
 

 

 

Fyysinen mono-näytelmä: 

 

Valo-Dark 
 

For Jimmy C. Fox 

 

Inspired by Tori Amos 

 

Featuring songs by and inspired by Tori Amos 

 

Suomenkieliset laulut ja teksti Mikael McKeough 

 

Henkilöt:  

 

Nuori nainen.  

 

Miehen ääni 

 

Mies ääni: Valo-Dark 

 

(Nainen ilmestyy lavalle puettuna johonkin tiukkaan ja värikkääseen)  

 

Laulu: 

 
Intro: F  Bb  F  Bb 

 

   F                   F 

Excuse me but can I be you for a while 

    F                     F 

My dog won’t bite if you sit real still 

           F                                         Bb 

I got the anti-christ in the kitchen yellin’ at me again 

     Bb 

Yeah I can hear that 

 

      F                  F   

Been saved again by the garbage truck 

       F        F 

I got something to say you know but nothing comes 

F                    F                          Bb 

Yes I know what you think of me- you never shut up 

     Bb 

Yeah I can hear that 

 

     Am           Bb 

But what if I’m a mermaid 

          Am                    Bb 

In these jeans of his with her name still on it 

           Am               Bb                Am 

Hey but I don’t care cause sometimes, I said sometimes 

           Bb               Dm    Bb 

I hear my voice and it’s been here 



 F                C 

Silent all these years 

 

         F                      F 

So you found a girl who thinks really deep thoughts 

 F                       F 

What’s so amazing about really deep thoughts 

 F                 F                  Bb 

Boy you best pray that I bleed real soon 

       Bb 

How’s that thought for ya 

 

 

      F                  F 

My scream got lost in a paper cup 

      F                                 F 

You think there’s a heaven where some screams have gone 

      F               F                            Bb    

I got 25 bucks and a cracker, do you think it’s enough 

    Bb 

To get us there 

 

 

       Am           Bb 

Cause what if I’m a mermaid 

          Am                    Bb 

In these jeans of his with her name still on it 

           Am               Bb                Am 

Hey but I don’t care cause sometimes, I said sometimes 

           Bb               Dm    Bb 

I hear my voice and it’s been here 

 F                C 

Silent all these years 

 

 

  F                 Bb  

Years go by will I still be waiting 

     F                C 

For somebody else to understand 

 F                   Bb           

Years go by if I’m stripped of my beauty 

        F                    C 

And the orange cloud raining in my head 

 F                  Bb 

Years go by will I choke on my tears 

      F                C 

Till finally there is nothing left 

 F             Bb 

One more casualty 

                    F         C             

You know we’re too easy easy easy 

 

 

        F                  F 

Well I love the way we communicate 

       F              F 

Your eyes focus on my funny lip shade 

       F                         F                      Bb 

Let’s hear what you think of me now but baby don’t look up 

     Bb 

The sky is falling 



 

      F                    F 

Your mother shows up in a nasty dress 

      F                       F 

It’s your turn now to stand where I stand 

E                     F                           Bb 

Everybody lookin’ at you, here take a hold of my hand 

     Bb 

Yeah I can hear them 

 

 

     Am           Bb 

But what if I’m a mermaid 

          Am                    Bb 

In these jeans of his with her name still on it 

           Am               Bb                Am 

Hey but I don’t care cause sometimes, I said sometimes 

           Bb 

I hear my voice 

           Am 

I hear my voice 

           Bb 

I hear my voice 

             Dm   Bb 

And it’s been here 

 F            Bb 

Silent all these years 

         Dm   Bb 

I’ve been here 

 F            Bb 

Silent all these 

 F                 Bb 

Silent all these years 

 

 

(Nainen pukee mustan peittävän, löysän asusteen päälle) 

 

H: Tarvitsen sinua. En. Tarvitsen sinua. Ei. Tarvitsen sinua. Myöhemmin. Tarvitsen sinua. Nyt. 

