
Luonto 

 

Toteutus: Mikael Mckeough ja Kari Vierimaa  

 

Teksti: Mäkleuhki 

 

Lavalla: Aaron ja Brigga 

 

 

Genre: Nukketeatterikauhu, (Kirjallisuuden määritelmä) Gootti-kauhu, romatismi/klassismi 

 

Miksi: 

 

Olen halunnut toteuttaa nukketeatterillisen perversion jo pitkään. Haluan myös toteuttaa näytelmän, 

joka alkaa tilanteesta piinaavuusmittarilla 0-100 kohdasta 50 ja joka päättyy kohtaan 150. Haluan 

toteuttaa näytelmän, joka perustuu täysin luotuun ääniteokseen. Haluan tuottaa maailman, jossa 

sanat eivät merkitse mitään, vaan ihmisten (nukkejen) toiminnan sanelee piinallinen tilanne; käsien, 

siis myös nukkejen tunteet, reaktiot ja fysiikka ovat keskiössä. 

 

Mitä tapahtuu: (Kolmessa osassa) 

 

1.Jylhässä vuoristossa on vuolas joki, pelkkää koskea. On synkkä ja myrskyinen yö, koski tulvii 

yli äyräittensä. Kosken ylittävä silta sortuu. 2 henkilöä, jotka olivat sillalla sen sortuessa, 

pelastautuvat sillan keskelle olevalle saarelle. Vesi nousee ja ihmisillä ei näyttäisi olevan 

toivoakaan. 

2.Tilanne on jo kärjistymässä pahasti, kun yksi henkilöistä alkaa puhumaan outoja. ”Vanhat ja 

Ikuiset ovat liikenteessä, etsivät saalista. Muut reagoivat tähän epäillen, mutta pian on 

ilmeistä että heitä vaanii veden lisäksi jokin muu. 

3.Hirviö ilmestyy, ottaa muut henkilöt paitsi outoja puhuneen valtaansa. Outoja puhunut 

paljastuu jonkinlaiseksi hirviön papiksi. Muut paitsi pappi menettävät hirviön otteessa 

järkensä ja kun hirviö päästää heidät, he hukuttautuvat koskeen. Hirviö pelastaa uskollisen 

pappinsa veden vallasta, mutta sillä on hintansa: Papin järki on poissa ja tilalla hirviön.   

 

Teksti:  

 

Kertoja: Satu hetki. On synkkä ja myrskyinen yö. Kaukana jylhässä vuoristossa virtaa vuolas joki, 

joka koskena kuohuu läpi jyrkän solan. Solan matalimmassa kohdassa kosken ylittää silta…. 

 

(Ääni maisema alkaa. Rysäys. Muuta ääntä) 

 

Henkilö 1: Apua. Apua! Kaverini… 

 

Henkilö 2: Koeta kestää. No niin… 

 

Henkilö 1: Kaverini… Meni… Ei päässyt ulos autosta… En voinut… 

 

Henkilö 2: Niin. Sinä kuitenkin pelastuit. 

 

1: Ainakin hetkeksi. Silta sortui juuri kun siinä oli ihmisiä. Virta vei sen. Kaverini…  Ei se mitään. 

Mekin kuollaan tänne. 



 

2 : Ei se ole varmaa. Mikään elämässä ei ole varmaa.   

 

1:   Kyllä on. Vesi nousee… Mitä me voidaan tehdä.  

 

2. Odottaa.  

 

1: Ei varmaan kannata yrittää uiden. 

 

2:  Tuosta? Ei. 

 

1: Jos ei tässä ois ollu tätä karia, se ois vieny meidätkin. Mitäs sitten?  

 

2: Ei mitään. Istutaan ja odotetaan. 

 

1: Ehkä joku tulee. Ehkä meidät pelastetaan... 

 

2: Ehkä ei. Tuolla ei ole mitään paitsi yksinäinen järvi vuoristossa ja pari erämökkiä. 

