
Harriet Braun 

KOLME 

Huomioita tekstistä 

Tämä näytelmä ei tarvitse suurta lavastusta – riittää, että henkilöiden olinpaikkaan 
viitataan. 

Riippuen siitä, missä ja milloin näytelmä esitetään, kulttuuriset viittaukset voidaan muuttaa 
(lukuun ottamatta ilmiöitä kuten elokuva Lost in Translation tai televisio-ohjelma Britain’s 
Got Talent), mikäli on ilmeistä, että jokin muu välittyy paremmin yleisölle. 

Sisäiset äänet pitäisi puvustaa siten, että heidät erottaa toisistaan – mahdollisesti 
yhteneväiset värit tai vaatteet henkilöiden kanssa, joiden sisäisiä ääniä he ovat. Sisäisten 
äänten olisi syytä olla samaa sukupuolta ja suunnilleen samanikäisiä kuin päähenkilöt, 
mutta heidän ei tarvitse olla samannäköisiä. He seisovat tai istuvat koko ajan oman 
päähenkilönsä lähellä. Kun henkilöt mainitaan ohjausviitteissä, oletuksena on, että silloin 
viitteet koskevat myös sisäisiä ääniä. 

On kunkin teatteriryhmän oma valinta, mitä sisäiset äänet tekevät silloin, kun eivät puhu, 
mutta he voivat ajoittain, joko tietoisesti tai tiedostamattaan, myötäelää ja esittää 
toiminnalla ja eleillä päähenkilöiden tunnetiloja. 

Kun kertoja on vaiti, hän istuu näyttämön sivussa. Myös hänen kohdallaan on ryhmän oma 
valinta, mitä hän tekee silloin, kun ei puhu, mutta ajoittain hän voi uppoutua tapahtumiin tai 
vaihtoehtoisesti lueskella lehteä, lähettää tekstiviestejä, kuunnella kuulokkeilla musiikkia 
jne. 

Henkilöhahmoja esittävät näyttelijät eivät saa tukeutua siihen, että heidän sisäiset 
äänensä näyttelevät alatekstin heidän puolestaan. Vaikka sisäiset äänet ovat olennainen 
osa esitystä, henkilöhahmojen esittäjien pitäisi asennoitua niin kuin sisäisiä ääniä ei 
olisikaan. Muutaman kohtauksen harjoitteleminen ilman sisäisiä ääniä saattaa olla 
hyödyksi. 

Henkilöt 

Kertoja, kuusitoista- tai seitsemäntoistavuotias, alkutekstissä käytetään helppouden vuoksi 
pronominia ”she”, mutta näyttelijä voi olla kumpaa sukupuolta tahansa 
Lena, kuudentoista, tyttö 
Lenan sisäinen ääni, tyttö 
Jamie, seitsemäntoista, poika 
Jamien sisäinen ääni, poika 
Jo, seitsemäntoista, tyttö 
Jo’n sisäinen ääni, tyttö 

Näytelmät ovat ainoastaan Nuori Näyttämö-hankkeen käytössä vuoden 2021 loppuun saakka, 
eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.
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Gina, seitsemäntoista, tyttö 
Ginan sisäinen ääni, tyttö 
Gaz, kahdeksantoista, tyttö 
Gazin sisäinen ääni, tyttö 
Topsy, yhdeksäntoista, poika 
Topsyn sisäinen ääni, poika 

Ensimmäinen kohtaus 

Kertoja saapuu keskelle näyttämöä. 

KERTOJA 
No, minä katson telkkarista Jeremy Kylen talkshowta ja äiti tulee ja aloittaa ”Minähän 
sanoin, että jos sinä lopetat koulunkäynnin, sinä et voi silloin vain istuskella kotona. Joko 
sinä täytit työpaikkahakemuksen sinne kioskiin?” Äidillä ei ole aavistustakaan, että minusta 
tulee tähti, ainoa hakemus, jonka minä aion täyttää, on hakemus Britain’s Got Talent -
ohjelmaan. Minä en vielä tiedä, mikä se minun talentti on, mutta kyllä minulla varmasti joku 
on. 

No, joka tapauksessa, jotta saan äidin hiljaiseksi, minä sanoin, että menen käymään 
työkkärissä. Sen sijaan minä tosin menin lähikahvilaan ja mitäs minä luenkaan sieltä 
ilmoitustaululta – ”Haetaan kertojaa teatteriproduktioon”. Minä silloin siinä että – NO NYT! 
No, minä sitten soitan siihen numeroon ja menen koe-esiintymiseen, ja ohjaaja kertoo, että 
sen kertojan tehtävä on auttaa kertomaan tarinaa – ja minä sanon siihen, että tykkään 
tarinoida, että äiti sanoo aina, että minä puhun vaikka varikset pyörryksiin. Vaikka en minä 
kyllä ymmärrä, miksi joku haluaa, että joku varis pyörtyy. 

Sitten minut pannaan lukemaan jotain, ja se onkin minun hommia, koska se on 
esiintymistä ja minä olen ehdottoman hyvä esittämään. Koska homma hoituu hyvin, minä 
kysyn, että saanko minä sitten jotkut upeat vaatteet, ja se tyyppi sanoo siihen, että tämä 
kertojan rooli ei ole niinkään parrasvaloissa seisomista, vaan pikemminkin ”muitten 
auttamista, kun heidän tarinoitaan kerrotaan”. Minä siihen, että minä en olekaan 
oikeastaan mikään parrasvalotyyppi, mikä on tietty emävale, mutta tuumaan, että kunhan 
minä ensin pääsen sinne lavalle, niin kuka sanoo, että minä en ottaisi paikkaani 
parrasvaloissa. 

Niin kuin esimerkiksi nyt, sillä oikeastaan minun piti tulla tähän esittelemään roolihenkilöt, 
mutta minusta tuntui, että te haluatte varmaan ensin kuulla jotain minusta. Nyt tosin tuntuu 
siltä, että tämä esitys pitää saada käyntiin. 

Kääntyy näyttämön vasempaan reunaan ja huutaa: 

Voitte tulla! 

Lena ja Jamie saapuvat seuranaan sisäiset äänensä. Lena levittää pyyhkeen ja menee 
sen päälle makuulle, aurinkolasit päälaella, korvissa kuulokkeet, jotka on kytketty 
puhelimeen. Hän selailee lehteä. Puutarha-aidan toisella puolella Jamie tekee 
puutarhatöitä. He eivät huomioi kertojaa, joka kulkee ympäriinsä, puhuu ja esittelee 
tilanteen. 
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KERTOJA 
No niin, tällaista tässä tapahtuu. Muutama meidän henkilöistä on tässä. Kohta te saatte 
nähdä kolme tarinaa, jotka kertovat lähinnä rakkaudesta, ystävyydestä ja kaikesta 
sellaisesta, joiden kanssa te olette jo sinut. Usein ollaan kuin oltaisiin kiinnostuneita 
sodasta ja politiikasta, mutta eihän se pidä paikkaansa. 

No, joka tapauksessa – (osoittaa) Tuo on Lena ja tämä Jamie, ja tuossa vieressä on niiden 
sisäiset äänet. Hei sisäiset äänet, minulla olisi teille vähän asiaa. 

Sisäiset äänet tulevat hänen vierelleen. 

KERTOJA  
Teille kaikille on varmaan tuttu tilanne, että kun kerrotte kavereille hauskaa juttua ja ne 
kaikki nauravat, ja silloin pään sisällä ääni sanoo… 

LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Hei, sinähän olet oikeasti hauska. 

KERTOJA 
No, se on silloin sinun sisäinen äänesi. Joskus se toki sanoo kamaliakin asioita. Niin kuin 
kerran, kun minä kävelin puistossa ja kuvittelin, että kaikki katsovat minua, mutta olinkin 
syönyt munkin ja naama oli ihan hillon peitossa. Sitten se sanoi… 

JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Ääk, tosi noloa, kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että sinä olet varsinainen ääliö. 

KERTOJA (kääntyy sisäisten äänten puoleen) 
Nyt voitte mennä. 

SISÄISET ÄÄNET (palaavat takaisin henkilöidensä luo) 

KERTOJA 
No, joka tapauksessa, silloin kun on jonkun henkilön päässä kuuluva ääni, kukaan muu ei 
pysty näkemään tai kuulemaan, paitsi tietty se henkilö, jonka sisäinen ääni on, ja minusta 
se on kyllä vähän kummallista, mutta olkoon. 
Siis tässä sitä nyt sitten ollaan. (Osoittaa:) Lena, tuo tuolla, on vuotta alemmalla luokalla 
kuin Jamie, ja oikeastaan normitilanteessa ei olisi mitään mahdollisuutta, että se voisi olla 
Jamien kanssa, koska se on suunnilleen koulun kaikkein kaunein tyttö, ja seurustelee 
Jamien luokkalaisen Dazin kanssa, joka on tosi uros. Jamien perhe muutti vasta muutama 
viikko sitten Lenan naapuriin, niin että ne alkoi jutella puutarha-aidan yli, mikä sopii 
Jamielle, koska se on niiiiin lääpällään Lenaan. 

Okei, paras että aloitetaan, minä menen nyt tuonne, pitäisi kai sanoa, että älkää kiinnittäkö 
minuun mitään huomiota, mutta vaikea minua on olla huomaamatta. 

Kertoja menee näyttämön sivuun ja istuutuu. 

LENA (katsoo puhelintaan) 

LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
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Miksei se tekstaa? Mitä jos se on jonkun toisen tytön kanssa? Ei se voi olla, ei kai se voi 
mitenkään tykätä enemmän jostain toisesta kuin sinusta? 
 
JAMIE (nousee ylös istutuslapio kädessään, huomaa, että Lena on puutarhassa) 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari, Lena on tuolla. Nyt äkkiä. Koita näyttää ihan coolilta. 
 
JAMIE (yrittää ottaa coolin asennon, mutta epäonnistuu täydellisesti) 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä sinä oikein yrität? Näytät ihan ääliöltä. 
 
JAMIE (rentoutuu) 
Hei Lena. 
 
LENA (kuulee Jamien, mutta teeskentelee ettei kuulisi, koska hänellä on kuulokkeet 
korvilla) 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Joo, Jamie on ihan söpö, ja varmaan se läähättää sinun perääsi, joten paras varmaan olla 
kannustamatta. 
 
JAMIE 
Lena. 
 
LENA (ei reagoi) 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Yritä uudestaan. 
 
JAMIE 
Mitä jos se ei halua huomata mua? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Kumpi sinä olet: mies vai hiiri? 
 
JAMIE 
Varmaan sitten hiiri. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Anna mennä nyt vaan! 
 
JAMIE 
Lena. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Toisaalta, jos Daz harrastaa tekstailua muiden tyttöjen kanssa, niin mikset sinä voi muka 
antaa samalla mitalla? 
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LENA (nostaa katseensa, ottaa kuulokkeet korviltaan, lähtee kohti aitaa) 
Älä vaan väitä, että sä teet puutarhatöitä. Mun vaari harrastaa puutarhanhoitoa. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Hieno aloitus, tuttu ja turvallinen kiinnostuksen herättäjä: ”Sinä näytät ihan mun vaarilta”. 
 