Rakkaus. Ei. Mitä kulta? Ei, se oli pahaa unta vain. Äiti puhu vaan unissaan. Nuku nyt vaan. 

Huomenna tehdään jotain kivaa ennen kuin äidin pitää iltapäivällä lähteä töihin. Nuku nyt niin 

huominen tulee nopeammin. Äiti tarvitsee sinua. Juuri sinua.  

 

Mies ääni: Katsojan on kuoltava (Nainen riisuu mustat) 

 

H: (Tanssien) I love whoops! My little whoops. (Tanssiliike vakavoituu, tunne muuttuu) But where 

is Mr Whoop? Mr whoop who loved me and whoops and then came you, my Whoops! And Mr 

Whoop took off. Love… Where does this love come from? This love that is so much for the men 

that perform it. This love that we suffer from day to day. I suffer. Love is tool of man to use on 

women. Love is the chain that connects women to man, but it seems to bind only the women, 

leaving the man free. How is this possible? Love is always equal is an untruth equal to the statement 

that man and women are equal. It is all about power. Love is power. Love is a power and  men are 

free to use this power on the woman. Our bruises prove this every day. My bruises.  

 

M-ä: I want to live. (Nainen pukee mustat) 

 

 



Laulu:  Yksinäisesti sinun 
Hm      G       Am 

Elvytin itseni taas  

C          G           Am 

päivään uuteen ja upeaan 

 

Kohtuni itkee lasta 

 

Jonka sinä minulle annoit 

 

Eilen en välittänyt 

 

Kivuista jotka siitä saan 

Hm       G       Am 

Aamulla kuitenkin 

C           G    Am     Hm 

Kipu on kaikkein ko___vin 

G                           Am 

Yksinäni kannan tätä raskasta taakkaa 

G                         Am      Hm 

Yksinäni vaalin tätä rakkauden hedelmää 

G                    Hm               Am 

Yksin se kuitenkin jatkuu, vailla rakkautta 

                     G 

Yksipuolista huolta ja täällä odotan,  

       Am       Hm 

yksinäisesti sinun. 

 
Lauloin meidät taas 

 

Aamuun, uneen ja rauhaan 

 

Kohtuni vaali lasta 

 

Jonka sinä minulle jätit 

 

Eilen en muistanut 

 

Kuka sinä edes olit 

 

Aamulla kuitenkin 

 

Kaipuu on kaikkein kovin 

 
Yksinäni kannan tätä rakasta taakkaa 

 

Yksinäni vaalin tätä rakkauden hedelmää 

 

Kaksin se kuitenkin sujuu, vauva ja minä 

 

Yksipuolista huolta ja täällä odotan,  



 

Yksinomaan  sinun. 

 

 

H: (Synnytys tuskissaan) Yksin. Missä se paskiainen on? Joo, joo. En kiroile. Oon rauhllinen. 

(Kiroaa tai on tuskissaan; huutaa) Ei pitäs olla näin vaikeeta, yks Piip!! Vauva. Lisää, lisää lääkettä. 

Naisen ei pitäs antaa tehdä tätä yksin. Emmä tarkota ette te oo tärkeitä. Muta ei se oo sama asia. 

Pitäs ny ainaki olla oma äiti jos ei lapsen isä, tai joku muu sukulaine tai ystävä. Isä? Ei isästä ole 

tietoa, tai sitä ei vaan ole. Eikä tuu olemaan. Se oli vaan joku. Joku jolla ei oo väliä, ei väliä ku 

musta tulee äiti. Musta tulee äiti. Äiti. Äiti! Äiti, auta! 