 

1: Niin. Minä ja... Se mun kaveri oltiin tulossa sieltä. Hassu juttu että silta meni just sillon ku ainoot 

ihmiset sadan kilometrin säteellä sattu olla siinä...  

 

2: Hiljaa! 

 

1: Mitä...?  

 

2: Yritän kuunnella... 

 

1: Kuunnella mitä? 

 

2: Tuulta. 

 

1: Tuulta. Mitä siinä on kuulemista...? 

 

2: Tuulella on outo valitus tänä yönä. Aavistin sen jo kotoa lähtiessä, mutta lähdin sittenkin... 

 

1: Mitä sä teit sillalla? 

 

2: Kävelyllä. Asun noin kymmen kilsaa alavirtaan. 

 

1: Asut täällä? Jonkun kanssa vai...? 

 

2: Yksin. 

 

1: Ei siis pelastajia siltäkään suunnalta. Mitä tuuli sinulle kertoo? 

 

2: Ole hetki hiljaa, niin voin ehkä kertoa. (Ovat hiljaa) Tuulessa on jotain, mikä ei ole tästä 

maailmasta. Jotain joka on näitä vuoriakin vanhempaa, se oli täällä ennen meitä ja tänä yönä se on 

tuolla jossain, ja etsii... 

 



1: Etsii mitä? 

 

2: En tiedä. En ole varma. 

 

 

 

1: Luuletko että joku sai sillan sortumaan...?  

 

2: En tiedä. 

 

1: Luuletko että jokin vaani meitä? 

 

2: En tiedä. 

 

1. OK. Ole salaperäinen paskianen jos haluat. Jos joku vaanikin meitä niin ei se tee eroa, kun vesi 

vie meidät kohta joka tapauksessa...  

 

2: Ei. Ne eivät päästä meitä täältä. Ei elävinä. 

 

1: Vittu! Älä friikkaa tuolla tavoin. Tilanne on tarpeeks paha muutenkin... 

 

2:  Tilanne on paha. Vanhat ja Ikuset on liikkeellä tänä yönä. Ne vihaavat meitä elämämme, 

veremme takia. Ne eivät päästä meitä pakoon. 

 

1: Vittu! Paras liikkua ylemmäs. Vesi. (liikkuvat) Mitä ovat vanhat ja ikuiset? 

 

2: Vanhoja voimia. Unohdettuja jumalia, tai oikeastaan olioita joita ihmiset pitivät jumalina 

tuhansia vuosia sitten. Monikaan ei tänä päivänä tiedä niistä, mutta tänä yönä ne metsästävät. 

 

1: Vittu. Kuuntele tuota tuulta. Kuin villi elän tai... 

 

2: Ei eläin. Jotain hyvin älykästä ja hyvin, hyvin vaarallaista. Ja se leikkii meidän elämillämme.  

 

1: Ei sen tartte leikkiä pitkään, kun vesi hoitaa hommat sen puolesta. Kuinka sä tiedät noin paljon 

noista... 

 

2: Siitä. Niitä on vain yks tällä kertaa. 

 

1: Voi kun kiva. Mistä sä tiedät? 

 

2: Kadonneet ja kielletyt asiat ovat kiehtoneet minua lapsuudestani saakka. Niin kauan kuin muistan 

ole etsinyt kadonnutta tietoa. Kaivoin vahingossa liian syvälle menneissyyteen ja löysin mitä etsin. 

Maksoin tiedosta. 

 

1: Tunnet siis tämän... 

 

2: Tavallaan. Jos kukaan voi väittää tuntevansa jumalaa.  

 

1: Vittu. No, mitä väliä. Vanhat ja Ikuiset tai vesi -kuollaan joka tapauksessa. 

 



2: On sillä väliä. Loppu Vanhojen ja Ikuisten käsissä on mahtava ja kunniotettava tapa kuolla. Vesi 

on mahdollisesti nopeampi ja varmasti kivuttomampi.  

 

1: Helvetin hienoa. Kiitos kun sait mut paljon paremmalle päälle. Vittu, tulee tiukkaa.  

 

2: Niin tulee. 