JAMIE 
En mä tee mitään puutarhatöitä. 
 
LENA 
Sulla on istutuslapio kädessä. 
 
JAMIE 
Tää on näitä juttuja, joka jokaisella pitää nykyään olla. Ihmettelen vähän, ettei sulla ole 
tällaista. 
 
LENA (hymyilee huvittuneesti) 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
On se hauska. Ei olisi arvannut, että joku älykkö voi olla noin hauska. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Se hymyilee – koita pitää tuo hymy yllä. 
 
JAMIE 
Itse asiassa, älä vaan kerro kenellekään, mutta mun pikkuveli jankutti ja jankutti, että se 
haluaa meidän isomman makkarin, ja siksi mä sitten tapoin sen. Olin just hautaamassa 
sitä. Vanhemmille mä kerron, että se karkasi kotoa. 
 
LENA (nauraa) 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Ei siitä varmaan mitään haittaakaan ole, jos on ystävällinen. Ei täällä ole ketään 
näkemässä. 
 
LENA 
Mitä jos sä loikkaat tänne meidän puolelle? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI (innoissaan – mahdollisesti pumppaa nyrkeillä ilmaa tai 
tanssahtelee voiton merkiksi tai sitten molempia) Jess! Jess! Voitto! 
 
JAMIE (teeskentelee välinpitämätöntä) Joo, no mikä ettei. 
(Hyppää aidan yli, istuutuvat yhdessä) 
 
LENA 
No, onko jotain suunnitelmia loppupäiväksi? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Ilmeisesti sinä et pysty muuhun, kuin ajattelemaan Lenaa. 
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JAMIE 
No, joko mä vuokraan yksityiskoneen ja lähden maailmanympärimatkalle, ja teen siinä 
sivussa jotain James Bond juttuja, tai sitten mä saatan auttaa mummia kokoamaan IKEA-
kaapin, mikä onkin aika paha rasti. 
 
LENA 
Mä haluaisin matkustaa maailman ympäri. 
 
JAMIE 
Niin minäkin. Itse asiassa, mulla on suunnitelmissa, että joku päivä mä teen sen ja kirjoitan 
Blogia ”Jamie kävi täällä, sinä et”. Ajattelin ottaa selfieitä aina kaikkien – 
 
LENA 
– kuuluisien nähtävyyksien edessäkö? 
 
JAMIE 
Just, mistä sä arvasit? 
 
LENA 
Koska just noin mäkin haluan tehdä. Paitsi että mun blogin nimi on ”Tätä Lena diggaa.” 
 
Ovat hämmentyneitä, koska molemmilla on sama unelma. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Outoa. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI (samanaikaisesti) Outoa. 
 
JAMIE 
Näytä mulle sun kaikkein upein ”nähtävyyden-edessä-selfie” -ilme. 
 
LENA (poseeraa hymyillen ja huolettoman näköisenä) 
 
JAMIE 
Hienoa, toi on tavallaan sellainen ”mulla on ehdottomasti parempi meno kuin sulla” -ilme. 
 
LENA 
Millainen se sun ilme sitten on? 
 
JAMIE 
Mun on…  
(Poseeraa vakavan ja viisaan näköisenä) 
 
LENA 
Mielenkiintoinen valinta. 
 
JAMIE 
Tähtään ilmaisuun ”olen matkojen ansiosta viisastunut paljon ja olen nyt kiehtova sekä 
syvällinen ihminen”. 
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LENA (nauraa) 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Ei olisi uskonut, että Jamien kanssa voi olla hauskaa. Kun sinä puhuit Dazille 
matkustamisesta, se sanoi, ettei halua ikinä mennä minnekään, missä ei saa fish and 
chipsiä. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Ei olisi uskonut, että teillä on noin paljon yhteistä. Sinulla saattaa sittenkin olla jotain 
mahdollisuuksia. 
 
JAMIE 
Kaikkein mieluiten mä haluaisin Japaniin. Siellä on se hieno hotelli, jonka mä näin siinä 
leffassa… 
 
LENA 
Ai elokuvassa Lost in Translation? 
 
JAMIE 
Just siinä! Tunnetko sä sen leffan? Se on tosi vanha. Kukaan ei koskaan tiedä sitä leffaa. 
 
LENA 
Mä olen nähnyt sen jotain miljoona kertaa. Koko se ajatus siitä, että kaksi ihmistä tapaa 
ihan sattumalta ja tulee toimeen niin loistavasti, se on tosi romanttista. 
 
JAMIE 
Niin on. 
 
Molemmat vaikuttavat äkkiä hieman vaivaantuneilta. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Kuulostaa ihan kuin se puhuisi sinusta! 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi sinä sanoit noin? Nyt se voi kuvitella, että sinä puhut siitä! Tämä on Dazin syy, 
miksei se ole tekstannut? (Lenan puhelin piippaa.) Hei, se on varmaan Daz. 
 
LENA (tarttuu nopeasti puhelimeensa. Näyttää sitten tosi äkäiseltä, koska viesti ei ole 
Dazilta, tönäisee puhelimen syrjään.) 
 
LENA 
Miksi noi helkkarin puhelinoperaattorit lähettää tekstiviestejä ihan koko ajan? Kuka sitä 
roskaa haluaa lukea? 
 
JAMIE 
Odotitko sä viestiä joltain muulta? 
 
LENA 
En, tai no, tavallaan. 
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LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Et sinä voi kertoa Jamielle, se olisi noloa. Vaikka toisaalta kyseessähän on pelkästään 
Jamie. 
 
LENA 
Daz lähti eilen vanhempiensa kanssa asuntovaunulla Isle of Wightin saarelle eikä se ole 
vastannut mun tekstareihin koko päivänä. Onko se sun mielestä outoa? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Daz ja Daz, typerä, kamala, paremman-näköinen-kuin-sinä -poikaystävä Daz. Jos on 
yhtään onnea, niin se on jäänyt auton alle jossain älyttömässä asuntovaunukolarissa. 
 
JAMIE 
Sillä ei varmaan vaan ole siellä kenttää. 
 
LENA 
Niin mäkin luulin, mutta se lähetti Faceen kuvia joku aika sitten. Ehkä sillä on vaan paljon 
tekemistä. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Sillä on tekemistä, kun se jahtaa muita tyttöjä. 
 
JAMIE 
Joo, niin varmaan. 
 
LENA 
Ehkä se vaan tarvitsee vähän etäisyyttä, meinaan, että jos on kimpassa, niin eikö silloin 
välillä tarvitsee etäisyyttä? 
 
JAMIE 
Joo, luultavasti. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi Jamie näyttää noin oudolta? Ehkä se tietää jotain, mitä jos Daz on jonkun toisen 
tytön kanssa? 
 
LENA 
Miksi sä olet tuon näköinen? 
 
JAMIE 
Minkä näköinen? 
 
LENA 
Emmä tiedä, oudon näköinen. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Koska Daz on paskiainen, joka flirttailee koko ajan muiden tyttöjen kanssa ja Lena 
ansaitsee parempaa. 
 
JAMIE 
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Emmä tiedä. 
 
LENA 
Joo, kyllä tiedät. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Älä sano sitä. Älä sano, Lena ei halua kuulla. 
 
JAMIE 
No, asia on niin, että –  
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Voi helkkari, nyt sinä sanot sen. 
 
JAMIE 
– onhan se vähän törkeää, ettei vastaa viesteihin. Jos mulla olisi rakkaita, mä haluaisin 
kunnioittaa niitä, ja sehän tarkoittaa, että mä pitäisin yhteyttä, enkä antaisi niiden olla 
huolissaan ja kuvitella, että jotain on vialla. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä! Daz kunnioittaa sinua. Se rakastaa sinua. Se sanoi sulle. Jamie on pelkästään 
mustasukkainen. Se on tuollainen nörtti, mitä se mistään mitään tietää? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Tuota sinun ei olisi todellakaan pitänyt sanoa. 
 
LENA 
Sinä et vain pidä Dazista. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Ai et pidä! Sinähän vihaat sitä enemmän kuin ketään muuta. 
 
JAMIE 
Hei, unohda mitä mä sanoin, enhän mä oikeastaan edes tunne sitä. 
 
LENA 
Aivan, sun ei pitäisi arvostella Dazia, tai puhua asioista, joista sä et ymmärrä mitään. 
 
Lena nousee vauhdilla, nappaa mukaansa pyyhkeen, puhelimen ja kuulokkeet. 
 
Mun täytyy mennä, on vielä tekemistä. 
 
Kun Lena on menossa sisään, Jamie katsoo hädissään hänen peräänsä. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
No, jonkun olisi pitänyt pitää suuri suunsa ummessa. Näytti jo, että sinulla olisi ollut jotain 
mahdollisuuksia, mutta sitten menit pilaamaan kaiken. 
 
JAMIE (näyttää keskisormea sisäiselle äänelleen.) 
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Toinen kohtaus 
 
Kertoja nousee ylös ja kiiruhtaa keskelle näyttämöä. Näemme kuinka hänen puhuessaan 
Jamie nousee ylös, kapuaa aidan yli ja poistuu näyttämöltä. 
 
KERTOJA 
Oho – ”tuo nainen vakuutti mielestäni liiaksi”. Se oli Shakespearea, ette varmasti 
arvanneet, että minä osaisin ulkoa Shakepearea. Näin sen yhdessä game showssa. Se on 
minun varasuunnitelmani, siis että ellei Talentti onnistu, minä voitan paljon jossain 
television game showssa. 
 
No, mutta hyvä, mitä väliä noista kahdesta. Minä seurustelin aikoinaan yhden Dazin 
tyyppisen hyvännäköisen kundin kanssa. Tai no en varsinaisesti seurustellut, se vei minut 
syömään Nandosiin. Vaikka minusta se oli aika outoa, koska se näytti tosi tylsistyneeltä jo 
ennen kuin minä olin sanonut sanaakaan. No, sitten kävi ilmi, ettei se edes ollut 
kiinnostunut. Minä olin yhtenä lauantaina kuntosalin iltavuorossa, ja minun kaveri Lianne 
kuuli, kuinka se kundi kertoi Liannen kaverille Leolle, että se tyyppi oli minun kanssa 
pelkästään siksi, että se pääsisi salille puoleen hintaan. No, se kurkotti kyllä kuuseen, 
koska minä sain potkut kahden viikon päästä, joten se ei saanut mitään, mutta minä 
ainakin sain ilmaisen kanaburgerin. 
 
Selvä, minusta tuntuu, että meidän täytyy päästä esityksessä eteenpäin, mikä on sinällään 
sääli, koska on vielä vaikka kuinka paljon, mitä te ette tiedä minusta. Vaikka se on ihan 
okei, koska sitten kun minä olen Talentissa, ne tekee minusta sellaisen filmipätkän, missä 
ne näyttää äidin talon, koiran ja kaikkia muita juttuja, ja sitten minä saan kertoa vaikka 
mitä. 
 
Kääntyy näyttämön sivustaan päin. 
 
Voisitteko te tulla jo? 
 