 

M-ä: Katsojan on kuoltava (Nainen riisuu mustat) 

 

H: It isn't so bad anymore. You help. The men are mostly ok and now I've got someone to come 

home to. Who's going to take care of you, my darling, while me, mother, is (Tai I'm? Kumpi tuntuu 

paremmalta suuhun) working up and down those streets? Who's going to take care of my baby? No 

granny, no grandpa, no papa… That's going to be hard on you girl, having no dad. That's going to 

be the worst thing for you. And mommy wont be able to buy you a father. You'll have no father to 

hold your hand when going to the dentist, no father to push you in the swing. The only thing 

mommy won't be able to give you is your papa, because there is no papa, there never was no papa 

and there never is going to be… How much pain is that going to give you, my darling?  

 

M-ä: I want to live. (Nainen pukee mustat) 

 

H: Katso, papukaija! Niin, niin on. Ja karhu, sillä on poikanen. On se iso, hirveen iso. Sen takia sitä 

sanotaan varmaan hirveksi. Niin. Apina. Niin. Miten nii? Älä välitä, kato käärmeitä. Äiti on nyt 

vähän kipeä. Äiti on ihan kunnossa. Äitillä oli vaan rankaa viime yönä töissä. Mitä mustelmia? (No, 

tuli taas mustelmia.) Kato boa! Ei äitillä oo niin paha olla. Kato noita kameleita, kato niiden 

kyttyröitä. Ei kai kullalla oo paha olo? Pitääkö mennä pissille? Mennään kotiin jos kullalla on paha 

olo… Miten nii paha olo ku äiti tekee pahoja töitä? Äiti tekee töitä kun äidin pitää saada rahaa. Ja 

sitä paitsi äiti tykkää ihan siitä työstä ja miehistä. Ei kullalla saa olla paha olo äidin työhuolista. Ei 

saa olla paha olo ku meillä piti olla hauskaa yhdessä. 

 

M-ä: Katsojan on kuoltava (Nainen riisuu mustat) 

 

Laulu: Tori Amos Playboy Mommy, verse 1 

 
chords:Em, C, G, D 

 

Lyrics: 

In my platforms  

 

I hit the floor.  

 

Fell face down,  

 

didn't help my brain out.  

 

Then the baby came  

 



before I found,  

 

the magic how to  

 

keep her happy.  

 

I never was the fantasy  

 

of what you want,  

 

wanted me to be.  

 

But don't judge me so harsh little girl.  

 

So you got a playboy mommy.  

 

But when you tell them my name,  

 

you wanna cross  

 

that bridge all on your own.  

 

Little girl they'll do you no harm  

 

because they know your playboy mommy.  

 

But when you tell 'em my name  

 

from here to Birmingham I got a few friends.  
 

 

 

H: I enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy life. Enjoy my darling. Enjoy my job. Enjoy the men. Even had 

steady relationships with some of them. The bruises fade quite fast. Enjoy to see my darling grow, 

to see her bloom. See her in pain because of her mommy, because of her mommy's reputation. 

Enjoy. Being a working girl, a career girl isn't bad. It isn't what I dreamt of, but it is what I do best. 

My darling shouldn't suffer of it so much. She suffers so much. No. Mommy's not a whore, 

mommy's… A pleasure person. God damn. Her pain, my pain. Why so much pain. She oughtn't 

suffer for my sake. I'm not a bad person, I do nothing evil. I'm not dirty if I give myself to men. 

Other people do it and don't get paid and it's ok. Being paid makes it dirty. Why is the world like 

this when all I want to give her is a perfect world and a perfect mommy. Why is the world made 

dirty? Why am I made dirty?    

 

Laulu: Playboy Mommy verse 2 

 
I never was there,  

 

was there when it counts.  

 

I get my way,  

 



you're so like me.  

 

You seemed ashamed,  

 

ashamed that I was a  

 

good friend of American soldiers.  

 

I'll say it loud here by your grave,  

 

those angels can't ever take my place.  

 
Don't judge me so harsh little girl.  

 

You got a playboy mommy.  

 

But when you tell 'em my name,  

 

you wanna cross that bridge all on your own.  