 

1: Kuinka paljon aikaa meillä on jäljellä. 

 

2: Maks viistoista minuuttia.  

 

1: Miten me puolustaudutaan. 

 

2: Yksi tapa on yhtä hyvä kuin toinenkin, jos sitä päättä vastustaa. 

 

1: Voiko sitä vastustaa? 

 

2: Ei. 

 

1: Vittu! Mä en haluu kuolla. En näin. 

 

2: Olkaamme me onnellisia, tämä on loppu. Se on täällä. 

 

1: (screams) Näytä itsesi.  

 

2: Rauhassa. 

 

1: Ei... Ei... Mene pois. En halua... 

 

2: (Voice changes) Mestari, te saavuitte. 

 

It: Wg¤ch¨~ack äyöqä % *xsim~¨^qöä  

 

1: Ei... 

 

2: Ottakaa minut omaksenne Mestari. Ottakaa myös tämä uskoton, joka on rohkeudessaan ansainnut 

teidät. 

 

It (Does somethind to 1, he sudenly is It's grasp) Wxåå^~chqq^¨, xq*chöä^¨ sxza imo-ela¤ch?  

 

2: Mutta... Mestari, toivoin että saisin tulla osaksi... 

 

It: (Roars, 1 loses his sanity) Wyx¤ä~a^¨, öcha^^¨¨ oitu¨¨ xqcha. Oqxy¤ä wqe*^¨~~ä öe? 

 

1: (Fights to get out words) Kyllä Mestari. Te käskette, minä tottellen. Niin tapahtukoon.  

(Eyes start to be mad) 

 

It: G~~chan ime¨¨qwyx, s¨¨lavoch ~~ ime. (Releases 1 from Its geip. They toter a while, then 

screaming or whimpering rush to the waters edge and frow themselves in to the current) 

 



1: Mestari. Hänen verensä on nyt yhtä tähtien kanssa. Mestari... Entä vesi...  

 

It (Roars. 1 more madnes) Ime¨¨¨ xwq tgnäö~^¨ sx¤y? Ime¨¨ chö*¨¨ä~a cha^^! 

 

4: Kylläxq¤ä! Kanna x¨¨ minut xs~~ä käsissäsi Mestari Ime¨¨ä~¨~^chö¤ !   (Lifts arms high abow 

and start walking slowly across the water. At each step he loses a bit of his mind. At the other side 

his mind is totaly taken over. Black)    

 

  

 

 

Ohjaussuunnitelma 

 

 

1.Näytelmän rakenne tulee pohjautumaan kokonaan Kari Vierimaan ääniteokseen. Hirviö on 

tuotettu vain äänillä. Ääniteoksessa tulee olemaan tietty määrä ”Vanhan ja Ikuisen” hirviön 

puhetta ja myös tämän ihmispapin puhetta. Näyttelijät joutuvat reagoimaan ääneen, eikä 

haittaa jos hirviö nielaisee papin repliikkejä, koska repliikit eivät loppupeleissä merkitse 

mitään. 

2.Tästä johtuen kirjoittamani teksti on vain juonikuvaus, repliikit eivät merkitse mitään. Kaikki 

muutetaan, kun on näyttelijät. 

3.Näyttelijöiden tunteet, fysiikka ja reaktiot ovat ohjauksen keskiössä. Näytelmä ei ole valmis 

lavalle, ennen kuin näyttelijät voivat 100% uskottavasti ja pelottavasti näytellä koko jutun 

Hubba-bubba ja quack-quacky kielillä. 

4.Koska kyseessä on vedestä pelastautuneiden ihmisten tarina, ovat näyttelijät likomärkiä. 

Muuten puvustus mitään sanomatonta ja realistista Mountain-hike varustusta. 

5.Valot tulevat olemaan ehdottoman tärkeässä osassa, koska valo kuvaa kuivaa maata ja pimeys 

vettä. Kun juonessa vesi nousee, niin lavalla pimeys valtaa alaa ja valoisaa aluetta on 

vähemmän ja vähemmän lavan keskellä. 

 


