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Kaisa Pietilä 

Draamakasvatuksen perusopinnot 

 

Newtonin uni 

 

Dramatisoitu Ursula K. Le Guinin novellin pohjalta. Englanninkielinen alkuteos  A FISHERMAN OF THE 
INLAND SEA. Science Fiction Stories. 1994. 
 
 

 Näytelmän keskeinen teema: 

- kieltäminen, silmien sulkeminen 

- usko, uskon puute 

- ulkopuolisuus 

 

 Sanoma: 

Ihminen ei voi kieltää sitä mitä hän on. 
 

 Näytelmän juoni lyhyesti: 

Näytelmä sijoittuu noin vuoteen 2050 Spes -nimiseen avaruusasemaan.  Spesin asukkaat eivät ole vielä 

kadottaneet kontaktia kuolevaan kotiplaneettaansa. Maapallon kuolemaa seurataan monitorin kautta. 

Spes on rakennettu tietyiltä osin muistuttamaan asukkaita maapallosta. Esimerkiksi asuinalueet ovat 

kopioita joistakin amerikkalaisista kaupungeista. Näytelmä keskittyy yhden perheen kokemuksiin, 

erityisesti perheen isän näkökulmaan 

 

Näytelmän edetessä Spesiläiset alkavat nähdä yksi toisensa jälkeen harhoja. –asioita, joita ei ole 

olemassa - ainakaan Spesissä. Harhat ja harhoja näkevien ihmisten määrä lisääntyy koko ajan. Lopulta 

päähenkilö Ike on ainoa, joka ei näe harhoja. Ike ei kestä, että myös hänen oma perheensä näkee 

harhoja ja lopulta murtuu. 

 

Iken tyttärellä Estherillä on vakava silmäsairaus, joka pystytään parantamaan vain leikkauksella. Ennen 

leikkausta Esther joutuu käyttämään silmälaseja, mikä on harvinaista. Onnistuessaan leikkaus tulee 

tekemään Estheristä lähes täydellisen. Näytelmän alkuvaiheessa Ike painostaa Estheriä 

silmäleikkukseen ja Esther ei ole varma haluaako hän käydä vielä yhtä silmäleikkausta. Kun Esther 

haluaa muttaa erilleen vanhemmistaan ja Ike asettaa ehdoksi täydelliset silmät, suostuu Esther 

leikkaukseen. Leikkaus ei kuitenkaan ole yksinkertainen ja jopa Etherin sokeutuminen on mahdollista. 



 

Näytelmän lopussa Ike riitelee Susanin kanssa ja lähtee terveyskeskukseen katsomaan Estheriä. Iken 

yllätykseksi Esther on lähtenyt ja jättänyt hänelle kirjeen. Kirjeessä Esther kertoo lähteneensä vuorille. Ike 

lähtee etsimään Estheriä ja kompastuu kiveen, Iken maailma muuttuu pimeäksi ja hän eksyy (mikä ei ole 

mahdollista Spesissä). Lopulta Ike ja Esther kohtaavat ja Esther lähtee johdattamaan Ikea pois vuorilta – 

Iken maailma on muuttunut. 

 

 Henkilöt 

Ike 

- Sanoman ja teeman henkilöitymä 

- Keskeisin henkilö 

- hyväntahtoinen 

- idealisti 

- fundementalistinen järkiusko 

- tarkoituksenmukainen 

- suunnitelmallinen 

- välittää perheestään 

- on kaikesta huolimatta inhimillinen 

- Susanin aviomies, Noahin ja Estherin isä 

 

Susan 

- empaattinen 

- realistinen 

- vilpitön 

- rakastava 

- tunteellinen 

- terveellisellä tavalla kiinni menneisyydessä 

  

Esther 

- tuittupäinen 

- murrosikäinen  

- kiusattu 

- ahdistunut 

- hiljainen 

- isokokoinen 



- silmälasit 

 

Noah 

- lukutoukka 

- huumorintajuinen 

- 11v 

- innostunut 

- laiha 

 

Muita Spesiläisiä tarpeen mukaan 

 

Kohtausluettelo: 

 

 ”Mainosvideo” 

- esitellään Spes 

- vaatimukset 

 

 Harha 

 

 ”Monitori” 

Henkilöt: Ike, Susan, Esther, Noah 

Paikka: Monitorihuone 

Esitellään perhe ja sen henkilöiden suhdemaapalloon sekä Spesiin. Kohtauksessa käsitellään 

perheen tyttären, Estherin, silmäsairautta ja tulevaa silmäleikkausta – Spesissä ei tulisi olla sairautta, 

kärsimystä eikä epätäydellisyyttä. 

- silmäleikkaus 

- maapallon tila  

- kalapuikkoutopia 

- uhraukset 

 

 Harha/A1 kertoo Rose'ista, Vermontista Spes'ista ja tulevaisuudesta. 

 

 ”Kokous” 

Henkilöt: Ike, Susan, Esther, opettajia,  vanhempia yms. 