 

Little girl they'll do you no harm  

 

because they know your playboy mommy.  

 

But you just tell 'em my name, you tell 'em my name I got a few 

friends.  

 

 

M-ä: I want to live. (Nainen pukee mustat) 

 

H: Mä en tiedä. Etsi ite. Äiti ei ny jaksa. Äitillä on taas paha olo. Laita ittelles, oot jo yläasteella. 

Älä kulta jaksa alottaa taas siitä samasta. En ajatellu vaihtaa. Mäkkäriin? Ei tuu tapahtumaan, ei 

siitä saa rahaa. Ei samalla tavalla ku äidin työstä. Ei mun työ nii pahaa oo… Miten nii miehet? Mitä 

vikaa miehissä on? Jos mun miehet sua häiritsee, voit ottaa itteles oman pojan. Vai ooksä liian nuori 

semmoseen? Et taida olla. Äiti vois vähän opettaa miten siinä toimitaan, opettaa teitä kumpaakin. 

(Nauraa) Älä ny tosissaan… Äiti vaan leikkii. Onks sulla oikeesti joku poika? Onks sulla rakas?  

Kerro äidille kaikki. Kyllä äitille voi kertoa… Vai et halua (Nauraa). Oot tainu tulla äitiis, pojat 

pörrää ympärillä jo nyt. Sulla taitaa olla poikia kohta yhtä monta kun äidillä… Älä ny, äiti taas 

vitsaili. Ei tartte kertoo jos et haluu. Mun mielestä on vaan hienoo jos sulla on poika. Joo, joo, ei 

puhuta siitä enää. Edelleenkään en. En tiedä, huolehdi omista tavaroistas kakara! Äiti ei nyt jaksa 

etsiä. Älä kysy noin vaikeita, en minä tiedä… Kullan pitää nyt kiirehtiä kouluun, eikä äiti jaksa näin 

aikasin jutella. Äidillä meni töissä myöhään eilen. Hei, hei. Pusi, pusi. Äiti rakastaa kultaa, äiti 

rakastaa unta, rakastaa rauhaa. Jätä mut jo rauhaan, ala laputtaa! 

 

Laulu: Revitty 
 

Äidillä on 

 

Välillä vaikeeta 

 

Kun tuntuu siltä että on revittynä  



 

Tuhanneksi pieneksi pirstaleeksi  

niin laajalle että on pelkkää ilmaa  

levitetty joka ilman suuntaan kuin poltetun tuhkat 

 

En tahtoisi valittaa 

 
Välillä on vaikeeta 

 

Kun täytyy tehdä 

 

Uhrauksia sen eteen että saisi  

edes vähän lisää rahaa  

että vois ostaa sen hiihtohaalarin ja tytölle vihdoin koulurepun  

 

Revittynä, 

 

Raastettuna, 

 

Hiukset takkuisina 

 

Kiroan maailman pahat ja haistatan niille pitkät 

 

Revittynä joka Jumalan suuntaan… 

 

Revittynä 

 
Lapsella on 

 

Välillä vaikeeta 

 

Kun tuntuu siltä että on revittynä 

 

Tuhanneksi pieneksi pirstaleeksi  

niin laajalle että on pelkkää ilmaa  

levitetty joka ilman suuntaan kun poltetun tuhkat 

 

En tahtoisi valittaa 

 

Välillä on vaikeeta 

 

Kun täytyy tehdä 

 

Uhrauksia sen eteen että  

saisi olla rauhassa ettei koulukaverit  

tuu nimittelee ja haukkuu siks mitä mun äiti on ja tekee 

 

 
Revittynä, 

 

Raastettuna, 



 

Hiukset takkuisina 

 

Kiroan maailman pahat ja haistatan niille pitkät 

 

Revittynä joka Jumalan suuntaan… 

 

Revittynä 

 
Tytöllä on 

 

Tilanne vaikee 

 

