapetteja. Hylättyjä
huonekaluja lojuu siellä täällä.

Toisesta huoneesta kuuluu naurua ja kilinää. Allu lähtee 
seuraamaan Vuokkoa huoneeseen.

INT. AUTIOTALO - JATKUU512 512

Toinen huone ei ole paljoakaan edellistä paremmassa
kunnossa. Ilari istuu homeisella patjalla keskellä
huonetta, vaatekasassa istuvat Rutanen ja Essi. Ripe ja
poikkeuksellisen raskaaseen silmämeikkiin sonnustautunut
Kerttu ovat vähän sivummalla kärsineellä patjalla.

RUTANEN
Mä mietinki mihin sää jäit.

ILARI
Tervetulloo, repussa on
virvokkeita.

Allu menee repun luo, katsoen samalla Kerttua. Kerttu
nousee ylös ja hymyilee hieman tullessaan Allun luo.

ALLU
Moi.

KERTTU
Moikka.

Allu ottaa viinipullon ja ojentaa reppua Kertulle. Kerttu
pudistaa päätään.

ALLU
Sä et näytä itteltäs.

12.



Kerttu kohauttaa kulmiaan.

KERTTU
Hyvä. Miltä mää sitte näytän?

ALLU
Niinku... Maalipurkkiin
pudonneelta pesukarhulta.

Kerttu ei ota Allun kommenttia vitsinä, vaan astuu
taaksepäin loukkaantuneena. Ilari hörähtää, tämän viereen
istuutunut Vuokko pukkaa tätä kyynärpäällä kylkeen.

Kerttu menee takaisin Ripen viereen. Allu istahtaa
vaatekasaan, avaa pullon ja nostaa sen huulilleen. 

Vuokko pyörittelee silmiään ja puuskahtaa
loukkaantuneena, kun ylös noussut Ilari ojentaa
viinareppuaan Essille.

ILARI
Sulla ei oo vielä mitään. Sieltä
voi vapaasti valita.

Essi hihkaisee ja ottaa siideritölkin laukusta.

ILARI
Mää hommasin nää.

Essi katsoo Ilaria ilahtuneena.

ESSI
Vau. Se oli kivasti tehty.

Rutanen kietoo kätensä omistavasti Essin harteille
samalla kun kaivaa pullon laukustaan.

RUTANEN
Ile on hyvä äijä.

Ilari ymmärtää vihjeen ja menee takaisin Vuokon viereen,
joka painautuu Ilarin kylkeä vasten.

Allu katsoo Kerttua, joka juo synkkänä omenaviiniään.

ALLU
Pesukarhut on... käteviä. Ne osaa
availla tölkkejä.

KERTTU
Huikeeta.

Kerttu kääntää mielenosoituksellisesti selkänsä Allulle,
Allua ärsyttää. Hänen katseensa on edelleen tiiviisti
Kertussa, joka on alkanut repiä jaloissaan olevaa lakanaa
palasiksi.
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RUTANEN
Oho Allu, pitäsköhän sun hidastaa
vähän?

Rutanen osoittaa Allun puoliksi juotua viinipulloa. Allu
ottaa pullonsa ja nousee ärtyneenä. Essi huomaa tämän ja
katsoo Allua hätääntyneenä.

ESSI
Mihin sä oot Allu menossa?

Allu kohauttaa olkiaan--

ALLU
Nukkumaan.

ESSI
Älä mee. Allu kiltti. Kiltti
kiltti kiltti... sit meidänkin
pitäis tulla! Ei vielä...

Essi tuijottaa Allua suu mutrulla ja silmät suurina.
Rutasenkin silmissä on aneleva katse.

Allu huokaisee ja istuu alas. Essi näyttää tyytyväiseltä.

Allu katsoo pullonsa takaa Kerttua, joka solmii repimänsä
lakanan paloja yhteen.

EXT. AUTIOTALO - ILTA513 513

Ulkona on jo hämärää ja metsän siimeksestä on helppoa
nähdä, kun hieman humaltunut ja kiukkuinen Allu lysähtää
kiviselle portaikolle istumaan ja sytyttää tupakan.

Allu katsoo edessään levittyvää tummaa metsää ja hänestä
tuntuu, että se katsoo häntä takaisin. Hän sulkee
silmänsä hengittäessään savua sisään.

VUOKKO (O.S.)
Saanks mää tulla kans hetkeks?

Allu ei edes vilkaise siideritölkkiä pitelevää Vuokkoa,
vaan kohauttaa vain olkiaan. Vuokko istuu Allun viereen
ja laittaa kädet hupparinsa sisään.