Paikka: Kokoushuone 

Kolmannessa kohtauksessa  esitellään Spes –yhteisöä laajemmin. Kokouksessa käsitellään sitä, miten 

paljon Spesiläisten tulisi pitää yhteyttä maapalloon ja kuinka paljon maapallon asioita tulisi käsitellä 

esimerkiksi kouluopetuksessa. Kohtauksessa ilmenee kuinka paljon kitkaa, epäluuloa ja rasismia 

Spesissä kaikesta huolimatta esiintyy. 

- maisemat 

- geologian poistaminen 

- rasismi 

- juutalaisjuttu 

 

 Harha 

 

 ”Kummitusjuttu” 

Henkilöt Ike, Susan, Noah ja Jason 

Paikka: Koti  

Kohtauksessa käsitellään huhua, jonka mukaan Spesissä olisi nähty vieras, palanut nainen. Nämä 

ovat Spes –yhteisössä mahdottomia asioita, mutta silti osa väittää nähneensä tämän naisen.  

 

Harha 

 

 ”Keskustelu Mastonin kanssa” 

Henkilöt: Ike ja Maston 

Paikka: Monitorihuone 

Ike käy keskustelun Mastonin kanssa (Maston on Spesin ”isä”, joka ei kuitenkaan lähtenyt mukaan) 

monitorin välityksellä.  

-rotuoppi,  rasismi 

 

Harha 

 

6. ” Estherin valinta” 

Henkilöt: Esther, tytöt, Susan ja Ike 

Paikka: Ulkona, Kotona 

Kohtauksen alussa Esther haastattelee tyttöjä, jotka väittivät nähneensä palaneen naisen. Tämä 

keskustelu syventää Estherin hahmoa.  Kohtaus siirtyy perheen kotiin, jossa käsitellään Estherin 



silmäleikkausta ja kotoa poismuuttoa.  

 

       Harha 

 

 ”Silmäleikkaus” 

Henkilöt: Esther, Ike, Susan, Noah, lääkäri 

Paikka: Terveyskeskus 

Estheriä valmistetaan silmäleikkaukseen 

- Noah ja Esther keskustelevat silmistä 

- Susan, Ike ja lääkäri keskustelevat leikkauksesta 

- Susan ja Ike keskustelevat –Susan on vihainen Ikelle, koska hän pakotti Estherin 

silmäleikkaukseen 

 

Harha 

 

8. Kriisikomitea 

Henkilöt:  ”Tärkeät henkilöt” ja Ike 

Paikka: Kokoushuone 

Kahdeksannessa kohtauksessa Ike on kriisikokouksessa, jossa käsitellään Spes –yhteisöä 

järisyttäneistä harhoja. Ihmiset ovat nähneet lisää palaneita ihmisiä.  Kohtauksessa kaikki muut 

ihmiset, paitsi Ike näkevät harhoja.  

 

 

     Harha ”Kultakala” 

 

 Perheen harhat 

Henkilöt: Ike, Susan, ,Noah 

Paikka: Koti 

Susan ja Noah kertovat harhoistaan. Ike on ainut Spesiläinen, joka ei ole nähnyt harhoja.  Ike murtuu 

ja lähtee terveyskeskukseen. 

- Viniköynökset 

- Hevoset 

- Ike murtuu 

 



     Harha ”Ike törmäilee” 

 

10. Terveyskeskus ja vuoret 

Henkilöt: Ike ja Esther 

Paikka: Terveyskeskus 

- Esther on lähtenyt 

- joku sairaanhoitajista tuo Ikelle kirjeen ”Minä aion mennä joksikin aikaa vuorille. Rakkaudella 

Esther.” 

- Ike kompastuu kiveen –Spes muuttuu vuoriksi 

- Ike huutaa Estheriä avuksi ja kompuroi kivikossa 

- Ike löytää Estherin istumasta kivellä. Esther : ”Nyt voimme mennä alas”. 

 

Valmiit kohtaukset: 

 

 Kohtaus 1: Mainosvideo 

Ääni: Sinä joka haluat jättää saastuneen ja sairaan Maapallon murheet taaksesi, tule Spes-yhteisöön! 

Spes-projekti tarjoaa sinulle mahdollisuuden täydelliseen puhdistautumiseen saasteista ja taudeista. 

Kalifornian tasavallassa, San Joaquinin laaksossa, Bakersfieldissä on Spes-aseman 

rehabitaatiokeskus, tarkka kopio alkuperäisestä asemasta, joka on jo rakennettu ja valmiina asutusta 

varten. Bakersfieldin puhdistautumisen, rehabitaation ja Spes-koulutuksen jälkeen olet valmis 

jättämään vanhan taakse ja aloittamaan uuden elämän ihmiskunnan edelläkävijänä, avaruuden 

ensimmäisenä asuttajana ja uuden ihmisrodun pioneerina! 

 

Spes on Maapalloa kiertävä erityissateliitti, pienikokoinen avaruuskaupunki, jonne kuitenkin mahtuu 

800 valittua kansalaista. Spes on tilava ja mukava, ja tarjoaa kaikki palvelut ja mukavuudet jota 

moderni ihminen voi haluta! Asukkaana voit valita yhden neljästä asutuskeskuksesta; Urbanasta, 

Floridasta, Boulderista ja Vermontista; sen mukaan miten sinulle tai perheellesi parhaiten sopii. 