Jo saapuu näyttämölle seuranaan sisäinen äänensä. He istuutuvat. Jo ottaa esiin kirjan ja 
lukee samalla kun kertoja puhuu. 
 
KERTOJA 
Tässä on siis Jo, joka on just muuttanut vanhempiensa kanssa pois Lontoosta. Se käy 
mielellään istumassa tässä joen rannalla, koska se on ujo ja varautunut, ja sellaiset 
ihmiset tekee just näin. No joka tapauksessa, Jo joutui aloittamaan uudessa lukiossa, ja 
tuolla odottelee Gina, joka on samassa koulussa samaa vuosikertaa kuin Jo. Mutta se on 
armoitettu bilehile, ei yhtään niin kuin Jo, mutta silti Ginakin tykkää käydä joen rannalla. 
 
Nauttikaa. Minä olen tuolla, mikäli tulee ikävä. 
 
Samalla kun kertoja poistuu näyttämön sivuun, Jo selailee kirjaansa, laskee sen sitten 
käsistään ja tuijottaa kaukaisuuteen. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Voiko sitä nyt vielä jotenkin surkeampi olla? Saattaa olla, että pysyt aina tuollaisena. 
Saattaa olla, ettei sinusta tule enää koskaan onnellista. 
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Gina saapuu näyttämölle puhelintaan tuijottaen. Hän ei ole vielä huomannut Jo’ta. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Katso, hei, tuohan on Gina koulusta. Hienoa, nyt se näkee sinut täällä yksin istumassa ja 
ajattelee, että sinä olet vielä oudompi yksinäinen friikki kuin mitä se oli ilmeisesti kuvitellut. 
 
Jo katsoo nopeasti muualle. Gina nostaa katseensa ja näkee Jo’n. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Upeeta, tuo on se uusi tyttö koulusta. Sinulla on nyt tilaisuus ottaa selvää, onko se niin 
leuhka kuin miltä näyttää. Just kun kuvittelee, ettei elämä voisi enää olla hauskempaa, niin 
se äkkiä onkin! 
 
GINA (lähestyy Jo’ta ja istuu tämän viereen) 
Vihdoin ja viimein mä saan tilaisuuden keskustella mysteerinaisen kanssa. 
 
JO 
Ai, mun kanssa vai? 
 
GINA 
Niin, sun, tulet Lontoosta, et puhu kenenkään kanssa koulussa, katoat aina ruokkiksella. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari, se kuvittelee, että sinä olet töykeä, älä sano, että olet ujo – sinä näytät ihan 
joltain totaaliluuserilta. 
 
JO 
Tota, nyt on vain niin, siis kun kaikki muut tuntee jo kaikki enkä mä oikein halua, tota, 
sotkeutua mihinkään. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Voi, se on ujo, siksi se on ollut niin outo. 
 
GINA 
Sä tiedät, ettei me purra. Mä olen muuten Gina, ja sä taidat olla Jo. 
 
Jo nyökkää. 
 
GINA 
Asutko sä jossain tässä lähellä? 
 
JO 
Joo. Mun vanhemmat hankki sen tien varressa olevan ravintolan, sen Yew Treen, niin että 
me asutaan nyt sen yläkerrassa. 
 
GINA 
Helkkari, se on tosi upea mesta. Mä olen aina halunnut käydä siellä. Voitko sä syödä siellä 
ilmaiseksi? 
 
JO 
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Voin, jos mä haluan, mä voin mennä keittiöön ja pyytää jotain. Vaikka meidän kokki kyllä 
vahtii mua koko ajan. Sitä sanotaan Wolfgangiksi, ja sillä on valkoinen napillinen 
nahkarotsi ja valkoiset bootsit, ja sillä on kans viikset. 
 
GINA 
Mmmm – hottis! 
 
JO 
Surullista siinä on, että se luulee olevansa jotenkin hot. Se on Saksasta – ehkä pensselit ja 
cowboy-bootsit on fräuleinien suuressa suosiossa. 
 
Gina ja Jo nauravat. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Sehän on oikeastaan tosi mukava. Sillä on tosi kaunis hymy. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Eihän se ole yhtään töykeä, itse asiassa se vaikuttaa tosi mukavalta. Se on tosi nättikin. 
 
GINA 
Siis missä sä käyt ruokkiksella? Me kaikki ihmetellään sitä. Odota, mä arvaan, sulla on 
joku salainen poikaystävä, se on sua vanhempi ja sulla on sen kanssa lounasdeitti 
motellissa. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Sinä et voi kertoa sille, näyttäisit sen silmissä ihan idiootilta. 
 
JO 
Tota… Mä käyn siinä kuppilassa ihan aseman lähellä. 
 
GINA 
Ai siinä omituisen näköisessä, missä kaikki rekkakuskit käy? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä minä sanoin sinulle. 
 
JO 
Kaikki ne rekkakuskit ja mä. Mulla on kirja mukana. Niillä on tosi hyvää pyttistä, ja 
ruokkikset on mulle koulussa jotenkin hankalia. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
No, nyt se varmaan ajattelee, että sä olet ihan täydellinen luuseri, varmaan se haluaa nyt 
lähteä. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Sillä on ilmeisesti ollut tosi vaikeaa, sinun olisi pitänyt jutella sen kanssa jo aiemmin. 
 
GINA 
Sä et varmaankaan halunnut muuttaa? 
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JO 
Mä en ole mitenkään innostunut maaseudusta. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Mahtavaa, sen mielestä sinä olet joku lande. 
 
GINA 
On täälläkin ihan kivaa. (Hymyilee) Meillä on sähköt ja juokseva vesi ja kaikkea. Kun 
menet keskustaan, niin siellä on jopa kauppoja. 
 
JO 
Sekään ei auttanut, kun mä tulin kouluun haastatteluun ja rehtori kertoi mulle, että mä 
voisin tutustua porukoihin, jos mä liittyisin johonkin maajussien 4H-kerhoon. 
 
GINA 
Rouva Barker! Meidän reksi on ihan fossiili. Mä en ole koskaan edes tavannut 
maanviljelijää. Mä en usko, että nekään liittyy siihen kerhoon. Siellä on varmaan pelkkä 
tyhjä huone. 
 
JO 
Tai muuten tyhjä, paitsi että siellä on ne rouva Barkerin lähettämät uudet oppilaat. 
 
Gina ja Jo hymyilevät omille jutuilleen.  
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI ja GINAN SISÄINEN ÄÄNI (yhtä aikaa) 
Loistavaa, ihan kuin sinä olisit tuntenut sen aina. 
 
GINA 
Käytkö sä vielä tapaamassa sun ystäviä Lontoossa? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari. Mitä sinä nyt voit tuohon sanoa? 
 
JO 
No, ajattelin, että kävisin, mutta ei siitä sitten tullut mitään. 
 
GINA 
Mitä sä tarkoitat? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi sinä avasit suuren kitasi? Ethän sinä voi kertoa sille totuutta? 
 
JO 
No, mun paras kaveri oli tosi intona, kun se meni uuteen lukioon, ja, no, mä en kuule siitä 
enää paljoakaan. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
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Jotenkin tuntuu, että se salaa jotain. Se on niin salaperäinen ja epämääräinen. Sinäkin 
voisit kai vähän opetella salaperäisyyttä. Tai, niin no, sinä olet kyllä yhtä salaperäinen kuin 
sukkapari. 
 
GINA 
Kuulostaa. Että sä olet päässyt siitä hyvin eroon. Onko sulla Lontoossa poikakaveri? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Vaaran merkki, nyt tuli tuo pokakaverikysymys. 
 
JO 
Joo. Tai siis ei. 
 
GINA 
Siis onko vai ei? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Varo, sinä et pärjää utelijoille. 
 
JO 
Ei ole, ei ketään erityistä. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Vaihda nyt äkkiä aihetta! 
 
JO 
Entä sulla? 
 
GINA 
Nojaa, mä olen deitannut kokonaista mieslaumaa, mutta ei mulla ole ollut mitään vakavaa 
kenenkään kanssa. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi sinä noin sanoit? Kuulostaa, että sinä olet ihan kaikkien kanssa. 
 
JO 
Miksei? 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
No, tämä on hankala. Sinä olet ensin vähän niin kuin kiinnostunut ja sitten taas et, etkä 
tiedä, mikset. 
 
GINA 
En tiedä, varmaan mulla on liian kova meno päällä. Niin monta poikaa, niin vähän aikaa, 
kyllä sä tiedät. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Et kylläkään tiedä. Siinähän se ongelma onkin. 
 
Gina vilkaisee kelloa, Jo huomaa sen. 
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GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Sinun täytyy ehtiä syömään. Äiti laittaa spagetti bolognesea, nami nami. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Ilmeisesti se aikoo lähteä. Sillä on varmaan parempaakin tekemistä, kuin jutella sinun 
kanssa. 
 
GINA 
Mun täytyy lähteä syömään. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Varmaan vain joku tekosyy. 
 
JO 
Kaikin mokomin. 
 
GINA 
Kuule, myöhemmin illalla on bileet yhden kaverin kotona. Haluatko tulla mukaan? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Se pyytää sua mukaan bileisiin! 
 
GINA 
Mä asun siinä tien varressa vähän teidän ravintolasta eteenpäin, sä voisit tulla meille ja me 
voidaan mennä yhtä matkaa. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari, bileet, kamalasti porukkaa, jota sinä et tunne. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä jos se ei halua tulla, mitä jos se ei tykkääkään sinusta! (tauko) Voi saakutti, ujot 
ihmiset tekee just näin. 
 
GINA (ei huomioi Jo’n huolestunutta ilmettä) Älä ole huolissasi, mä en jätä sua yksiksesi. 
 
JO 
Okei, kuulostaa hyvältä. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Kappas! 
 
GINA 
Meidän osoite on Elmer Close 9, nähdään kahdeksalta. 
(Poistuu.) 
 
Kolmas kohtaus 
 
Samalla kun kertoja siirtyy keskelle näyttämöä, Jo istuu hetken takanäyttämöllä, hän 
hymyilee hämmentyneenä, koska asiat saivat käänteen parempaan. Kun kertoja alkaa 
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puhua, Jo ottaa verkkaisesti kirjansa ja lähtee pois näyttämöltä, samalla Caz tulee 
näyttämölle ja istuutuu. 
 
KERTOJA 
No, minä olen iloinen, että Jo sai uuden kaverin. Minulle tuli kerran bänksit parhaan 
kaverini Liannen kanssa. Me oltiin yksissä juhlissa ja yhdellä tyypillä oli sellainen valtava 
jointti, mutta minä en välitä huumeista, koska ne on tyhmiä, mutta Lianne sanoi, että 
kokeillaan, ja sitten minulla oli kamala olo, ihan kuin olisin halvaantunut. Lianne vaan 
nauroi koko ajan ja sanoi, etten minä ole halvaantunut, koska raavin nenää. Kun minä 
sanoin, että olinpas, se kaatoi ämpärillisen vettä minun päälle, koska se kai kuvitteli, että 
se auttaa. Niin että sitten minä oli halvaantunut ja kampaus oli pilalla. 
 