VUOKKO
Ku mää olin joku kolme, tässä oli
vielä Anttiloijen maatila. Niillä
oli lehemiä ja kanoja.

Vuokko hieraisee rapisseita maskaroitaan silmien alta.
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VUOKKO
Sit se Anttilan emäntä kiipes yks
päivä tonne vintille ja hirtti
ittensä. Mummi sano et se
riivattiin.

Vuokko osoittaa talon yläkerran ehjää ikkunaa. Allu
katsoo Vuokkoa järkyttyneenä tarinan saamasta käänteestä.

VUOKKO (cont'd)
Masennus sitä kai vaan oikeesti
riivas. Se mies ei voinu pitää
tätä enää yksin. Eikä kukaan niien
lapsista halunnu jatkaa tätä
tilaa, ne meni lukioon ja muutti
tyylii Vaasaan. Enkä määkään kyl
ois halunnu jos tietäsin et mun
äitin ruumis on roikkunu noista
kattoparruista...

Metsän puut huojuvat tuulessa. Allu vilkaisee takanaan
olevaa taloa, häntä karmii. Vuokko huokaisee.

VUOKKO (cont'd)
Se on surullista ku kaikki vaan
lähtee, mut en määkää tänne kyllä
haluais jääjä. Mut varmaan pakko.

ALLU
Miks ois pakko?

Vuokko kohauttaa olkiaan ja vetää hupun päähänsä.

VUOKKO
Ei mulla oo päätä opiskella
kauheen pitkälle ja Ilari jää
tänne. Mut seki voi löytää jonku
kauniimman. 

ALLU
Sä vähättelet ittees.

Vuokko katsoo Allua, hymähtää epäuskoisena ja nousee.

VUOKKO
Mää meen takas. Pärjääksää?

ALLU
Aina mä pärjään.

Vuokko hyppää alas portailta. 

VUOKKO
Mää muuten meikkasin sen Kepan,
ajattelin et Ripe tykkäis.
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ALLU
Ripe?

VUOKKO
Nii. Ripe ja Kepa. Eiks vaan?

Vuokko hymyilee ja kiipeää sisään ikkunasta. Allu
rypistää otsaansa. Hän vilkaisee poissaolevana Vuokon
aiemmin osoittamaa ikkunaa. Sen takaa tumma hahmo
tuijottaa suoraan Alluun.

Allu säpsähtää, räpäyttää silmiään. Hahmo katoaa. 

Metsänkään katsominen ei houkuta, joten Allu kääntää
sille selkänsä, niin että tuijottaa autiotalon seinää.
Allu avaa viinipullonsa uudestaan ja juo pitkän
kulauksen.

INT. AUTITALO - ILTA514 514

Allu rymähtää autiotalon lattialle, hän on juuri
kiivennyt takaisin sisään ikkunasta. Toisesta huoneesta
kuuluu naurua ja matkakaiuttimista soi edelleen musiikki.

Allu miettii hetken, harkitsee lähtevänsä--

INT. AUTIOTALO - JATKUU515 515

ESSI
Voi ei, sun pullo on melkein
tyhjä! Ensiapua tästä...

Hihittävä Essi ojentaa viinapulloa vaatekasassa istuvaa
Allua kohti. Allu juo pitkän kulauksen ja antaa pullon
takaisin. Rutanen katsahtaa Allua Essin kyljestä.

RUTANEN
Ei Allu ehkä tarvis yhtään
enempää, hyvä että pystyssä pysyy.

ESSI
Mutta minä en halua että Allulle
tulee tylsää!

Allu katselee ympärilleen. Hänen katseensa osuu Ilarin
sylissä päätään leputtavaan Vuokkoon ja lopuksi Kerttuun.

Kerttuun, joka puhuu sanoilla joita Allu ei kuule, jonka
hiukset ovat sotkuiset, meikit hieman levinneet ja jonka
ympärillä Ripe pitää omistavasti kättään.

Allu nousee ja paiskaa kädessään pitämänsä viinipullon
täydellä voimalla seinään, se hajoaa sirpaleiksi.

16.



Kaikki näyttävät pelästyneiltä, paitsi Kerttu. Ilari
nousee huojuen ylös ja tarttuu Allun hihaan.

ILARI
Allu onks jotain vaikeuksii vai?

Allu repii itsensä irti ja lysähtää vaatekasaan kasvot
käsissään. Ilari tarttuu uudestaan Allun hihaan.

ALLU
todella humalassa( )

Viittiks päästää sen hihan.

ILARI
Joo joo, mut sua vaivaa joku!