Jokainen asutuskeskus muistuttaa maapallon vastaavaa paikkaa, mutta niissä sijaitsevat asutussolut 

edustavat viimeisintä avaruustekniikkaa. Spesissä et voi eksyä! 2,6 metriä leveät ja 2,2 metriä korkeat 

käytävät luovat varmuutta ja turvallisuutta, selkeä ohjeistus vie sinut aina perille haluamaasi paikkaan 

ja missään ei ole teräviä kulmia tai epätasaisuuksia, joihin sinä tai perheesi voisitte loukata itsenne!      

 

Spes-yhteisössä ei ole rotu tai luokkaeroja, on vain yhteisö itse. Laajan kulttuuri- ja geeniperinnön 

takaamiseksi, Spes-projekti kuitenkin hakee innovatiivisia yksilöitä Maapallon jokaisesta maanosasta! 



Tervetuloa Spes-yhteisöön, kunhan vain sinä tai perheesi täytätte seuraavat vaatimukset: Aikuinen… 

- Olet geneettiseltä perimältäsi vähintään G ryhmästä  

- Olet alle 35-vuotias, fyysisesti ja henkisesti huippukunnossa oleva mies 

tai 

-     Hedelmällisessä iässä oleva, fyysisesti ja henkisesti huippukunnossa oleva nainen 

- Olet oman alasi korkeimmin koulutettu 

- Omaat vähintään kaksi korkeakoulutodistusta 

Lapsi ja aikuinen… 

- Olit tai olet koulussa huippuoppilas 

- Älykkyysosamääräsi on vähintään 150 

- Läpäiset kaikki viisi koetta 

- Sitoudut kaikkiin Spesin älykkyyden ja luovuuden testeihin 

- Sinulla ei ole perinnöllisiä sairauksia 

 

Nämä muodolliset vaatimukset takaavat sen, että jokainen Spes-asemalle valittu aikuinen on paitsi 

geneettisti myös älyllisesti pätevä!  Spesin isä ja ideoija H.D. Maston sanoo: "Meillä voi olla vain yksi 

kriteeri: Pätevyys. Fyysinen ja henkinen pätevyys kaikissa suhteissa. Jokainen sen kriteerin täyttävä 

hakija pääsee mukaan. Jokainen joka ei sitä täytä on vastaavasti ulkona."  Tervetuloa luomaan 

ihmiskunnan uuttaa ja uljasta tulevaisuutta Spesiin!     

    

Kohtaus 2. ”Monitori” 

 

Esther: Katsokaa nyt sitä (Osoittaa Maata monitorista) kaikki siellä on kuollutta 

 

Ike: Spesissä kaikki on paremmin! Kohta sinäkin Esther saat näkösi takaisin, eikä sinun tarvitse 

käyttää noita typeriä laseja. Ei nykytekniikan aikana kukaan saisi joutua käyttämään silmälaseja… 

 

Esther: Typeriä laseja? 

 

Noah: Niinku joku slummi-tyttö! 

 

Susan: Noah! 

 

Ike: …Vaikka sinulla on immuunijärjestelmä ongelma ja vakavaa allergiaa, niin lääkärit sanoivat että 

parin vuoden täällä Spesin täysin saasteettomassa ympäristössä olon jälkeen sairautesi olisi 



lieventynyt siinä määrin että pystyt valitsemaan elinjäähdyttämöstä parin sinulle sopivia silmiä. Sitten 

sinusta tulee minun sinisilmäinen tyttöni! 

 

Esther: Isä… 

 

Ike:  Jopa sinun geenisi muuttuvat sinisiksi! Minulla ja Noahilla on periytyvä vinoselkäisyys, mutta sinä 

tyttöseni, sinä olet ruumiinrakenteeltasi moitteeton. Noahin täytyy löytää puoliso B- tai G-ryhmistä, 

mutta sinä voit valita kenet tahansa siirtokunnan jäsenen, sillä sinä olet Rajoittamaton. Täällä 

Spesissä ei ole kuin kaksitoista muuta Rajoittamatonta! 

 

Esther: Minä voin siis harrastaa irtosuhteita. Eläköön silmäsairaus! 

 

Ike: Esther… 

 

Susan: Puhutaan jostain muusta… 

 

Ike: Maa! Me selvisimme tänne. Me olemme nyt Spesissä!  

 

Noah: Viime tipassa tapahtunut pako. 

 

Ike: Aivan. Vain viisi viikkoa neljä vuotta kestäneiden rakennustöiden ja viimevuoden lopussa, 

Bakersfieldin ja Spesin välillä kymmenennen ja viimeisen siirtolaisia kuljettaneen avaruuslennon 

jälkeen, Ramirezin joukot valtasivat rehabitaatiokeskuksen ja tuhosivat laukaisutornin. 

 

Esther: Se mitä minä en ymmärrä, on se miksi kukaan muu ei tehnyt samaa kuin me. Mistä johtuu, 

että kaikki eivät tulleet tänne? 