Kun se nyt on revittynä 

 

Tuhanneksi pieneksi pirstaleeksi  

niin laajalle että on pelkkää ilmaa  

levitetty joka ilman suuntaan kun poltetun tuhkat 

 

En tahtoisi valittaa 

 

Välillä on hirveetä 

 

Kun saa ite nähdä 

 

Uhratun tytön raiskattuna  

koulutiellä silvottuna palasina  

ne miehet tiesi tasan tarkkaan kenen tytöstä oli kyse 

 

Ja siks ne teki sen 

 

 
Revittynä, 

 

Raastettuna, 

 

Hiukset takkuisina 

 

Kirotut maailman pahat vei tytön mennessään  

 

Revittynä joka Jumalan suuntaan… 

 

Revittynä 

 

 

M-ä: Katsojan on kuoltava (Nainen riisuu mustat) 

 

H:  She hasn’t come home. My darling. She hasn’t come home, hasn’t come home. Worry, worry, 

worry…. Where is mommy, mommy is lost. Darling is lost. You didn’t come home from ballet 

classes. What can mommy do. Mommy's going to go and search for you… No, mommy’s sick, 

mommy can’t go… Mommy must, mommy can’t walk. Mommy’s body is too used. too many men 



have used mommy tonight. Mommy is too sore to walk. Mommy is worry, worry, worry. Darling 

hasn’t come home. She hasn't come, hasn't come, hasn't come, hasn't… Worry. Home, darling isn't 

home. Mommy must call the police, mommy must, must call somebody, mommy has nobody to 

call, mommy has nobody… Nobody except darling… Darling hasn't come home. Mommy is lost, 

mommy is worry. (Worry, worry, worry)  

 

Laulu: Tori Playboy Mommy verse 3 

 
 

Somewhere where  

 

the orchids grow  

 

I can't find those church bells  

 

that played when you died,  

 

played Gloria talkin' 'bout Hosanah.  

 

Don't judge me so harsh little girl.  

 

You got a playboy mommy, come home.  

 

But when you tell them soldiers my name  

 

and cross that bridge all on your own.  

 

Little girl they'll do you no harm  

 

because they know your playboy mommy.  

 

But I'll be home, I'll be home to take you in my arms.  

 

M-ä: I want to live. (Nainen pukee mustat) Ashes to ashes, dust to dust. I send this vessel on to the 

eternal journey to God's grace and a better world. Sorowful was the passing of Darling…   

 

H:  Kulta… Kiitos, seremonia oli kaunis. Totta, tragedia. Ette voikaan, ette voi ymmärtää. Jatkan 

eteenpäin, ei tässä muutakaan voi. Tulevaisuus, se on… siellä. Ajattelin… Ajattelin aloittaa alusta. 

Ajattelin… Vauvaa. Hankkiutua raskaaksi. Niin, niin. Ei miestä. Hankkiudun raskaaksi, saan 

vauvan. Nyt teen asiat toisin. Hankkiudun raskaaksi, otan äitiysvapaan. Ei. Ei meillä sellaista ole, 

mutta minulla on säästöjä. Ei… en ajattelut vaihtaa, pastori. (Tämä on maailman vanhin ammatti ja 

se jonka osaan parhaiten.) Ajattelin muuttaa johonkin isompaan kaupunkiin, jos täällä ei asenteet 

muutu. Tyttärelleni parempi tulevaisuus. Niin, ehkä ne nyt muuttuvat. Tyttärelleni parempi 

tulevaisuus. Ehkä se on mahdollista. kyllä. Aivan. Tyttärelleni parempi tulevaisuus. Ehkä olette 

oikeassa, ehkä se on mahdollista… Ehkä se tulevaisuus näyttää valoisalta.       

 

 

M-ä: Jonkun on kuoltava (Nainen riisuu mustat) - So someone gets to live. 

 

Laulu: Tori Amos, Girl 


