
Mies ja nainen makaavat sängyssä. Nainen pyörii sängyssä vaivautuneena. 
 
Nainen 
 Ootko ikinä miettiny miltä tuntuu… eiku…äh…  
Mies 
 No mitä? 
Nainen 
 Mietin miksi musta tuntuu tältä. 
Mies 
 Miltä? 
Nainen 

Niinku ei miltään. Mä unelmoin susta monta vuotta ja koskettelin itseäni 
samalla. Nyt se kaikki tuntuu olevan pakattuna johonkin laatikkoon mun 
aivojen vintille odottaen sitä, että se löydettäisiin taas.  

Mies 
 Miks…miksäe…miks sä et oo ennen puhunu tästä? *ääni murtuu* 
Nainen  

Eihän näistä voi puhua! Kaikkihan ajattelee vaikka mitä scheissea pitkin 
päivää, mutta ei siitä tarvii puhua! Rupeenks mä selittää että miltäköhän 
tuntuis työntää tää lusikka mun perseeseen, jos sellanen juolahtaa mieleen! 

Mies  
 Mitä?! Mistä helvetistä sä oikein puhut?  
Nainen 
 Anteeks. Mä en kestä kun toinen itkee vieressä.  
Mies 

No kai mä nyt itken! Sä oot aloittamassa just jonkun eropuheen, siitä miten sä 
et tunne mua kohtaan mitään enää!  

Nainen 
No…no… musta vaan tuntuu että mikään ei tunnu miltään. Mä oon jotenkin 
viallinen. Mä herään aamulla kellon piipitykseen. En haluu nousta, nousen 
ylös. En haluu mennä töihin, meen töihin. Teen jonkun muun määrittelemiä än 
äs *tekee hipsumerkit ilmassa* tärkeitä asioita.  Sit illalla mä istun himassa tai 
sun kaa ja me tehdään täysin samoja juttuja ja sit nähdään ihan samoja 
tyyppejä ja fiilistellään samoja vammasia asioita kuin viimeiset viisi vuotta. 
*Puhuu kimeällä äänellä* Vitsi miten ihanaa skumppaa! Mun niiin pitäis 
käydä lenkillä! Mistä noi verhot on! Kerro kaikki sun Istanbul-suositukset!  

Mies 
 Vittu on ne sunkin kavereita!  
Nainen 

Joo…anteeks, mut mun pitäis tuntee jotain enemmän. Mä en nyt tunne oikein 
mitään.  

Mies 
Mennäänkö nukkuu. En jaksa puhua nyt sun kaa. Voit kosketella ittees, kun 
niin tykkäät siitä.  

Nainen 
 En mä nyt, mulla on kuukautiset. 
 
Seuraava päivä 
 
Kello soi. 



Mies nousee sängystä. 
 
Mies 
 Huomenta. 
Nainen 
 nnngggg…huomenta. 
Mies 
 Mun pitää mennä tästä töihin.  
Nainen  
 Mä nousen ihan just. 
Mies 
 Herää nyt, sä oot myöhässä! 
Nainen  
 Okeii. 
 
Nainen nousee ylös, hakee kupin kahvia. 
Mies suoristaa kravattinsa, laittaa takin päälle ja huutaa ovelta. 
 
Mies 
 Mä juoksen tästä, jutellaan myöhemmin! 
Nainen  

Ok! Moi moi! *aidon oloisesti, mutta silti pidättyväisesti, koska on lopen 
uupunut*  

 
Kuuluu oven pamahdus kiinni. 
Nainen jää seisomaan tuijottamaan tyhjyyteen. Hän nostaa kahvikuppinsa ja kaataa 
kahvinsa päälleen.  
Puhelin soi.  Nainen ei huomaa sitä ensin, mutta havahtuu ja vastaa pöydällä olevaan 
kännykkään. 
 
Nainen 
 Joo? 
Tuntematon ääni 

Hei, mulla ois sellanen juttu, että Tekniikka ja Talous -lehti olisi nyt teille tän 
vuoden vain 35 euroa ja jos tilaa nyt niin saa kaupan päälle sähköisen 
viinipullonavaajan. Arvo jopa 79 euroa! 

Nainen 
 Aha. *lyyhistyy maahan ja murtuu itkuun* 
Tuntematon ääni 

Nii…siis lehtiasioissa soittelen. Jos teillä on kiire tai muuta, niin voidaan 
lopettaa tähän. 

Nainen 
 Ei tarvii… kerro vaan.	  