 

Susan: Rahasta. 

 

Ike: Koska useimmat ihmiset eivät halua kuunnella järjen ääntä. Raha ja varallisuus ovat toisarvoisia 

tekijöitä. Viimeisen sadan vuoden aikana kuka tahansa maailmaa rationaalisesti tarkastellut on voinut 

nähdä mitä on tapahtumassa: Luonnonrikkauksien tuhlaus, väestöräjähdys, hallitusten sortuminen. 

Mutta ihmiset luottavat mieluummin onneen tai Jumalaan tai johonkin muuhun helppoon ratkaisuun. 

Järki on vaikea asia. On vaikea suunnitella asiat huolellisesti, odottaa vuosien ajan, tehdä vaikeita 

ratkaisuja, pitää kaikki salassa, niin että ahneus tai heikkotahtoisuus eivät tuhoaisi koko hanketta. 



Kuinka moni ihminen voi pitää kiinni yhteisestä linjasta hajoavassa maailmassa? Järki on se 

kompassi, jonka avulla me selvisimme.  

 

Esther: Eikö kukaan muu edes yrittänyt? 

 

Noah: Olivathan Foyistit. Olen lukenut heistä. He laittoivat tuhansia ihmisiä elävinä jonkinlaisiin 

elinjäädyttämöihin ja rakensivat halpoja raketteja ja ampuivat ne sitten matkaan. Rakettien oletettiin 

pääsevän jonkun tähden luo noin tuhannen vuoden kuluttua, jolloin matkustajien olisi määrä herätä. 

Eivätkä he edes tienneet, olisiko tuolla tähdellä planeettoja.  

 

Ike: Ja heidän johtajansa pastori Kevin Foy olisi siellä toivottamassa heidät tervetulleeksi luvattuun 

maahan. Katteeton lupaus, jonka vuoksi ihmiset kuolevat. Kalapuikkoparat! Sillä nimellä heitä 

kutsuttiin. Nuo ihmiset eivät luottaneet järkeen vaan olivat epätoivoissaan luopuneet siitä. 

 

Esther: Meillä taisi olla hyvä onni. 

 

Ike: Ei, onnella ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Me emme olleet myöskään mikään valittu 

kansa. Me valitsimme itse. 

 

Susan: Ja me teimme urhauksia. 

 

Ike: Me teimme uhrauksia ja meidät säästettiin. Meidät on pelastettu. 

(Ike sammuttaa monitorin.) 

 

 

 Harha/A1 kertoo Rose'ista, Vermontista Spes'ista ja tulevaisuudesta. 

 

 ”Kokous” 

Henkilöt: Ike, Susan, Esther, opettajia,  vanhempia yms. 

Paikka: Kokoushuone 

 

Ike: Minä en pidä monitorista. Minun mielestäni se on napanuora. Minä toivoisin että me voisimme 

katkaista sen. Minä toivon että he voisivat aloittaa puhtaalta pöydältä. Siis lapset.  

 



Susan: Se saattaisi olla parasta. 

 

Ike: Heidän lapsensa ainakin voisivat.  

 

Opettaja 1: Meidän ei pitäisi käyttää lainkaan maisemia! Tässä on kyse rehellisyydestä: Kuinka rehellisiä 

me olemme itsemme ja Spesin suhteen? Miksi me pidämme yllä tuollaisia kulisseja maasta, kun olemme 

kerran jättäneet sen taaksemme? Ike sanoi että meidän pitäisi aloittaa puhtaalta pöydältä ja tämä on oiva 

esimerkki siitä. Meidän pitää käyttää jokaista aluetta rehellisesti, antakaamme sen löytää oma 

estetiikkansa ilman että kätkisimme sitä millään tavoin. Jos Spes on meidän maailmamme, 

hyväksykäämme se sellaisena kun se on. Seuraava sukupolvi - mitä nämä maapallon maisemien 

hahmotelmat oikein merkitsevät heille? 

 

Vanhempi 1: Voisimmeko elää ilman niitä? Ei laajentuvia illuusioita, ei horisontteja - vain puhdasta 

metallia ja keramiikkaa. (Al'ille) Voisitko sinä hyväksyä sen? 

 

Ike: Minä luulen että voisin. Se tekisi asiat - yksinkertaisemmiksi. Se vapauttaisi meidät takertumasta 

menneeseen, vapauttaisi meidät nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Me rakennamme jos seuraavaa 

siirtokuntaa ja sen jälkeen kun meillä on jo kaikissa mahdollisissa paikoissa siirtokuntien rykelmiä - tai jos 

tehdään päätös rakentaa suuri avaruusalus ja irtautua koko aurinkokunnasta - mitä merkitystä mitä 

merkistystä millään Maata koskevalla tulee olemaan noille ihmisille?  

 

Opettaja 1: Aivain! Mitä nuo jäljitelmät merkitsevät avaruudessa syntyneille, avaruuden ruokkimille 

ihmisille? Merkityksetöntä krääsää! Kuollutta menneisyyttä! 