Ilari jatkaa hihan nykimistä. Allu repii itsensä jälleen
irti samalla kun nousee seisomaan.

ALLU
Mitä vittua sä siitä välität?!

Allu kääntää muille selkänsä--

LEIKKAUS:

HETKEÄ MYÖHEMMIN: Allu havahtuu hereille. Hän seisoo
vintille vievien portaiden ensimmäisellä askelmalla,
kääntyy katsomaan taakseen. Kaikki katsovat häntä hiljaa.

ALLU
Mitä?

Kerttu on lähempänä Allua kuin muut--

KERTTU
Mihin sää oot menossa?

Allu katsoo portaita, sitten Kerttua.

ALLU
En varmaan jaksanu katella enää...

Kerttu räpyttelee, näyttää hetken harvinaisen selvältä.

KERTTU
Siis ookko sää mustis?

Vuokko kääntyy katsomaan haukkana Kerttua ja Allua, Ripe
pitelee oluttaan hämmentyneen näköisenä.

Allu muistaa. Katsoo Ripeä, sitten Kerttua. Allua alkaa
naurattaa, se on pilkallista naurua.

Kerttu laittaa kädet suojelevasti puuskaan, mutta astuu
lähemmäs Allua, katsoo tätä silmät sirillään.
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KERTTU (cont'd)
Mää tiesin tän! Mää tiesin että
oon sulle liikaa! Että sää voit
sanoa mulle päin naamaa ihan mitä
vaa ku mää en enää oo helppo!

Allu tyrskähtää.

ALLU
Helppo on... se on just se sana
mikä sua kuvailee, Kerttu Hurme.

osoittaa Ripeä( )
Saat varmaan möy... myöhem..mmin
itkeä Ripen olkapäähän... jos otat
siltä suihin eka.

Ripe nousee seisomaan, katsoo humalaisen epäuskoisena
Allua ja Kerttua.

RIPE
Siis mikä juttu tää ny on?

ALLU
Kertulle( )

Kysyitsä tolta paskaltaki--
niistä, niistä huopatossuista?

Kerttu nielee itkua, menee kauemmas Allusta ja kääntää
katseensa pois.

Ripe katsoo Kerttua loukkaantuneena, petettynä.

RIPE
Mistä tää puhuu?

Kerttu mulkaisee Ripeä, ei vastaa. Loukattu Ripe ottaa
pullonsa ja lähtee juosten ulos huoneesta. Ilari, Rutanen
ja Essi katsovat tapahtumia järkyttyneenä. Vuokko ei.

VUOKKO
Vittu kerrankin täälä tapahtuu
jotain! Jes!!

Allu vilkaisee Ripen perään ja katsoo sitten Kerttua.

ALLU
Näin siinä Kerttu käy ku ei osaa
päättää. Nyt sun poikaystävä
luulee... että sä oot
SEKSUAALIVÄHEMMISTÖÄ! Entä jos se
kertoo Anni Hurmeelle?

Kerttu niiskaisee. Rutanen nousee ylös ja menee
ritarillisesti Allun ja Kertun väliin.

LEIKKAUS: Allu havahtuu taas-- Hän istuu vintin portaiden
edessä, selin huoneeseen, hämmentyneenä.
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ALLU
Mihin--

Käsi koskettaa Allun olkapäätä.

Allu kääntyy, käsi kuuluu Rutaselle. Taaempana Essi,
Ilari ja Vuokko katsovat heitä. Kerttua ei näy missään.

ALLU (cont'd)
Kert...tu?

RUTANEN
Tota, pitäskö sun Allu vähän
rauhottua? Juo vettä tai jotain--

Essi, Vuokko ja Ilari tuijottavat myös Allua. Allu
tyrskähtää ja nousee seisomaan.

ALLU
Hei... Pitäskö sun ehkä rauhottua
ton insestin kanssa? Vitun--

hakee sanoja( )
--serkunnussija... on kukkapuskat
ja kaikki... hyi helvetti.

Essi valahtaa kalmankalpeaksi. Rutasen kasvot taas
punehtuvat kun raivo leimahtaa.

RUTANEN
Saatana!

Rutanen poimii maasta kukkapuskan, alkaa mätkiä sillä--

RUTANEN (cont'd)
Mikä vittu sää luulet olevas?
Helvetin kullinuljaska!

Allu joutuu perääntymään seinää vasten. Kun rehut osuvat
Allua silmäkulmaan, hän kaataa voimakkaalla työnnöllä
Rutasen maahan.

ALLU
Mikä vittu sulla on hätänä?!

RUTANEN
Vittu sää oot mulla hätänä!

