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Draamallinen tilanne 32 
 
Henkilöt (4): 
Annika, Vili, Veronika, Arde. 
 
INT. HUONE 
 
Vili ja Veronika  intiimisti sohvalla. Vili silittää 
Veronikan hiuksia.  
 

VILI 
Saanksmä tehdä näin? 
 

Rakastuneen katseita. Hellyyttä. 
 
EXT/INT. ULKO-OVI/HUONE 
 
Annika tulossa kaupasta,  ruokakassi kädessä, ottaa 
avaimen, on panemassa sitä oveen, mutta ovessa on jo 
avain. Annika kääntää avainta ja astuu sisään. 
Annika yllättää Vilin ja Veronikan sohvalta. Vili 
irtaantuu Veronikasta. 

 
VILI 
Me harjotellaan näytelmää! 

 
ANNIKA 
Voi nyt vittu. 
 
VILI 
Ei siis.Annika. ihan. oikeesti, tää ei oo 
yhtään sitä miltä tää näyttää - 
säKäsitätNytIhanVäärin - me oikesti 
harjotellaan näytelmää. Eiksun sitäpaitsi 
pitäny. Olla. Joogaa. massa. 
 

  ANNIKA 
  Harjottelette näytelmää. 
 
  VERONIKA 
  Harjotellaan. 
 
Vili hamuaa käteensä pinkan papereita, antaa Veronikan 
käteen toisen pinkan. 
 

VILI 
Plarit. Kato. Ei oo keksittyä. Siis Arde soitti 
tänään että se on ohjaamassa taas, ja se pyys 
meitä luke-maan - ja jätti meidät etsimään 
kehollisia metodeja näihin hahmoihin. Siis-että 
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- no ok tää kuulostaa lähtökohtasesti kyllä 
vaan ihan paskalta selitykseltä. 
 

Annika ottaa plarin Vilin kädestä. 
 
  ANNIKA 
  Othello. 
 
Annika ottaa puhelimen, soittaa. 
 
  VERONIKA 
  Tää on mun mielestä ihan tarpeetonta. 
 
Puhelin alkaa soida kassissa tuolilla. 
 

VILI 
Arden! 

 
  ANNIKA 
  Miten sä voit tehä tällasta mulle? 
 

VERONIKA 
Hei anteeks mutta Arde sano mulle että teillä 
kahella on avoin suhde. 
 
VILI JA ANNIKA 
Niin meillä onkin! 

 
Arde astuu sisään. 
 
  ARDE 

Hei Annika mahtis homma. No miten niitten 
replojen kanssa täällä sujuu. 
 
ANNIKA 
Että Othello.  
 
VERONIKA 
Mua nyt lähtökohtasesti vituttaa aika paljon. 
Oonko mä nyt joku sivullinen objekti tässä 
vaan, mitä? Että heti kun neiti kuningatar 
tulee Alepan kassin kanssa huoneeseen, niin sä  
(Vili) oot vittu "joo ei tässä mitään".  

 
Arde tarttuu Annikkaa hartioista. 
 
  ARDE 

Ehkä hei Annika jos me käydään röökillä 
pikkasen chillaamassa, ni annetaan kato näiden 
näyttelijöiden selvittää kahdestaan tää homma. 
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VILI 
Ei tässä ole mitään selvitettävää. 
 
VERONIKA 
Sulla oli saatana stondis päällä äsken. 
 
VILI 
No eikö saa näyttelijä eläytyä tässä maailman 
ajassa? 
 
ANNIKA (Ardelle) 
Voitko ottaa kädet pois mun hartioilta. 
 
VERONIKA 
Joo - Arde - ihan ystävänä sanon sulle että jos 
sä pikkuhiljaa alkaisit tajuumaan että sulla ei 
ole enää sitä pitkätukkasen vitun 
intellektuellin rantaleijonan poikamaista 
kaupunkicharmia ollu kymmeneen vuoteen, että 
yrittäisit ensinnäkin  
aa) oman ikäsiäs naisia  
bee) oman näkösiäs naisia ja  
see) naisia jotka ei oo varattu. 
 
Mä oon kyllästyny näihin asetelmiin että nyt 
sitten Vili ja Annika teillä on kauhee riita 
tässä päällä, HIRVEE KRIISI -mutta sit tässä 
vähitellen te ymmärrätte kuinka kauhee 
väärinkäsitys tässä on vaan ollu - koska eihän 
teistä kumpikaan ikinä ois uskoton, on vaan 
pahoja pahoja ihmisiä teidän ympärillä, muita 
jotka haluais osaksi teidän kauniista 
rakkaudesta. Ja helvetin kivaan sovintoseksiin 
päättyy tää ilta, mutta arvatkaa miltä musta 
tuntuu - olla pakollinen sivuhenkilö tällasen 
siirapin keskellä? 

 
 