 

Vanhempi 2: Minä haluaisin tietää mitä te olette ajatelleet geologian opettamisen jatkamisesta? Minä 

haluaisin vain kysyä sitä. 

 

Vanhempi 1/3: Mitä sinä tarkoitat Sonny? Ehdotatko sinä, että geologia poistetaan opetusohjelmasta? 

 

Vanhempi 2: Minä vain kysyin mitä mieltä te olette. 

 

Vanhempi 1/3: Minun mielestä asiasta voi keskustella. 

 

Opettaja 2: Minun mielestäni lapsien ei pitäisi kasvaa ilman että he tietäisiät kotiplaneetastaan. 

Tieteellinen ymmärrys, joka rajoittuisi vain Spesin koostumukseen ja sisältöön, on vaarallisella tavalla 



abstraktia. Jos me lopulta päättäisimme muttaa kuun maapallon kaltaiseksi sen sijaan että rakentaisimme 

suuren avaruusaluksen, niin eikö lasten olisi parempi tietää mitä kallio on? 

 

Ike: Hyvä näkökohta. 

 

Opettaja 3: Meille - siis minulle ja oppilailleni - Maapallo on Spesin laboratorio. Meidän pitäisi käyttää sitä 

jatkossakin sellaisena. Minun kemian tunneillani käytämme Maapalloa tutkimusaineistona. 

Kemianluokkani on oppinut tunnistamaan koko joukon kemiallisia reaktiota kuumentamalla vuorikristallia - 

jonka muuten toin matkamuistona Siinain vuorelta - käytän sitä laboratoriossa näytekappaleena. 

Seuraten monikäyttöisyyden periaatetta, käyttö ja sentimentti… 

 

Vanhempi 3/1: Hyvä on, hyvä on! Aiheena on kuitenkin geologia, ei etnisyys!  

 

(Opettaja 2: Mitä?! Spesissä ei ole kansalaisuuksia…) 

 

Ike: Annetaan olla! 

 

Vanhempi 2: Minä ehdotan kompromissi ratkaisua. Tänä vuonna määrätään opettajista ja vanhemmista 

koostuva työryhmä uudistamaan nykyistä opetussuunnitelmaa. Uudessa opetussuunnitelmassa tulee 

ottaa huomioon vanhempien ja opettajien näkökulmat. Tämän opetussuunnitelman tehtävä ei ole lopettaa 

kaikkia Maapalloon liittyviä opetusaineita, vaan aloittaa prosessi, jolla kasvatamme uutta 

avaruussukupolvea! 

 

Muut: Hyvä! Kannatetaan.  

 

(Muut paitsi Ike, Susan ja Esther lähtevät paikalta) 

 

Ike: Mo näyttää ärsyttäneen John Kellyä. 

 

Esther: Ja paskat, isä.  

 

Ike: "Paska" on tuskin sellainen termi, joka vie keskustelua eteenpäin, Esther. 

 

Esther: Ja paskat, isä! 

 



Susan: Lopeta heti, Esther 

 

Esther: Lopeta mitä? 

 

Ike: Jos tiedät, kuten kaikesta päätellen tiedät, mikä Johnia ärsytti, voisitko ehkä jakaa tuon tiedon 

meidän kansamme? (Esther kiiruhtaa kimpaantuneena pois) Mitäs tuo kaikki oli? (Susan kohauttaa 

harteitaan) Minä en ymmärrä tällaista käytöstä. Miksi hän on nykyään niin vihamielinen ja aggressiivinen? 

(Susan on hiljaa) Mitä hän luulee saavuttavansa tuollaisella käyttäytymisellä? Mitä hän oikein tahtoo? 

 

Susan: Timmy Kelly kutsuu sinua koulussa Jutskuksi. Niin Esther kertoi minulle. Timmy kutsuu myös 

Estheriä pikkujutskusksi. Hänen mukaansa vaikka "lasisilmäkin" olisi mukavampi lempinimi. 

 

Ike: Ai jaa. Voihan paska. 

 

Susan: Aivan. 

 

Ike: Minä en edes ymmärrä mistä hän on oppinut sellaista kieltä. 

 

Susan: Kuka? 

 

Ike: Timmy Kelly. Hän on Estherin ikäinen, jopa vuoden nuorempi. Hän kasvoi siirtokunnassa aivan 

samalla tavalla kuin Estherkin. Kellyt liittyivät vuosi meidän jälkeen. Voi luoja! Me pystymme pitämään 

ulkopuolella jokaisen bakteerin ja viruksen, mutta tällainenkö pääsee sisälle? Kuinka se on mahdollista? 

Minäpä kerron sinulle Susan kuinka, minun mielestä monitorit pitäisi sulkea. Kaikki mitä nämä ihmiset 

näkevät ja kuulevat Maapallolta on väkivallan, ennakkoluulojen ja katkeruuden oppituntia.  

 

Susan. Ei Timmyn ole tarvinnut kuunnella monitoreja.  

 

Ike: Minä tein Johnin kanssa töitä joka päivä kahdeksan kuukauden ajan Kuunvarjossa, enkä huomannut 

mitään tällaista. 