No joka tapauksessa, nyt me tapaamme Cazin ja Topsyn. Tuo on Caz, tuo joka istuu 
kahvilassa ja näyttää hämmentyneeltä. Cazin ja Topsyn siskot ovat keskenään kavereita, 
ja ne on järjestäneet sokkotreffit Cazille ja Topsylle. Ne oli nimittäin molemmat jääneet 
kuukausi sitten lehdelle soittelemaan ja niiden siskot kuvittelee, että tämä saattaisi piristää 
niitä – osoittaa vain kuinka vähän siskot tietää. Näette kohta, mitä minä tarkoitan. 
 
Kertoja siirtyy näyttämön sivuun ja istuutuu. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Se tyyppi on myöhässä. Upeeta. Olisi pitänyt arvata, että tämä on huono ajatus. 
 
TOPSY kiirehtii sisään kahvilaan ja katsoo ympärilleen. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Tuoko se on? Nätti. Muttei yhtä nätti kuin Soph. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Tuo se varmaan on. No, se ei todellakaan ole mitään Keviin verrattuna. 
 
TOPSY (lähestyy pöytää)  
Caz? 
 
CAZ 
Topsy? 
 
TOPSY 
Sori, mä olen myöhässä, oli ihan kamalan vaikea saada paplarit irti tukasta. 
 
CAZ ei naura. 
 
TOPSY 
Vitsi, vitsi. En mä käytä paplareita. 
 
CAZ (pakottaa hymyn naamalleen) 
Selvä. 
 
Samalla kun Topsy istuutuu: 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 

Tämä näytelmä on ainoastaan Nuori Näyttämö-hankkeen käytössä vuoden 2021 loppuun saakka, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.



 

Vau, näyttää olevan kova pala purtavaksi. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Koitat nyt vain selvitä tästä ja sitten voit taas mennä. 
 
TOPSY 
Elikkä… sä olet Ellien sisko. 
 
CAZ 
Jep. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Oho, olipas hieno pelin avaus, herra Casanova, kannattanee aloittaa itsestään selvistä 
asioista. 
 
CAZ 
Ja sä taidat olla Mandyn veli. 
 
TOPSY 
Jep, sehän minä. Mandyn veli. Yksi ja se sama. Ihan yks ja sama. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Sinä jauhat nyt ihan yhtä ja samaa roskaa. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Kuka tämä luuseri oikein on? Mitä ihmettä Ellie oikein ajatteli? 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Mikä sinua oikein vaivaa? Ennen sinä hallitsit pelin, mutta nyt olet ihan saamaton. Nyt 
kunnon peliä. 
 
TOPSY 
Ulkona paistuu. Ei sillä, että mä valittaisin. Mä tykkään helteestä. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Minä sanoin, että nyt kasaat itsesi eikä mitään höpinää säästä! 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Nyt se on virallista, sisko järjesti sinulle treffit vaarin kanssa. 
  
CAZ 
Mulla on itse asiassa vähän liian kuuma. Ei olisi pitänyt laittaa tätä toppia. 
 
TOPSY 
Se on ihan okei, me kaikki tehdään muotimokia. 
 
CAZ 
Ei kun mä tarkoitin, että se on liian kuuma. 
 
TOPSY 
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Ai joo. Sori. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Hyvä puoli tässä on, että maankuori halkeaa ja nielaise sinut sisäänsä. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Nyt se on virallista, tällä tyypillä ei ole talenttia. 
 
TOPSY 
Helkkari, sori, haluatko sä jotain juotavaa? 
 
CAZ 
Cokis kelpaa. 
 
TOPSY 
Cokis tulossa. 
 
Nousee ylös ja samalla kun hän poistuu pöydästä: 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Oikeasti, tämä on katastrofi, onhan tuo nainen tietty kova pala, mutta saat syyttää itseäsi. 
Sinun päässä ei kai pyöri muuta kuin Soph. Sinun on lakattava ajattelemasta sitä, tai 
muuten sinä et saa enää ikinä keneltäkään. 
 
Topsy katoaa takanäyttämölle ja Caz jää yksin. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Voisiko tuo olla vielä surkeampi tapaus? Mitäköhän Kev tekee just parhaillaan? On 
varmaan sen mimmin kanssa. Varmaan puistossa, käsi kädessä, suu suuta vasten. 
Varmaan se ei ajattele sinua yhtään. 
 
Topsy palaa cokisten kanssa. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
No niin, uskot nyt vain itseesi, nyt uskoa peliin. Naiset tykkää siitä. Nyt on aika palauttaa 
Topsyn taikakenttä takaisin. 
 
Ojentaa Cokiksen Cazille. 
 
TOPSY 
Tässä olis. 
 
CAZ 
Kiitti. 
 
TOPSY 
Tota… mitä sä touhuat, siis silloin kun et istu täällä, siis onks sulla harrastuksia tai jotain? 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Harrastuksia? Näinkö tämä peli etenee? 
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CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitäs tämä nyt on, joku työhaastattelu vai? 
 
CAZ 
No, mä tykkään kai telkkarista ja elokuvista ja sellasesta. 
 
TOPSY 
Elokuvista, hieno homma, kuka ei muka tykkää hyvästä leffasta. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Sinä, sinä et koskaan katso niitä. 
 
CAZ 
No, mitkä elokuvat on sun lemppareita? 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Nyt sinä alat kuulostaa ihan mummolta. Tarttuvaa. 
 
TOPSY 
Tota… Tota… 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Tuossa on tähän mennessä kaksi totaa. 
 
TOPSY 
Tota… 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Upeeta, hattutemppu, hieno homma. Helppo homma, sanot vain kaksi elokuvaa, joista 
tytöt tykkää. Ihan mitä vaan. 
 
TOPSY 
Mä pidän aika paljon niistä Pitch Perfect -leffoista. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Ei kai tuo tyyppi ole tosissaan. 
 
CAZ 
Ahaa. 
 
TOPSY 
Ei taida olla sun juttu. 
 
CAZ 
Ei oikeastaan, joo, ei. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Ei sitten ilmeisesti kuitenkaan kaikkien tyttöjen juttu. 
 
TOPSY 
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Jos totta puhutaan, mä en oikein osaa istua paikallani, mä olen enemmän sellainen 
urheilullinen, juoksemista, salia ja fudista. 
 
CAZ 
Ketä sä kannatat? 
 
TOPSY 
Tykkäätkö sä fudiksesta? 
 
CAZ 
No, en oikeastaan, enää nykyään, mun eksä, Kev, se pelas fudista. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Ai upeeta, sen eksä on fudari. Ihan kuin sinulla ei olisi jo muutenkin mennyt surkeasti. 
 
TOPSY 
Koska te erositte? 
 
CAZ 
Suunnilleen neljä kuukautta sitten. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Tarkalleen ottaen neljä kuukautta, kolme päivää ja kuusi tuntia sitten. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Sinun ja Sophin erosta on yhtä kauan. Niin että on teillä yksi yhteinen asia. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Älä paljasta, että olet ihan rikki. 
 
CAZ 
Kaikki on kunnossa, me vain ajauduttiin erilleen, ollaan vielä ystäviä. 
 
Toinen kiusallinen hiljaisuus. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Eikä! Taas hiljaisuus! Ajattele mies, ajattele, kyllä sinä varmaan osaat jostain jutella. 
 
Hiljaisuus jatkuu. 
 
Miksei sinun aivoissa ole mitään? Tyhjää kolisee. 
 
Topsyn puhelin piippaa tekstiviestin merkiksi. Ottaa puhelimen esiin ja lukee. 
 
TOPSY 
Helkkari. 
 
CAZ 
Joku hätä? 
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TOPSY 
Kissa on sairastunut. Äiti vie sen eläinlääkäriin. Arvelee, että se pitää lopettaa. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Loistavaa, sen tarvitsee varmaan mennä. 
 
CAZ 
Sä varmaan haluat kotiin jättämään jäähyväiset. 
 
TOPSY 
Ei, enkä, kaikki on ok. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä sinä sanot? Nyt sinä pääset pälkähästä, sinun tilaisuutesi, ala laputtaa. 
 
TOPSY 
Tai oikeastaan se vois olla hyvä ajatus. 
 
CAZ 
Joo, mene vain. 
 
Topsy nousee hätäisesti, Caz istuu paikallaan. 
 
CAZ 
Mä juon tän cokiksen loppuun. 
 
TOPSY 
Joo, otetaan tämä uusiks joku toinen kerta. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Varmaan joo. 
 
CAZ 
Tietty. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Ei helkkarissa. 
 
TOPSY 
Nähdään. 
 
CAZ 
Moikka. 
 
Topsy poistuu kahvilasta. 
 
Neljäs kohtaus 
 
Caz istuu, juo Cokistaan ja tekstaa samalla kun kertoja astelee keskelle näyttämöä. 
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KERTOJA 
Olisin kertonut teille siitä kerrasta, kun minä kävin sokkotreffeillä, mutta ohjaajalla oli 
sanansa sanottavana. Sanoi, että minun tehtäväni on tarinoida, ja että minun täytyy 
lopettaa summan mutikassa puhuminen, ja minä siihen, että tuota, kyse on 
improvisoinnista, siis siitä, että puhuu teatterissa, mitä sylki suuhun tuo. Mutta ei se siitä 
vakuuttunut, vaan sanoi, että minun täytyy jatkaa esitystä. Niin että minä nyt jatkan, vaikka 
pakko sanoa, että se on pahoillaan sitten, kun minusta on tullut kuuluisa. 
 
Caz nousee ja poistuu näyttämöltä samalla kun Lena kävelee taustalla puutarhaansa ja 
istuu puun alle. Hänellä on kuulokkeet korvillaan, hän roikottaa surullisena päätään. 
 
KERTOJA 
Okei, nyt on aika palata Lenan ja Jamien pariin. On kulunut viikko siitä, kun Lenalla ja 
Jamiella oli kina Lenan pihassa eivätkä he ole jutelleet sen jälkeen. Totuus on, etteivät he 
juurikaan juttele koulussa. Jamie on Iso-Samin seurassa, joka käyttää Call of Duty- t-
paitaa ja pelaa julmetusti videopelejä, eikä yksikään tyttö puhuisi Iso-Samin kanssa, ellei 
ole tyyliin kuollut tai sairas. Se ei häiritse Jamietä, koska Iso-Sam on tosi mukava ja tosi 
fiksu, mutta Lena ei mistään hinnasta halua olla lähelläkään Iso-Samia, koska kaverit 
nauraisivat. No, joka tapauksessa, paljon on ehtinyt tapahtua, mutta minä en voi kertoa, 
koska te saatte sen nyt selville. 
 
Kertoja lähtee näyttämön sivuun ja kuulemme kuinka Lena itkee. Jamie saapuu hänen 
puutarhaansa. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitäs nyt? 
 
Jamie katsoo ympärilleen ja näkee Lenan, joka ei puolestaan näe nuorukaista, koska 
itkeminen vie hänen huomionsa. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari, Lena on tuolla. Sinun täytyy mennä hänen luokseen. 
 