Rutanen nousee loikaten seisomaan ja tönäisee Allua. Hän
hyppää Allun kimppuun, yrittää lyödä tätä, mutta Allu on
yllättävän vahva ja torjuu iskut.

Vuokko nousee ylös ja yrittää puuttua Rutasen ja Allun
painiotteluun.

VUOKKO
Hei! Rauhottukaa nyt!
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RUTANEN
Allulle( )

Vitun paskatr-!

Pukarit törmäävät seinään ja tömähdys peittää sanan
lopun. Allun korvissa soi järkytyksestä ja kasvot
värähtävät. Hän lyö rutasta voimiensa takaa nenään. Tämä
ulvaisee ja taipuu kaksin kerroin, nenäänsä pidellen.
Verta roiskuu, käsille, kasvoille, vaatteille.

Essi juoksee Rutasen luo ja katsoo Allua kuin tämä olisi
villi-ihminen.

ESSI
Miten sä saatoit?!

Allu pyörittelee silmiään ja nostaa Essin viinapullon
maasta, ottaa siitä huikan.

LAHJA (O.S)
Allu Korva! Pasi Rutanen! Essi
Nyssölä! Nyt heti ulos sieltä!

Rutanen ja Essi katsahtavat ulkoa kuuluvan äänen
suuntaan, Allu kohottautuu vilkaisemaan ulos ikkunasta ja
näkee Lahjan seisovan autitalon pihalla kädet puuskassa.

EXT. AUTIOTALO - HETKEÄ MYÖHEMMIN516 516

Lahja pudistelee päätään, kun Essi hyppää alas ikkunasta
ja Allu möyrii ulos takamus edellä.

LAHJA
Miten päin sieltä oikeen tullaan?
Ja Pasi, mitä ihimettä sinun
naamavärkille on tehty? 

Lahja pudistelee päätään ja lähtee kävelemään eteenpäin.

RUTANEN
Mitä tässä ny muka on sattunu?

Rutanen ja Essi seuraavat tunnollisesti Lahjaa, Allu
tulee jonon viimeisenä. Hän vilkaisee silmät harottaen
taakseen jäävää autiotaloa.

LAHJA
Siellä on oltu nii huolissaan,
oisivat halunneet poliisin
hälyyttää ja ilmottivat että
lähtevät heti kunhan tyttö
löytyy... nyt mennään.

Essi päästää itkuisen vinkaisun, Rutanen taputtaa tätä
kömpelön lohduttavasti hartialle.
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Allu tyrskähtää ja Lahja kääntyy katsomaan olkansa yli.

LAHJA
No hyvä että jollain on hauskaa!

Rutanen mulkaisee Allua pahasti. Allu näyttää Rutaselle
humalaisen hatarasti keskaria.

EXT. KORVAN TALO - HETKEÄ MYÖHEMMIN517 517

Martti ja Hilja seisovat autonsa luona kädet puuskassa
Lahjaa, Allua, Rutasta ja Essiä vastassa. Björn nukkuu
sisällä autossa.

RUTANEN
Tää on ihan täysin mun vika, en
yhtään tajunnut kelloa kattoa!

Allu kävelee Nyssölöiden ohi ulko-ovea kohti, mutta
kompastuu portaissa ja kaatuu suorilta narsissipuskaan.

Allu kääntyy katsomaan kukkien lomasta, kuinka Martti
avaa auton takapenkin oven.

ESSI 
Me oltiin just tekemässä lähtöä ku
Lahja tuli!

Martti pudistaa päätään ja Essi menee alistuneena autoon.
Rutanen seuraa Marttia kun tämä kiertää auton mennäkseen
kuskin paikalle.

RUTANEN
Hei, oottakaa nyt--

Martti menee autoon istumaan kuin Rutasta ei olisikaan ja
käynnistää auton. Rutanen koputtaa auton ikkunalasiin,
siihen jää verinen kädenjälki--

RUTANEN
Te ette voi tehä tällee!

Lahja huokaisee ja kävelee sisälle pirttiin. Bemari
lähtee ajamaan pois pihasta, Rutanen ottaa juoksuaskelia
auton perään.

RUTANEN (cont'd)
Essi, älä mee!

pysähtyy( )
Essiii...

Rutanen lysähtää dramaattisesti polvilleen maahan. Allu
makaa sammumispisteessä narsissien seassa, häntä alkaa
naurattaa.

LEIKKAUS:
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INT. KORVAN TALO. VINTTI - AAMU518 518

Allu täsmälleen samassa asennossa, mutta nyt omalla
sängyllään. Naamassa on multaa kukkapuskasta, hän nukkuu
silmät suljettuina.