    

Susan: Kyse on enemmänkin Patrisha Kellystä kuin hänen aviomiehestään. Pientä vuosia jatkuvaa 

piikittelyä ravintosuunnittelukomiteassa. Pikku piloja. "Haluatko sen olevan Kosheria, Susan?" Ja 

sellaista. Sen kanssa täytyy vain elää. 

 



Ike: Siellä alhaalla kyllä, muittei täällä siirtokunnassa, Spesissä… 

 

Susan: Ike, Spesin ihmiset ovat loppujen lopuksi hyvin tavanomaisia ja konservatiivisia, etkö sinä ole 

huomannut? Hyvin elitististä väkeä. Mitä muuta me voisimme olla? 

 

Ike: Konservatiivisia? Tavanomaisia? Mitä sinä oikein puhut? 

 

Susan: Katso nyt meitä! Valtahierarkia, sukupuoleen perustuvatyöjako, Kartesilaiset arvot, aivan 1900-

luvun puolivälin mallin mukaan. Mutta minä en valita. Minä tein oman valintani. Minusta on mukava 

tuntea oloni turvalliseksi. Minä halusin lasten tuntevan olonsa turvalliseksi. Mutta turvallisuudesta on 

maksettava.  

 

Ike: Minä en ymmärrä sinun asennettasi. Me vaaransimme kaiken Spesin hyväksi - koska me olemme 

tulevaisuuteen suuntautuneita. Nämä ovat ihmisiä jotka päättivät jättää menneen taakseen ja aloittaa 

uudelta pohjalta. Muodostaa toimivan ihmisyksikön ja tehdä se oikealla tavalla, kerrankin oikealla tavalla! 

Nämä ihmiset ovat innovaattoreita, älyllisesti rohkeita, ei missään ennakkoluuloissaan rypeviä lima-

aivoja! Meidän keskimääräinen älykkyysosamäärämme on 165… 

 

Susan: Minä tiedän mikä meidän älykkyysosamäärämme on. 

 

Ike: Poika vain kapinoi, kuten Estherkin. He käyttävät ruminta mahdollista kieltä, yrittävät järkyttää 

aikuisia. Sillä ei ole suurtakaan merkitystä. 

 

Susan: Entä John Kelly tänä iltana: 

 

Ike: Kuule, Mohan vain jatkoi ja jatkoi siitä kivestään… Jos John keskeytti hänet, se oli täysin hänen 

omaa syytään. (Susan kohauttaa olkapäitään. Saapuvat asunnon ovelle, menevät sisään.)           

 

       

      Harha 

 

 ”Kummitusjuttu” 

Henkilöt Ike, Susan, Noah ja Jason (Noahin koulukaveri) 

Paikka: Koti  

Kohtauksessa käsitellään huhua, jonka mukaan Spesissä olisi nähty vieras, palanut nainen. Nämä 



ovat Spes –yhteisössä mahdottomia asioita, mutta silti osa väittää nähneensä tämän naisen.  

 (Pojat ovat levittäneet koulukirjansa lattialle. Istuvat kirjojen keskellä syöden perunalastuja ja          

 kinastellen.) 

 Jason: Tomin sisko sanoo nähneensä hänet sen jälkeen OR-osastolla... Hei Ike, hei Susan! 

Tiedättekö,sitä ei voi tosiankaan uskoa mitä joku kuusivuotias kertoo. 

 

Noah: Niin, hän varmaan matkii vain jotain mitä Linda oli sanonut, yrittää saada huomiota osakseen. Hei 

äiti, hei isä. Oletteko jo kuulleet tästä palaneesta naisesta, jonka Linda Jones ja Treese Gerlack väittävät 

nähneensä? 

 

Ike: Mitä sinä tarkoitat, planeen naisen? 

 

Noah: Koulun luona C-1 käytävässä. He olivat kulkemassa ohi johonkin tyttöjen koulutukseen... 

 

Jason: Tanssitunnille. 

 

Noah: ... He väittivät nähneensä silloin tämän naisen jota eivät olleet nähneet koskaan aikaisemmin, 

mitäs siihen sanotte? Kuinka Spessissä voisi olla joku jota he eivät ole nähneet aikaisemmin? Ja hän oli 

ollut kauttaaltaan palanut ja hiippaillut käytävän toista laitaa ikäänkuin hän olisi pelännyt tulla nähdyksi. 

Ja he sanoivat naisen menneen alas C-3-käytävään juuri ennen kuin he tulivat paikalle. Kun he tulivat 

käyttävän kohdalle siellä ei kuitenkaan ollut ketään. Eikä hän ollut yhdessä C-3-käytävän 

asuinsolussakaan. Ja sitten Tom Fortin pikkusisko kertoi Jasonin mukaan nähneensä sen naisen 

huoltokeskusken luona. Mutta hän yritti varmasti saada vain huomiota. 

 

Jason: Tomin pikkusisko sanoi, että naisella oli valkoiset silmät. Todella vertahyytävää. 

 

Ike: Ilmoitivatko tytöt tästä kenellekään? 

 

Noah: Tresee ja Lindako? En minä tiedä. Isä! Miten on, saammeko me lisää käyttötunteja tietokonetta 

varten?      