JAMIE 
En minä voi, se on vihainen mulle. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Varmaan itkee Dazin takia. Tässä on sinun mahdollisuutesi. Hän huomaa, että Daz on 
paskiainen ja että sinä olet paljon parempi valinta. 
 
JAMIE 
Se saattaa huutaa minulle. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitäköhän James Bond tekisi? 
 
Jamie kokoaa itsensä, kiipeää aidan yli ja lähestyy Lenaa, joka itkee yhä pää käsivarsiin 
painettuna. Lena vaistoaa, että joku on tulossa ja kohottaa katseensa. Hän ottaa 
kuulokkeet korviltaan, hämillään. 
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JAMIE 
Lena? 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Sinä et voi puhua Jamielle – et voi puhua kenellekään. Sinä näytät ihan totaalisen ääliöltä. 
 
LENA 
Mene pois. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Älä edes kuvittele, että lähtisit pois! Ihmiset sanovat aina noin, kun ovat kiihdyksissä, 
mutta eivät he sitä tarkoita. 
 
JAMIE 
En minä jätä sinua tänne itkemään. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI (hiljaa) 
Ei, älä jätä minua. 
 
LENA 
Sinä kuljet meidän puutarhassa. 
 
JAMIE (istuutuu) 
Soita sitten poliisit. Minä kuitenkin varoitan, että saattaa käydä huonosti. Minä olen 
aseistettu ja vaarallinen enkä poistu ilman taistelua. 
 
Lena nostaa päänsä ja pyyhkii kyynelet silmistä. Hän ei voi olla hymyilemättä. 
 
LENA 
Mitä aseita sinulla on? 
 
JAMIE (ottaa ruohikosta oksan) 
Tämä. Saattaa näyttää pelkältä oksalta, mutta se on minun käsissäni jotain ihan muuta. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Hienoa, Lena hymyilee. Kylläpäs hän on kaunis hymyillessään. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Jamie saa sinut aina nauramaan, Daz ei saanut, mutta toisaalta Daz on cool, ja tuota, 
Jamie ei nyt vain ole. 
 
JAMIE 
Kerro mulle, miksi sä itket. 
 
LENA 
Ai, että sä voit nauraa mulle, vai? 
 
JAMIE 
Joo, koska just niin mä aina teen mun ystäville, nauran niille. 
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JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Älä käytä sanaa ystävä, senkin ääliö. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Sinä voisit kysyä Jamielta, mutta saattaisit kuulla jotain, mitä et halua kuulla. Kunhan 
sanon. 
 
LENA 
Oletko sä kuullut mitään Dazista? Koulussa? Siitä ja jostain tytöstä? 
 
JAMIE (empii) 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Älä sano mitään! Muista, miten viime kerralla kävi. 
 
LENA 
Kuule, mä olen pahoillani, että mä viimeksi ärisin sulle, mä lupaan, etten enää tee niin. 
Jamie kiltti, mä haluan tietää. 
 
JAMIE 
No, jos kerta olet ihan varma. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Minähän sanoin. Tämä ei kuulosta hyvältä. 
 
JAMIE 
Se tavallaan niin kuin kertoi kavereilleen, että se sekstasi jonkun tytön kanssa, kun oli 
viikonlopun muualla. Saattaahan tietty olla, että se vain leuhki, ehkä se ei ole edes totta. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Ei tämä voi näin mennä. Tällaista käy vain luusereille, ei sun tyyppisille naisille. 
 
LENA 
Totta, että se on ollut tosi outo ja mä löysin sen puhelimesta tekstarin, jonka joku tyttö oli 
lähettänyt. Se kielsi sen, mutta kyllä mä tiedän, että se valehteli. Sä varmaan sanot mulle, 
että mitä mä sanoin sulle. Että mä olen ääliö ja että mun olis kyllä pitänyt tietää. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Et sinä ikipäivinä ajattelisi, että Lena on ääliö. Sinähän rakastat sitä. 
 
JAMIE 
Daz se ääliö on etkä sinä. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Kaikki muut tiesi paitsi sinä, ne ovat kaikki nauraneet sinulle selän takana. 
 
Lena alkaa taas itkeä. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Halaa sitä. 
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JAMIE (sanoo mykästi sisäiselle äänelleen) 
Enkä! 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
No nyt teet niin. Anna mennä! 
 
Jamie lähestyy hitaasti Lenaa ja kiertää kokeeksi käden tämän ympärille. Lena painautuu 
Jamien syliin ja Jamie halaa Lenaa. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Herranen aika, sinä halaat Lenaa. Tapahtuuko tämä oikeasti. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Nythän tämä tuntuu yllättävän hyvältä, turvalliselta ja onnelliselta ja… mutta hei kuule, tuo 
on Jamie. Mitä sinun kaverit sanoo, jos näkevät, että sinä halailet Jamien kanssa? Kaikki 
muutenkin jo nauraa sinulle, haluatko sinä, että ne nauravat vielä enemmän? 
 
Lena vetäytyy nopeasti poispäin, kuivaa silmänsä, näyttää hieman hämmentyneeltä. 
Jamie näkee, että Lena on hämmentynyt, näyttää itsekin hämmentyneeltä. Vaihtaakseen 
tunnelmaa Jamie ottaa äkkiä Lenan puhelimen käteensä. 
 
JAMIE 
Mitä sä kuuntelet? 
 
LENA (nappaa nopeasti puhelimen pois) 
Älä yritä, sitten sä ainakin naurat mulle. 
 
JAMIE 
Okei, tehdään nyt yksi asia selväksi, mä en naura mun ystäville. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Voisitko nyt lopettaa sanan ystävä käytön! 
 
LENA 
Mä kuuntelen Katie X:ää – mun salainen pahe. 
 
JAMIE 
Miten niin pahe? Sehän on popin kuningatar, se on upea. 
 
LENA 
No, mun kaverit ei oikein kuuntele poppia, niiden mielestä se on paskaa. 
 
JAMIE 
Mä en välitä siitä, mitä mun kaverit ajattelee. Ja toisaalta, Samilla ei ole varaa arvostella 
ketään. Se käyttää vieläkin hämähäkkimiesyöpukua. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi se roikkuu Iso-Samin kanssa, eikö se tajua, että se on noloa? 
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LENA 
Onko se niin kuin sun paras kaveri? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Hei apua, sen mielestä Sam ei ole mitenkään cool. Sinä voisit sanoa, että Sam on vain 
takertunut sinuun. Ettet sinä oikeasti välitä siitä. 
 
JAMIE (näyttää salaa keskisormea sisäiselle äänelleen) 
Joo-- se on tosi mukava – mä tiedän, että se on oudon näköinen, mutta se tekisi mitä vain 
kenen tahansa puolesta. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Sinä et varmasti voi sanoa samaa omista ystävistäsi? Itse asiassa, nyt kun Daz kohtelee 
sinua paskamaisesti, niin ne kaikki sanovat vain, että mitäs minä sanoin. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Tässä on sinun mahdollisuutesi. Daz ei ole enää mukana kuvioissa ja sinulla on liput. 
Kerro niistä lipuista. Kerro. Kerro nyt! 
 
JAMIE 
Tiesitkö, että mun setä on töissä Katie X:n levy-yhtiössä? 
 
LENA 
Eikä! Kerro lisää. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Anna mennä nyt, ennen kuin tilanne on ohi. 
 
JAMIE 
No, ei siinä muuta kuin että se sai mulle liput konserttiin 14. päivä, ja mä ajattelin, että mä 
voisin ehkä piristää sua vähän, että mitä jos sä vaikka lähtisit mukaan. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Siis apua, pyytääkö tämä Jamie sinua treffeille? Et sinä voi lähteä minnekään Jamien 
kanssa. 
 
JAMIEN SIÄINEN ÄÄNI 
Helkkari, se ei näytä tyytyväiseltä, tee nyt äkkiä jotain, ihan mitä vaan. 
 
JAMIE 
Ei mitkään treffit, ihan vaan kavereina, mulla on jo tyttöystävä. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä?! Mistä asti muka?! 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Seurusteleeko se jonkun kanssa?! Kenen? Ja mitä se sinulle kuuluu?! 
 
LENA 
Kuka – kuka se on? 
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JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Niin – kuka helkkari se oikein on? 
 
JAMIE 
Se on, tota… mun vanhempien yksien tuttujen tytär. Me tavattiin, tota… tossa joku viikko 
sitten. Sen nimi on… Marigold. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Marigold! 
 
LENA  
Upeeta. (Nousee ylös.) Mä muistin just, että mä lupasin auttaa äitiä yhdessä jutussa. 
Mutta kuulostaa kivalta, eli mennään. Mä tekstaan sulle. 
 
Samalla kun Lena poistuu: 
 
JAMIE 
Mä en voi uskoa tätä. Mulla on treffit Lenan kanssa. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
No, ei oikeastaan, älä unohda, että sinulla on tyttöystävä. Minusta tuntuu, että Marigold ei 
yhtään tykkää tästä. 
 
JAMIE 
Turpa kiinni. 
 
Viides kohtaus 
 
Samalla kun Jamie poistuu, kertoja astelee keskelle näyttämöä. 
 
KERTOJA 
En yritä mitenkään naurattaa, mutta vastahan Daz valehteli Lenalle ja nyt myös Jamie 
valehteli hänelle, ja minusta tuntuu, ettei tästä voi mitään hyvää seurata. Minun piti kertoa 
teille siitä yhdestä kerrasta, kun minä kerroin jättimäisen valheen, no, mutta kuten sanoin, 
ohjaajan kanssa oli pieni ongelma, ja niin se juttu jää teiltä nyt kuulematta. 
 
Joka tapauksessa, siitä lähtien kun Jo ja Gina juttelivat siellä joen rannassa, he ovat olleet 
tiiviisti yhdessä, ja nyt he ovat historianluokan retkellä Lontoossa. He ovat hotellissa kaksi 
yötä ja ties vaikka mitä, ja pääsevät lukiolaisten luennoille, joille minä en koskaan 
kouluaikoinani päässyt. Joka tapauksessa, Gina kysyi Jo’lta, voisivatko he kaksi jakaa 
huoneen, ja Jo vastasi että kyllä, ja nyt, niin, nyt he ovat juuri tulleet hotellihuoneeseen. 
 
Gina ja Jo tulevat huoneeseen. 
 
GINA 
Mä kuvittelin, että tämä olisi karsee, mutta ihan hyvähän tämä on. 
 
JO 
Niin on. Vaikka mä en kyllä välitä noista oransseista päiväpeitoista. 
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Jo istuu sängylle ja Gina tutkii paikkoja. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Kappas. Kaksi kokonaista päivää Ginan kanssa hotellissa. Vahinko, ettet sinä voi jäädä 
tänne ikuisesti. 
 
GINA 
Mä en ala, täällä on minibaari! 
 
Samalla kun Gina tarkastelee minibaaria ja ottaa sieltä muutaman juoman: 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Upeeta, miksei tämä tullut aikaisemmin sinun mieleesi, teidän molempien täytyy juoda 
itsenne humalaan. 
 
JO 
Laita ne takaisin. Ne laskutetaan. 
 
