Tekohengitystä
KOHTAUS 1
ext. päiväkodin piha, alkuilta
Isä, noin 35-vuotias aviossa elävä liikemies, ajaa autolla päiväkodin portin
eteen. Viisivuotias tytär odottelee portin takana reppu selässään. Isä nostaa
tytön portin yli, ja vilkuttaa yhdessä tytön kanssa lastenhoitajalle. Isä nostaa
tytön takapenkille ja istutuu autoon.

KOHTAUS 2
int. auto, alkuilta
Isä ja tytär ovat matkalla kotiin. Ajetaan rauhallisesti. Tyttö istuu
takapenkillä syöden juuri avaamastaan karkkipussista, isä on keskittynyt
ajamiseen.
ISÄ
Onkos ne hyviä? Annatko isillekin yhden?
Tyttö ojentaa yhden karkin isälle.
ISÄ
Kuule, haluaisitko sinä kävellä tästä kotiin? Isillä on vähän tärkeitä asioita
hoidettavana.
Tyttö ei vastaa.
ISÄ
Kyllähän sinä tien tunnet, olet jo iso tyttö.
Isä pysäyttää bussipysäkille ja tyttö astuu ulos autosta. Isä avaa ikkunan.
ISÄ
Sano äidille, että isille tuli tärkeä työasia, jooko?
Tyttö ei vastaa. Isä vilkaisee kelloa, tekee u-käännöksen ja jatkaa matkaa.
Tyttö jää seisomaan karkkipussi toisessa ja reppu toisessa kädessä roikkuen
pysäkille.

KOHTAUS 3
ext. tienvarsi, alkuilta
Tyttö kävelee ojassa, nilkkoja myöten vedessä. Karkkipussi on edelleen mukana.
Eteen tulee ojarumpu, tyttö kurkistaa sisään. Huomion kiinnittää kuitenkin
viereinen metsä, ja tyttö suunnistaa sinne.

KOHTAUS 4
int. auto, alkuilta
Isä ja noin kaksikymppinen nuori nainen ajavat autolla moottoritietä. Musiikki
soi ja nainen puhuu iloisena. Isä yrittää keskittyä ajamiseen.
Ilta saapuu.

KOHTAUS 5
ext. lenkkipolku metsässä, ilta
Tyttö kävelee ja tutkii uteliaana ympäristöä. Toisaalla kävelee tytön isä nuori
nainen kainalossaan.
NAINEN
Kerro nyt missä sinä asut! Minä haluan nähdä teidän pihan.
ISÄ
Miksi sinä nyt sen haluat nähdä. Ihan tavallinen piha se on.
NAINEN
Millainen se sinun tyttösi on? Voitaisiin mennä joskus vaikka korkeasaareen,
ottaisit sen mukaan ja.. onko sillä vaaleat hiukset?
ISÄ
Ihan tavallinen tyttö se on, miltä ne nyt näyttää. Sellainen...
Yhtäkkiä isä huomaa matkan päässä vastaan tulevan tyttärensä.
ISÄ
... utelias.
Isä huomaa lenkkipolun ali menevän ojarummun.
NAINEN
Minä haluaisin kanssa ...
Isä kiskaiseen naisen mukaansa ja juoksee polun viereen ryteikköön.
ISÄ
Mene tuonne.
Isä osoittaa ojarumpua. Nainen tottelee vastahakoisesti. Isä työntää naista
edellään ja menee itse perässä.
Tyttö kävelee yhtä keskittyneenä, kunnes huomaa taas ojarummun. Sen päästä
pilkottaa miehen jalat. Tyttö pelästyy. Uteliaana hän kuitenkin yrittää katsoa
tarkemmin. Tyttö kaivaa repustaan kännykän ja etsii äidin numeron.
Äiti vastaa.
PUHELIN
No missä sinä oikein olet ja mikset sinä ole tullut kotiin. Minä olen ollut
huolissani täällä eikä isäkään vastaa puhelimeen. Onko se isä siinä?
TYTTÖ
Äiti... täällä on kuollut mies.
PUHELIN
Mitä.. missä on kuollut mies. Missä sinä oikein olet?
TYTTÖ
Metsässä.
PUHELIN
Missä metsässä, sielläkö lenkkipolulla? Missä siellä? Pysy kaukana siitä
miehestä. Minä tulen ihan kohta. Älä mene minnekään.

TYTTÖ
Pelottaa.
PUHELIN
Tuut.
Tyttö jää seisomaan polulle ojarummun kohdalle.
Isä ja nainen kyyristelevät ojarummussa. Nainen yrittää ottaa paremman asennnon.
ISÄ
Shh.
NAINEN
Mun mekko likaantuu.
ISÄ
Turpa kiinni.
Äiti juoksee lenkkipolkua pitkin ja saapuu paikalle. Tyttö osoittaa ojaa. Äiti
laskeutuu varovasti ojarummun viereen ja näkee sieltä sojottavat jalat.
ÄITI
Älä tule lähemmäs.. herranjumala. Tuliko isä hakemaan sinua? Tuliko se hakemaan
sinua? Tuliko!
Tyttö astuu askeleen taaksepäin. Äiti alkaa kiskoa isää ojarummusta. Isä pitää
silmät kiinni.
ÄITI
Voi herranjumala... pysy Tiia kaukana.
Nainen ryömii ulos ojarummun toisesta päästä ja tyttö katselee kummastuneena.
Nainen yrittää elein pyytää tyttöä olemaan hiljaa.
TYTTÖ
Äiti...
Nainen on jo päässyt ylös ojarummusta. Äiti kääntyy katsomaan.
ÄITI
Luojan kiitos... täällä on joku ohikulkija...tule äkkiä auttamaan.. osaatko sinä
antaa tekohengitystä? Soita Tiia ambulanssi. Äkkiä!
Nainen tulee hämillään isän luokse ja äiti perääntyy taaemmas. Muutaman
puhalluksen jälkeen isä avaa silmänsä ja yskäisee pari kertaa.
Äiti syöksyy isän kaulaan.
ÄITI
Herranjumala minä pelästyin... mitä oikein on tapahtunut, miten siten jouduit
tänne?
ISÄ
Missä minä olen?
Äiti nousee halaamaan nuorta naista.
ÄITI
Kiitos. Kiitos.. miten minä voin korvata tämän...

Isä nousee ylös ojasta ja pudistelee vaatteitaan. Äiti halaa vielä kerran toista
naista ja hyppää sitten isän kaulaan.
ÄITI (naiselle)
Saanko minä keittää sinulle kahvit.. voi sinun mekkosikin sotkeutui tässä..
voidaan pestä se meillä.. Tiia... tule, mennään kotiin..
Isä, äiti ja nuori nainen lähtevät kävelemään lenkkipolkua pitkin. Tyttö lähtee
hiljaa perään.
TYTTÖ
Äiti...
ÄITI
Tule Tiia sanomaan hei tädille. Se auttoi meidän isää... Herranjumala minä
pelästyin... Onneksi Tiia sattui tänään kävelemään kotiin... muuten sinä
makaisit vieläkin täällä.... ja kiitos vielä teille... mikä sinun nimesi
olikaan?
ISÄ
Anna.

LOPPU