 

Ike: (On ollut ajatuksiinsa vaipuneena) Mitä...? Ai. Minä pyysin sitä.  (Valot fade) 

    

 

 



 

Harha 

 

 ”Keskustelu Mastonin kanssa” 

Henkilöt: Ike ja Maston 

Paikka: Monitorihuone 

Ike käy keskustelun Mastonin kanssa (Maston on Spesin ”isä”, joka ei kuitenkaan lähtenyt mukaan) 

monitorin välityksellä.  

-rotuoppi,  rasismi 

 

Maston: Ike, mitä sinä pelkäät? 

 

Ike: En tiedä. Nämä huhut palaneesta naisesta. Niin, ja Susan ja se Kosher juttu. Tällaista ei pitän  

sattua, ei täälle, ei meille. 

 

Maston: Huhut ovat vain huhuja, lasten tarinoita.  Ja mitä Susaniin tulee, niin kaikissa yhteisöissä on 

omat ongelmansa erilaisuuden kohtaamisessa, tai erilaisuuksien kohdatessa. 

 

Ike: Mutta ei Spesissä. Täällä ei ole antisemitismiä. Meitä on varsin monta, 17. Ei niin monta kuin voisi 

olla, mutta huomattavasti enemmän kuin joissain muissa ryhmissä. Spesiläisiä on kuitenkin vain 

yhteensä noin 800.  

 

Maston: 17 juutalaista, Kristittyjä, Muslimeja, Hinduja ja muutama Taolainen. Uskonnon mukaista 

jaottelua.  

Ike: Niin. Aasialaista syntyperää olevia on paljon.  

 

Maston: Heidän värväämisessään ei ollut mitää ongelmia. 

 

Ike: Pikeminkin päonvastoin. Afrikkalaisia taas... 

 

maston. Sille ei voi mitään. Afrikkalaista syntyperää olevien puutumiselle ei kertakaikkiaan voi mitään.  

800 jäsenen suljetussa yhteisössä joka ainoan jäsenen täytyy olla paitsi geneettisti myös älyllisesti 

kelvollinen.  

 



Ike: Ja yleisen koululaitoksen romahdettua uusfederaation kaudella mustat eivät enää yksinkertaisesti 

saaneet riittävää koulutusta. Muutama hakumus, ja tuskin kukaan heistä läpäisi tiukkoja testejä.  

 

Maston: He ovat tietenkin erinomaisia ihmisiä, mutta se ei riitä.  Jokaisen Spesiläisen aikuisen täytyy 

olla poikkeuksellisen ansioitunut useammalla osa-alueella.  

 

Ike: Niin. Meillä ei ole aikaa kouluttaa ihmisiä, jotka ilman omaa syytään ovat alusta alkaen olleet 

epäedullisessa asemmassa. 

 

Maston: Kylmä yhtälö. Liian moni henki riippuu jokaisesta tekemästämme valinnasta! Jos meillä voisi 

olla varaa olla sentimentaalinen – jos voisimme tehdä kaiken helpolla tavalla – kukaan ei iloitsisi 

vilpittömämmin kuin minä. Mutta meillä voi olla vain yksi kriteeri... 

 

Ike: (Lainaa mastonin sanoja) ”Pätevyys. Fyysinen ja henkinen pätevyys kaikissa suhteissa. Jokainen 

sen kriteerin täyttänyt hakija pääse mukaan. Jokainen joka sitä ei täytä on vastaavastiulkona. Kylmä 

yhtälö”   

 

Maston: Ei kuollutta painoa alukseen. Mustien pois jääminen ei ollut vain etninen tappio heille, vaan 

myös menetys mitä tulee Spesin moni kansallisuuten.  

 

Ike: Aivan. Jäsenistöön kuuluu vain kourallinen henkilöitä, jotka eivät ole Unionista tai 

Yhdysvalloista... 

 

Maston: Toisaalta, sillä ei ole mitään merkitystä, koska kansallisuuden käsitteellä ei ole enää mitään 

merkitystä, koska yhteisön käsite merkitsee nyt kaikkea. Spess on nyt teidän kansallisuus. 

 

Ike: Niin ja sinä et ole siinä mukana. Kylmä yhtälö. 

 

Maston: (Nauraa) Minä olen jo 70-vuotias. Voiko tällainen vanhus täyttää aktiivisen tiedemiehen, 

synnyttävän naisen tai sellaisen lapsen paikan, jonka älykkyysosamäärä 200?  Älä naurata. Ike, mitä sinä 

oikein pelkäät? 

 

Ike: Sitä että olen voimaton tekemää ratkaisuja ja etten kykene ajattelemaan selkeästi. Sitä etten voi 

tehdä mitään näille huhuille tai Kellyjen juutalaisvitseille. Pelkään unta.     

 



Harha 

 

6. ” Estherin valinta” 

Henkilöt: Esther, tytöt, Susan ja Ike 

Paikka: Ulkona, Kotona 

Kohtauksen alussa Esther haastattelee tyttöjä, jotka väittivät nähneensä palaneen naisen. Tämä 

keskustelu syventää Estherin hahmoa.  Kohtaus siirtyy perheen kotiin, jossa käsitellään Estherin 

silmäleikkausta ja kotoa poismuuttoa.  