GINA 
Sanotaan vain, että varmaan joku virhe, ja että me ei niihin koskettu. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä jos otat esiin sen viinin? Mitä jos se kuvittelee sitten, että sinä yrität juottaa sen 
humalaan? Älä ole hölmö, se ei tiedä, mitä sinä ajattelet. 
 
Jo nousee ylös ja ottaa pullot Ginan kädestä. 
 
JO 
Älä! Me ei tarvita niitä, mä nappasin tämän mukaani ravintolasta. 
 
Ottaa laukustaan viinipullon. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Hei haloo! Mitä jos sekin yrittää juottaa sinut humalaan. 
 
GINA 
Sä olet nero. 
Heittää korkkiruuvin Jo’lle. 
Avaa se. 
 
JO 
Ei me nyt voida sitä juoda, meidän täytyy mennä kuudelta luennolle. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Luennolle! Onko se sekaisin? Teillä on nyt mahdollisuus olla kahdestaan. 
 
GINA 
Unohda se, se on jotain tylsää roskaa Tudoreiden aterioista. 
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JO 
Opettaja Heaver saattaa olla siellä. 
 
GINA 
Eikä ole. Se on ihan liian laiska. 
 
JO 
Et sinä voi tietää. 
 
GINA 
Tiedän minä. Viime vuonna, ennen kuin sinä tulit meidän kouluun, meillä oli historian 
projekti, neljätuhatta sanaa ihan mistä vain itse halusi, ihan niin kuin meistä joku olisi 
halunnut jotain. No joka tapauksessa, me vitsailtiin, että Heaverin tantta vain punnitsi 
paperit ja antoi numerot sen mukaan. Minä ajattelin testata pitääkö se paikkansa ja kirjoitin 
yhden kappaleen keskelle ”Saisinko kaksi kaljaa ja pussin shipsejä”. Ei se koskaan 
huomannut sitä, se laittoi sille sivulle jopa kannustusmerkin. 
 
JO 
Eikä. 
 
GINA 
Joopa. 
 
Samaan aikaan kun he nauraa hekottavat: 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Eikö olekin hienoa? Että se tekee ihan mitä haluaa. Sinä olet aina halunnut olla sellainen. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Tosi söpöä, miten se pelkää ihan kaikkea. Sinä et ole koskaan pelännyt mitään, no, paitsi 
nyt. 
 
Jo avaa viinipullon. Ottaa kaksi muovimukia ja kaataa niihin viiniä, ojentaa toisen mukin 
Ginalle. 
 
JO 
Nyt juhlitaan. 
 
GINA 
Mitä me juhlitaan? 
 
JO 
Että tutustuttiin toisiimme. 
 
GINA 
Sille mä ehdottomasti nostan maljan. Meille. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Se sanoi ”meille”. 
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JO 
Meille. 
 
GINA 
Mulla on sulle yllätys. Lahja. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Lahja. Ilmeisesti se ajattelee sinua silloinkin, kun sinä et ole paikalla. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Katso nyt itseäsi, ihan hermona, enpä olisi uskonut. 
 
Gina ottaa laukustaan kirjekuoren, istuu sitten Jo’n viereen sängylle ja ojentaa kuoren 
hänelle. Jo avaa kuoren. 
 
JO 
Liput Katie X:n konserttiin. Ei ole totta. Kukaan ei koskaan saa näitä. Miten sä onnistuit? 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Kuluttamalla ikuisuuden netissä ja kokeilemalla, jos sittenkin onnistuisit. 
 
GINA 
Olin varmaan vain onnekas. 
 
Jo kietoo spontaanisti kätensä Ginan ympärille. Halaavat hetken. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Mmmm, tuoksuu ihan ruusulta. Nyt ryhdistäydyt, ettei se kuvittele, että sinä olet jotenkin 
outo. Se lähti lauantaina sieltä bileistä Jasonin kanssa, se tykkää kundeista. 
 
Jo irrottautuu ja näyttää hämmentyneeltä, vaihtaa äkkiä aihetta. 
 
JO 
Mitäs Jasonin kanssa käy? 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Kenen? Ai sen. 
 
GINA 
Ei mitään. 
 
JO 
Kuinka niin? 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Kerro sille! 
 
GINA 
Mä olin vain kännissä, en mä siitä oikeasti välitä. 
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GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Oho, sinähän alat oikeasti jänistää! 
 
GINA 
Entäs sä, olitko sä jonkun kanssa? 
 
JO 
En mä. 
 
GINA 
Sä et koskaan puhu mistään kundeista, joista sä tykkäät. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Älä kerro sille, älä kerro, sinä et saa koskaan kertoa. Tiedät kyllä, miten sitten käy. 
 
JO 
Mä taidan olla ronkeli. 
 
Gina vilkaisee Jo’ta. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Herranen aika, kuinka kaunis se on. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi se katsoo sinua tuolla tavalla? Onko sinulla naamassa jotain? 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Anna mennä, hermot kuriin nyt, tee se, nyt vain teet sen. 
 
Gina menee sängylle makuulleen. 
 
GINA 
Luitko sä sen jutun Heat-lehdestä, sen, että Katie X saattaa olla biseksuaali. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Luit vähintään viisi kertaa! 
 
JO 
En tainnut huomata sitä. 
 
GINA 
Sitä vaan, että mä luulen, että mä taidan olla biseksuaali. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Vautsi, asiaa. 
 
JO 
Niinkö? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
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Mitä tässä tapahtuu? Tapahtuuko tämä oikeasti? 
 
GINA 
Tota, välillä mä ihastun tyttöihin. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Hengitä. Hengitä. 
 
JO 
Niinkö? 
 
GINA 
Niin, mä olen tainnut ihastua suhun. 
 
Jo hämmennyksestä mykkänä. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Tämä on ihan liian ihmeellistä – eihän näin hyviä asioita tapahdu. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi se ei sano mitään? No, nyt sinä et voi enää peruuttaa tätä, sinun pitää nyt vain 
voittaa tämä peli. 
 
GINA 
Mä vähän mietin, että onkohan sulla jotain samanlaisia tunteita? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Tämä tapahtuu nyt. Tämä tapahtuu oikeasti. 
 
GINA 
No sanotko sä jotain, vai pitääkö mun kuolla häpeään? 
 
Jo kääntyy Ginaa kohti. 
 
JO 
Joo, kyllä mulla on. 
 
Jo ja Gina katsovat toisiaan. Ehkä he suutelevat, ehkä eivät, samalla kun kertoja kiirehtii 
näyttämölle. 
 
Kuudes kohtaus 
 
KERTOJA 
No niin, minä keskeytän tuon nyt tähän. Menkääpäs te kaksi nyt siitä. Me ei haluta tähän 
mitään sensuroitavaa. Koska kyllä minä näen, mihin tuo saattaa johtaa. Joka tapauksessa, 
nyt me siirrymme toiselle paikkakunnalle, missä Caz seisoo yksin pysäkillä odottamassa 
linja-autoa. 
 
Caz saapuu näyttämölle ja seisoo linja-autopysäkillä. 
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KERTOJA 
Cazin huonoksi onneksi Topsy asuu samoilla nurkilla ja on myös menossa kotiin. Voitte 
varmasti kuvitella, että he ovat kumpainenkin se kaikkein viimeisin, jonka toinen haluaa 
nähdä. 
 
Kun kertoja poistuu sivunäyttämölle, Topsy saapuu linja-autopysäkille ja näkee Cazin. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Tämä on varmasti joku vitsi. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Onko tämä muka joku älytön vitsi? 
 
CAZ 
Moi. 
 
TOPSY 
Kiva nähdä sut täällä. 
 
CAZ 
Bussiin menossa? 
 
TOPSY 
Joo. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi sinä noin sanoit? Nyt sinun täytyy seisoskella tässä, senkin ääliö!  
 
Caz ja Topsy jähmettyvät hämillään paikoilleen. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Tule nyt, linja-auto. Ala tulla jo. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Voi ei, ethän sinä voi taas joutua tähän samaan tilanteeseen. Tee jotain. Ihan mitä vaan. 
 
TOPSY 
Hei kuule, mä ole pahoillani siitä viime kerrasta. Meinaan, että se oli tosi surkea 
tapaaminen. Eikä, ei siis tietenkään sun takia. Meinaan, että kyllä mä tavallisesti osaan 
keskustella. Mun tyttöystävä oli jättänyt mut ja sisko kuvitteli, että treffit auttaisi, mutta 
musta tuntuu, että se oli väärässä. Ja se saa mut kuulostamaan surulliselta, mä tiedän, 
mutta mä tajusin, että sä ajattelit jo, että mä olen surullinen, niin että, tota… 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Minä sanoin, että tee jotain, äläkä vuodata sydäntä niin kuin joku jossain Jeremy Kylen 
keskusteluohjelmassa. 
 
CAZ 
Kaikki OK. Minut jätettiin kanssa. 
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TOPSY 
Jättikö mun tyttöystävä sutkin? 
 
Caz hymyilee, häneltä ensimmäinen hymy, jonka me näemme. 
 
CAZ 
Eikä. Mun kundikaveri jätti mut. 
 
TOPSY 
No, sepä helpotti, jos mä olisin saanut selville, että se tapaili sinua mun selän takana, niin 
se olisi ollut jo ihan liikaa. 
 
Caz naurahtaa. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
No onhan sillä sentään huumorintajua! 
 
Sitten Cazin nauru kuitenkin vaihtuu kyynelin, hän itkee. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari? Mitä helvettiä tämä nyt on? 
 
TOPSY 
Oletko sä kunnossa? 
 
Caz pudistaa päätään kieltävästi. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI (näyttää kauhistuneelta ja hämmentyneeltä) 
Eikä, ethän sinä oikeasti voi itkeä keskellä katua, varsinainen tragedia. 
 
Topsy halaa Cazia. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
OK, ihan vain tiedoksi, että sinä nolaat itsesi nyt oikein kunnolla. 
 
Caz näyttää Topsyn olkapään yli keskisormea sisäiselle äänelleen, joka katsoo ivallisesti. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Kunhan sanoin. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Mmmm, tuntuu hyvältä. Oho. Vaara, hälytys, housuissa alkaa jo luikerrella. 
 
Topsy irrottautuu Cazista, joka yrittää kuivata kyyneliään. 
 
TOPSY 
Vau, sä sait huijattua mut kaikilla noilla ”me ajauduttiin erilleen, me ollaan kavereita” -
jutuilla. 
 
CAZ 
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Mitä mun pitäisi sanoa? Se jätti minut jonkun nätimmän takia. 
 
TOPSY 
Mä olen varma, ettei se ole totta. Tarkoitan sitä nätimpi osiota. 
 
CAZ 
Se on alusvaatemalli. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Jalkapalloilija alusvaatemallin kanssa – joillain tyypeillä on asiat ihan liian hyvin. 
 
TOPSY 
No, mä olen varma, että se on sisältä ruma. 
 
Caz hymyilee, alkaa oikeasti pitää Topsysta. 
 