Kunnes päälle kaadetaan kannullinen vettä.

Allun silmät rävähtävät auki ja hän melkein hyppää
säikähdyksestä pystyyn.

Rutanen nauraa tyytyväisenä kannu kädessään. Allu
huokaisee ja painaa tyynyn kasvoilleen.

ALLU
Vittu...

RUTANEN
Onks darra?

Allu kääriytyy peittoon, yrittää paeta valoa ja maailmaa.

ALLU
Älä puhu mulle...

RUTANEN
Sää oot Allu kyllä yks vitun
persereikä.

Allu ei sano mitään. Rutanen menee takaisin sänkyynsä.

RUTANEN (cont'd)
Mutta kova koukku sulla on. Mää en
ois heti aatellu et pärjäisit mun
pytoneita vastaan tappelussa.

Allu kääntyy katsomaan Rutasta, joka mittailee
käsivarsiensa lihaksia.

RUTASTA
Mää siis luulin oikeesti että mun
nenä murtu.

ALLU
Haluutsä... et mä pyydän anteeks?

Rutanen katsoo Allua hämmentyneenä.

RUTANEN
Ei hyvää matsia tartte ikinä
pyytää anteeks. Mut sori et mää
kutsuin sua pas... sillä t-
sanalla...

Allu hymähtää, mutta sekin sattuu päähän. Ilme vaihtuu
tuskaiseksi. Rutanen katsoo Allua vakavana.
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RUTANEN (cont'd)
Mää voin auttaa sua parantaan
välit Kertun kaa.

ALLU
Häh...?

RUTANEN
Nii, säähän tykkäät siitä.

Allu tuijottaa kattoa mietteliäänä. Rutasen puhelin
värisee saapuvista viesteistä.

ALLU
Mitä sä sit tekisit...?

Rutanen virnistää, ottaa rehvakkaan asennon.

RUTANEN
No, sulla on sana hallussa ja
Kerttu tykkää lukee. Mää
kirjottaisin anteekspyyntökirjeen.

Allu tyrskähtää. Rutanen kohauttaa olkiaan.

RUTANEN
Oishan se romanttistaki.

Rutasen puhelin värisee taas. Allu vilkaisee sitä.

ALLU
Onks se... herkkuserkku siellä?

RUTANEN
Sää kyl pidit huolen siitä
riehumisellas, että isäni serkun
tytär Essi ei puhu mulle enää
ikinä.

vilkaisee(
puhelintaan)

Tuolla ryhmässä Vuokko spämmii
jotain meemejä. Eilinen saatto
hyvinki olla sen elämän paras
päivä.

Allu kaivaa puhelimensa esiin. Torvis crewi -ryhmään ei
ole tullut yhtään uutta viestiä. Allu laskee puhelimensa,
katsoo kun Rutanen näppäilee omaansa, naurahtaa jollekin.

Hän tajuaa, että on perustettu uusi ryhmä, johon häntä ei
ole kutsuttu.
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INT. ULKOHUUSSI - PÄIVÄ519 519

Allu istuu ulkohuussissa, polttaa tupakkaa ja pyörittelee
kädessään kuulakärkikynää. Hänellä on sylissään
paperilehtiö.

Allu alkaa kirjoittaa, mutta päätyy parin sanan jälkeen
repimään paperin irti ja rypistää sen palloksi, joka
putoaa huussiaukosta alas. Tämä toistuu kolme kertaa,
kunnes edessä on paperi, jossa lukee:

Mä tykkään sun hampaista vitun hullu

Allu huokaisee raskaasti. Hän repii tämänkin paperin,
katsoo ulos huussin ikkunasta. Pihamaalla käyskentelee
punaturkkinen kissa.

Allu tumppaa tupakkansa, ottaa kynän uudelleen käteensä
ja alkaa kirjoittaa.

EXT. HURMEEN PIHATIE - PÄIVÄ520 520

Allu kävelee Hurmeen taloa kohti, kädessään kirje, jonka
kuoressa lukee Kerttu.

Juuri ennen pihaa Allu pysähtyy.

Allun POV: Kerttu makaa viltillä pihanurmella, syöden
cocktailkurkkuja, katse tiukasti lukemassaan kirjassa.
Tämän silmien alla on edelleen jäänteitä eilisestä
meikistä. Kerttu ei huomaa Allua.

Allu vetää henkeä, yrittää päättää mitä tehdä--

ja päättää kääntyä kannoillaan.

Allu ruttaa kirjeen taskuunsa, kävelee poispäin.
Hurmeiden talo jää taakse.

LEIKKAUS:

LOPPUTEKSTIT

24.