CAZ 
Mä olen pahoillani, että mä olin sellainen bitch silloin, kun me tavattiin. Mä olen vaan koko 
ajan ihan raivona. Se sanoi, että tarvitsee vähän omaa aikaa ja kahden päivän päästä mä 
kuulin, että se oli yhdessä jonkun mimmin kanssa. Mun päässä on sellainen vihainen ääni, 
joka ei vaikene ollenkaan. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Ihan perusteltua, että minä pysyn äänessä. Se petti sinua. 
 
CAZ 
Mä vihaan sitä, mutta toisaalta mä en voi lakata ajattelemasta sitä, niin että sitten mä 
vihaankin itseäni. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Niin sinun pitääkin, sinä olet luuseri, joka joutui nyt jonkun munapään hoiviin. 
 
TOPSY 
Jos se nyt mitenkään lohduttaa, niin mun tyttöystävä jätti mut yhden mun kaverin takia. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Hei, mitäs tämä tämmöinen sielun syvyyksien purkaminen on? Tämä ei ole mitenkään 
coolia. 
 
CAZ 
Se on oikeasti syvältä. Sä olet varmaan kamalan vihainen sille eksälle. 
 
TOPSY 
Pitäisi olla, mutta jostain syystä mulla taitaa olla pakkomielle saada se takaisin. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä minä just sanoin! 
 
CAZ 
Luuletko, että se onnistuu? 
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TOPSY 
En. Ellei se uusi poikaystävä syöksy alas jyrkänteeltä, tai ellen mä vähän avita sitä siinä. 
 
CAZ (huvittuneesti:) 
Mä luulen, että se voisi toimia. 
 
TOPSY 
Hyvä idea, mutta musta ei taida olla siihen. Vankilan ruoka on varmaankin surkeaa eikä 
siellä saa käyttää kännykkää. 
 
CAZ 
Ne taitaakin olla vankilan suurimmat ongelmat, ruoka ja puuttuva älypuhelin. 
 
TOPSY 
Mulla on aina nälkä ja mä haluan olla yhteyksissä kaikkien kanssa kaiken aikaa. 
 
CAZ nauraa. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Hei, mitäs kaikki tämä nauraminen ja ilakoiminen oikein on? Minä olen vielä tässä, ja vielä 
vihainen. Aiotko sinä olla huomioimatta minua? 
 
Panee kädet ristiin rinnalle ja näyttää loukkaantuneelta. 
 
TOPSY 
Pahinta tässä on, että eksällä on synttärit ensi viikolla, ja mä hankin lahjan sille jo kuukausi 
sitten. 
 
CAZ 
Katso jutun valoisia puolia, sä voit palauttaa lahjan ja hankkia itsellesi jotain. Mitä sä ostit 
sille? 
 
TOPSY 
Liput Katie X:n konserttiin. 
 
CAZ 
Etkä! 
 
TOPSY 
Joo, mä tiedän, että mä olin helkkarin hyvä poikakaveri. Älä käsitä väärin, mä halusin kyllä 
itsekin mennä, mutta kuiteskin. 
 
CAZ 
Mitä sä aiot nyt sitten tehdä? 
 
TOPSY 
En tiedä, kauppaan ne eBayssä. Tai menen yksin. 
 
CAZ 
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Mä tykkään Katie X:stä, tarkoitan siis, että me voitaisi, tota, mennä yhdessä, mä voisin 
kestää sellasta ystävää, joka on yhtä surkeassa jamassa kuin mä. 
 
TOPSY 
Joo, miksei, kuulostaa hyvältä. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI (on murjottanut, mutta palaa tolkkuihinsa:) 
Ystävä! Sinun on tarkoitus mennä eteenpäin, löytää uusi tyttöystävä, eikä pelkästään 
ystävystyä! 
 
TOPSY (kääntyy vaivihkaa sisäisen äänensä puoleen ja sanoo ääneti:) 
Mene pois. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI (on myös murjottanut ja palaa hänkin tolkkuihinsa:) 
Mitä sinä oikein teet? Mitä jos poltat taas näppisi? Parempi olla surkea koko elämänsä 
kuin että taas käy huonosti. 
 
CAZ 
Suu kiinni. 
 
Topsy ja Caz näkevät, että linja-auto saapuu. 
 
TOPSY 
Toi on mun bussi. 
 
CAZ 
Mä menen kuuskakkosella. 
 
TOPSY 
Tota, mä olen tosi iloinen, että törmäsin suhun. Mä laitan viestiä siitä konsertista. 
 
CAZ 
Loisto juttu. 
 
Seitsemäs kohtaus 
 
Samaan aikaan kuin kertoja saapuu näyttämölle, Caz ja Topsy sekä heidän sisäiset 
äänensä istuutuvat yhdessä tuoleille. Gina ja Jo seuraavat heitä sisäisten ääniensä 
kanssa, he istuutuvat hieman kauemmaksi näyttämölle, ja sitten Lena ja Jamie saapuvat 
sisäisten ääniensä kanssa ja istuutuvat vielä hieman etäämmälle näyttämöllä. 
 
KERTOJA 
Selvä, nyt me olemme saavuttamassa riipaisevan huippukohtamme, me hyppäämme 
ajassa, aivan kuten tv-sarjassa Dr Who. Me siirrymme päivään, jolloin koittaa Katie X:n 
konsertti. Kuvitelkaa lava, minun takanani on valtava nurmikenttä. Olemme puistossa ja on 
kamalan kuuma. Pystyttekö kuvittelemaan? Jamie ja Lena, Gina ja Jo sekä Topsy ja Caz 
ovat kaikki paikalla. He odottavat Katie X:n saapumista lavalle, mutta laulaja on myöhässä, 
joten kaikki vain juttelevat ja kuluttavat aikaa. Mikäli tapahtumat alkavat kiihtyä liiaksi, minä 
läpsäytän kädet yhteen ja pysäytän ajan ihan niin kuin taikuri, ja me siirrymme yhden parin 
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luota toisen luo. OK, eli aloitetaan Lenan ja Jamien kanssa, jotka ovat siis treffeillä, jotka 
eivät muka olekaan treffit. 
 
Kertoja kävelee näyttämön sivuun ja istuutuu. 
 
LENA 
Mitä luulet, miksi se on myöhässä? 
 
JAMIE 
Pop-tähdet on etuoikeutettuja. Jos mä olisin pop-tähti, mä olisin täydellinen diiva. 
 
LENA 
Etkä olisi. 
 
JAMIE 
Olisin. Mä sanoisin tyyliin ”Näiden huuulavanteiden reiät ei ole tarpeeksi suuria”. 
 
LENA 
Roskaa. Mä en voi edes kuvitella, että sä olisit ilkeä, sä olet liian kultainen. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Se sanoi sinua kultaiseksi! 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Sanoitko sinä, että se on kultainen?! 
 
JAMIE 
Sä olet oikeassa, mä olen totaalisen kultainen. 
 
LENA 
Suu kiinni. 
Tökkää Jamien käsivartta, Jamie nauraa. 
 
JAMIE 
Se on totta, kaikki sanoo niin. 
 
Katsovat toisiaan. Heidän välillään on vahva seksuaalinen viritys. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari, sinä taidat todella haluta suudella sitä? 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Jamie näyttää ihan siltä, että se saattaa suudella sinua, joten älä turhaan vastustele, 
sinäkin haluat sitä. Mitä jos joku kuitenkin näkee teidät? 
 
Lena vilkuilee äkkiä ympärilleen. Jamie huomaa tämän. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi se katselee ympärilleen? 
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LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Ota rauhallisesti, sillä on tyttöystävä, muista se. 
 
LENA 
Eikö sun tyttöystävä välitä siitä, että sä olet täällä mun kanssa? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Alkaako nenä taas kutista, Pinocchio? 
 
JAMIE 
Ei se välitä, se on ihan rento tällaisten juttujen kanssa. Sitä paitsi se on luokkaretkellä. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Äkkiä. Vaihda aihetta. 
 
JAMIE 
Mä haen toisen Cokiksen, haluatko säkin? 
 
LENA 
Joo. 
 
JAMIE 
Vahditko mun takkia? 
 
Jamie nousee ja poistuu näyttämöltä, ei ota takkia mukaansa. Kun hän on poistunut 
näyttämöltä, takintaskussa puhelin piippaa saapuneen viestin merkiksi. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Saattaa olla sen tyttöystävä – eikö sinua kiinnosta tietää, millainen se on? 
 
LENA 
En mä voi katsoa. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Kyllä sinä voit, ei se saa koskaan tietää. 
 
Lena katsoo ympärilleen ja menee sitten Jamien taskulle ja ottaa puhelimen esiin. Hän 
lukee viestin. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Oho. Ei helkkari! 
 
Jamie palaa mukanaan Coca Cola -tölkit. Lena pitää puhelinta kädessä ja on raivoissaan. 
 
LENA 
Mitä helkkaria tämä on? 
 
Jamie pysähtyy eikä tiedä mitä on tapahtunut, mutta hän näyttää huolestuneelta. 
 
LENA 
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Viesti sun kaverilta Samilta – ”Miten menee – toivottavasti juoni feikkityttöystävästä toimii”. 
Keksitkö sinä sen tyttöystävän? 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Voi ei, tämä onkin huonompi homma, tosi, ihan tosi huono. 
 
LENA 
No? 
 
JAMIE (ei sano mitään, yskäisee.) 
 
LENA 
Loistavaa, kaikki se puhemoska jostain kunnioituksesta ja sä oletkin pelkkä valehtelija. 
Nousee ylös ja on lähtemäisillään. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Tee jotain. Pysäytä se. 
 
JAMIE 
Olisitko sä lähtenyt mun kanssa, jos mä en olisi valehdellut? 
 
LENA (epäröi.) 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Et. 
 
LENA 
Olisin. 
 
JAMIE 
Kukas nyt valehtelee? Jos sä olisit ollut sitä mieltä, että nämä on treffit, sä et olisi tullut, 
vaikka, musta tuntuu… no, musta tuntuu, että sinäkin tykkäät minusta. 
 
JAMIEN SISÄINEN ÄÄNI 
Oh hoh, rohkeaa. 
 
JAMIE 
Sä olet kai pelkästään huolissasi siitä, mitä muut ajattelee? Ollaanko me muka joskus 
vietetty aikaa yhdessä muualla kuin meidän takapihoilla? Luuletko sä, etten mä huomaa, 
kuinka sä välttelet mua koulun käytävällä. Luuletko sä, etten mä huomannut, kuinka sä 
aikaisemmin katselit ympärillesi, ettei kukaan vaan ole nähnyt meitä? Joo, mun ei olisi 
pitänyt valehdella ja mä olen pahoillani, mutta mä olin myös pahoillani sen takia, että mulla 
on niin vähän itsekunnioitusta, että mä olen ulkona jonkun kanssa, joka häpeää mua. Että 
hienoa, sä voit olla mulle vihainen, koska mä en halua enää tuntea sua. 
 
Jamie kääntyy ja on poistumassa. 
 
LENAN SISÄINEN ÄÄNI 
Jamie. Poistuu sinun elämästäsi. Lopullisesti. Sinun täytyy pysäyttää se. 
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LENA 
Odota. 
 
JAMIE 
Mitä? 
 
Lena astelee Jamien luo ja suutele nuorukaista. 
 
Kertoja nousee ylös ja läpsäyttää kätensä yhteen. 
 
KERTOJA 
Okei, te kaksi kyyhkyläistä, lopettakaa siihen. Istukaa alas. Te ehditte harrastaa tuota 
vaikka kuinka paljon sitten myöhemmin. Siirrytään Ginaan ja Jo’hon, jotka palasivat 
luokkaretkeltä vasta eilen ja tämä on ensimmäinen kerta, kun he taas tapaavat. 
 
Kertoja istuu taas alas. 
 
Gina ja Jo makoilevat nurmella. Gina näyttää täysin rennolta, Jo ei niinkään. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Jo, tämä se vasta on elämää, aurinko paistaa rakastuneelle. 
 
GINA 
Onko kaikki okei? 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Ei. 
 
JO 
Joo, kaikki okei. 
 
GINA (katselee ympärilleen) 
Aika omituista, eikö olekin. Maailmassa on ihmisiä vaikka kuinka paljon ja me tavataan 
niistä vain ihan pieni joukko. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Miksei se ole puhunut viikonlopusta? 
 
GINA 
Meinaan, että varmaan jossain Japanissa tai Islannissa on ihmisiä, joiden kanssa me 
tultaisiin tosi hyvin toimeen, mutta me ei koskaan saada tietää sitä. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Miksi se puhuu muiden ihmisten tapaamisesta? Tarkoittaako se jotain kundia? 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Jo näyttää tosi upealta tänään. Sinun pitää suudella sitä, vai onkohan se okei? Millaiset 
säännöt tässä on? Tämä kaikki on ihan uutta. Ja sinä olet noin epävarma. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
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Gina katuu koko hommaa. Se halasi, kun te tapasitte, muttei suudellut. Sinä olet ollut 
tässä tilanteessa ennenkin. Se toivoo, että jos se ei puhu koko asiasta, niin sitä ei ole edes 
tapahtunut. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Nyt tämä ihmettely riittää, puhu sille. 
 
GINA 
Siitä viikonlopusta. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Nyt se vanha ei saa toistua, aloita sinä ensin. 
 
JO 
Mä tiedän, mitä sä meinaat sanoa. Se oli virhe. Ja sä voit olla rauhassa, koska mä olen 
samaa mieltä. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä?! Auts. 
 
JO 
Meinaan, että me voidaan olla vaan ystäviä, se on mulle ihan okei. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Pidä pokka. Pidät nyt pokan. 
 
GINA 
Tietty. Hienoa. Totta kai. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
No, kyllä sinä tiesit, että näin tässä käy. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Helkkari, kundeista tuntuu varmasti just tältä silloin, kun niille pidetään se tuttu ja 
turvallinen ollaan-vain-ystäviä -puhe. Ei tunnu kivalta. 
 
JO’N SISÄINEN ÄÄNI 
Älä näytä surulliselta, sinä näytät ihan luuserilta. Juttele ihan niin kuin kaikki olisi 
normaalisti. 
 
JO 
Mitä sä teit eilen illalla? 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Hetkinen. Tuo on ihan hevon kakkaa. Päästätkö sinä sen noin helpolla? 
 
GINA 
Itse asiassa, ei se ollut mikään virhe. Ei ainakaan mun puolelta. 
 
JO 
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Eikö? 
 
GINA 
Ei! Enkä mitenkään usko, että sunkaan. 
 
JO 
Tota… ei oikeastaan. 
 
GINAN SISÄINEN ÄÄNI 
Mitä?! 
 
GINA 
Miksi sä sitten sanoit niin? 
 
JO 
Mä luulin, että sä sanoisit niin. 
 
GINA 
Minkä ihmeen takia? 
 
JO 
Mä kerroin siitä mun tyttökaverista, no, siinä tapahtui jotain ennen kuin mä lähdin, siis niin 
kuin meidän välillä, ja sitten se ei vaan enää soittanut. Mä kuulin, että se tapailee nyt jotain 
kundia. 
 
GINA 
No minä olen nyt tässä, ja mä soittelen vielä sulle enkä mä aio tapailla ketään kundia, 
koska musta tuntuu, niin no, että mä ole lesbo. Ja jotenkin mä luulin, että säkin olet. Etkö 
olekin? 
 
JO (katsoo ympärilleen hermostuneesti.) 
Tota, joo. 
 
GINA 
Hei, relaa, nyt me voidaan mennä naimisiin ja sitä rataa. 
 
JO 
Kositko sä? 
 
GINA 
No, mitä jos me alettaisiin ensin julkisesti kulkea käsi kädessä. 
 
Kurottaa ja tarttuu Jo’n käteen. Jo hymyilee, Gina hymyilee. 
 
Kertoja nousee ylös ja läpsäyttää käsiään. 
 
KERTOJA 
No niin, pysykää te kaksi siinä. Voitte pitää toisianne kädestä, mikäli haluatte. Voi kun 
minunkin rakkauselämäni sujuisi yhtä hyvin. Viimeisimmän seurustelukumppanin henki 
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haisi ja se tyyppi puhui koko ajan Tähtien sodasta. Katsotaan nyt, saadaanko tässä 
aikaiseksi onnellisten loppujen hattutemppu. Caz, Topsy, teidän vuoro. 
 
Kertoja istuutuu. 
 
TOPSY (katsoo kelloa.) 
Se on nyt varmaan kusella. 
 
CAZ 
Vaikuttaa vähän siltä, että sulla ei ole hauskaa. 
 
TOPSY 
Mulla on ihan hauskaa, mutta se on nyt kusella. 
 
Topsy väläyttä Cazille leveän hymyn. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Älä ihaile sen ihanaa hymyä, sillä sinä et ole kiinnostunut. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Totta se on, että sinulla on hauskaa. Et ole itse asiassa ajatellut Sophia koko päivänä. 
Edistystä, poika, sinä edistyt. 
 
CAZ 
Oletko sä sitten tapaillut jotain muuta? 
 
TOPSY 
En, mulla ei ole kiirettä. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Saattaa johtua siitä, että se on kiinnostunut sinusta, mutta muista, että sinä et ole. 
 
TOPSY 
Entäs sinä? 
 
CAZ 
En, mä olen jättänyt miesten deittailun joksikin aikaa. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Just mitä minä tarkoitin! Niin että älä katso sitä tuolla silmällä. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Minusta tuntuu, että Caz valehtelee, ainakin sen perusteella, miten se katsoo sinua. 
 
TOPSY (katsoo Cazin kaulaketjua.) 
Toi on kiva. 
 
Topsy kurkottaa ja tarttuu ketjussa riippuvaan koruun. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
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Nyt ollaan oikeilla jäljillä, miehellä alkaa olla taas oikeat otteet. 
 
Topsy irrottaa otteen korusta. 
 
CAZ 
No, musta on hyvä, että tämä ei vaikuta miltään kamalalta muotimokalta. 
 
TOPSY 
Sä et taida antaa mun unohtaa sitä koskaan? 
 
CAZ 
Varmaan en. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Entäs perhoset vatsassa? Nyt on syytä olla varuillaan. 
 
TOPSY 
Mitä sun sisko sanoi, kun kuuli, että me tavataan uudestaan? 
 
CAZ 
Se oli jokseenkin omahyväinen, sanoi tienneensä, että me tullaan toimeen, ja että sä olet 
tosi mukava. 
 
TOPSY 
Mitäs mieltä sä sitten olet? Olenko mä mukava? 
 
CAZ 
Ehkä. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Voi helkkari. Räpsyttelet siinä silmäripsiä, äänessä flirttiä – nyt jarrut päälle! 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Miten sinä et aikaisemmin huomannut, kuinka kuuma kissa se on? Tosi kauniit silmät. 
 
TOPSY 
Sun niska alkaa vähän punoittaa auringossa. 
 
CAZ 
Mitä sä mun niskasta välität? 
 
TOPSY 
Mitä nyt pidän vähän susta huolta, ei muuta. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI (raivoissaan:) 
Okei. Tämä on nyt silkkaa flirttiä. Tämä täytyy nyt lopettaa. 
 
TOPSY (pursottaa aurinkovoidetta kädelleen.) 
Saanko levittää vähän? 
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CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Et! Muistatko, että sinä pidät nyt taukoa kundeista. 
 
CAZ 
Totta kai. 
 
Topsy sivelee voidetta. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Hellästi, hellästi, hieno homma. 
 
CAZIN SISÄINEN ÄÄNI 
Minä luovutan. Jos sinä et halua enää olla vihainen, niin hoida sitten hommat ihan itse. 
 
TOPSYN SISÄINEN ÄÄNI 
Kuule, minun työni täällä on tehty, joku on taas vahvasti mukana pelissä. 
 
Valot vaihtuvat kun Katie X valmistautuu saapumaan lavalle. Caz nostaa katseensa ja 
hymyilee. 
 
CAZ 
Nyt alkaa tapahtua. 
 
Siirrymme Lenan ja Jamien luo. 
 
LENA 
Musta tuntuu, että se on tulossa. 
Katsoo Jamieta ja hymyilee. 
Mitä sä ajattelet? 
 
JAMIE 
Että tapahtui ihan mitä vaan, niin mä muistan tämän hetken ikuisesti. 
 
Siirrymme Ginan ja Jo’n luo, jotka ovat myös huomanneet valot. 
 
GINA 
Vihdoin ja viimein. 
 
JO 
Mä olen iloinen, että se oli myöhässä, koska meillä oli mahdollisuus jutella. 
 
GINA 
Niin minäkin, mutta jos sä vielä kerrankin aiheutat mulle sydärin, mä tapan sut. 
 
Siirrymme Cazin ja Topsyn luo. 
 
CAZ 
Mitä sä ajattelet? 
 
TOPSY 
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Että näistä tulikin parhaat huonot treffit, jotka mulla on koskaan ollut. 
 
Topsy ja Caz hymyilevät toisilleen, Topsy tarttuu kiinni Cazin kädestä. 
 
Ääni jylisee näyttämöllä. 
 
ÄÄNI 
Arvoisa yleisö, toivotetaan tervetulleeksi lavalle Katie X. 
 
Samanaikaisesti: 
Toisiaan kädestä pitävät Lena ja Jamie nousevat. Toisiaan kädestä pitävät Gina ja Jo 
nousevat. Toisiaan kädestä pitävät Topsy ja Caz nousevat. 
 
Valot himmenevät, sitten spottivalo kertojaan. 
 
KERTOJA 
Arvoisa yleisö, ladies and gentlemen, tähän tämä esitys loppuu. Vahinko, että tämä ei ole 
televisiosarja ja me emme saa tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta ohjaaja sanoo, 
että teatterin kauneus piilee siinä, että loput on kuviteltava itse. Telkkarista puheen ollen. 
Jos siellä teidän joukossa on joku tositelevisiotyyppi, joka etsii kilpailijoita,tai vaikka 
juontajia, tai oikeastaan ihan mitä vaan, niin minä olen kyllä käytettävissä. Ottakaa vain 
rauhassa yhteyttä jälkeen päin. 
 
Loppu.  
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