 

Esther: Miltä hän näytti? 

 

Tresee: Hänen rintansa roikkuivat ja ne olivat todella kummalliset ja pitkät. Ne olivat todella ihmeelliset,  

eikö vain? Riippuvat!  Voi luoja! 

 

Esther: Oliko hänellä valkoiset silmät? 

 

Tresee: Tarkoitatko sellaiset kuin Punky Fort kertoi niiden olleen? En minä tiedä. Me emme olleet niin 

lähellä.  

 

Linda: Hänen hampaansa. Ne olivat valkoiset. Ne olivat kokonaan valkoiset, niin kuin pääkallo olisi, niin 

kuin hänellä olisi liikaa hampaita. 

 

Tresee: Niin kuin niissä vanhoissa filmeissä. Siis kaikilla niillä ihmisillä, jotka aikoinaan asuivaty siellä 

missä oli ennen autiomaita, siis siellä Afrikassa? Sellaiselta hän näytti. Niin kuin kaikki ne nälkiintyneet 

ihmiset Afrikassa. 

 

Esther: Höh. Ette tiedä edes Afrikasta, kun olette syntyneet täällä siirtokunnassa. 

 

Tresee: Tiedetäänpäs. Koulusta. 

 

Linda: luuletteko että on tapahtunut joku onnettomuus, josta meille ei ole kerrottu? Jos hän niinkuin 

kärventyi ja tulli hulluksi ja piileskelee jossain. 

 

Esther: Olisi meille kerottu. Ilmoititteko tästä turvallisuussektoriin? 



 

Linda: Heti sen jälkeen kun se tapahtui. Jos hän ei ole onnettomuudessa palanut, niin mistä hän sitten 

on?    

 

Esther: Mitä merkitystä sillä on? Kuinka täällä sitäpaitsi voisi olla joku salamatkustaja? Puolitoista vuotta 

avaruuteen tulon jälkeen? Missä hän olisi ollut tähän saakka?  

 

Tresee: Ei me tiedetä! Luuletko että se on vaarallinen? 

 

Esther: En tiedä. Ehkä häntä ei ole olemassa 

 

Linda: Ihan varmasti on! 

 

Tresee: Varmasti! 

 

Esther: Paskat. Te tytöt vaan kerotte kummitusjuttuja!  

 

Tresee: Paskat itsellesi Esther Rose! 

 

Linda: Niin, paskat. Lähdetään Tresee. (Tytöt poistuvat)  

 

Esther: Paskat itsellesi, Esther Rose. Haluat vain itse nähdä hänet. Kummitusjuttuja. Pelkkiä lapsia, Jotka 

kertovat kummitusjuttuja, yrittävät pelotella toisiaan ja pelästyvät itse. Pelästyvät noita vanhoja 

uutisfilmejä, noita nälän vääristämiä mustia kasvoja, kun kaikki sinun oman maailmasi kasvot ovat 

pehmeitä ja valkoisia ja hyvin ruokittuja. Järjen uni synnyttää hirviöitä. Tänään minä kysyn Susanilta 

saanko muuttaa A-Ed-asuntolaan Boulderiin. Tänään. Kun pääsen kotiin. Asuntola ei voi olla pahempi 

kuin koti!  

(Enter Susan. Tila muuttuu kodiksi.) 

Esther: Susan, minä haluan muuttaa johonkin asuntolaan. Minusta vaan tuntuu että niin olisi paljon 

parempi. Suuttuisiko Ike sellaisesta ajatuksesta? (Susan itkee ja ei vastaa) Voi ei, ei tarkoituksenani 

ollut... 

 

Susan: Ei ei, kyse ei ole sinusta kultaseni. Kyse on Eddiestä. 

 

Esther: Onko Eddie setä sairas? 



 

Susan: Hän on kuollut. Tosi nopeasti. Kyseessä oli yksi noista säteily sairauksista. Bella lähetti viestin 

Maasta. (Esther koskettaa Susania olkapäähän, Susan kääntyy Estheriin päin ja rutistaa tämän lujasti 

itseään vasten) Voi Esther, hän oli niin hyvä ihminen, niin hyvä ihminen, niin hyvä ihminen! Me 

selvisimme kaikista vaiksista yhdessä, kaikista äitipuolista ja tyttöystävistä ja kamalista paikoista joissa 

me jouduimme asumaan. Kaikki kääntyi parhain päin, kiitos Eddien, hän sai kaiken tuntumaan hyvältä. 

Hän oli minun perheeni, Esther, hän oli minun perheeni!  

 

Esther: Onko sinun poakko puhua asiasta Ikelle? Ei kai hän suutu, kun saa tietää että olet pitänyt 

yhteyttä velipuoleesi koko täällä olo ajan? 

 

Susan: En minä nyt enää välitä vaikka hän tietäisikin minun puhuneen Eddien kanssa. Mutta Bella lähetti 

asiastavain sähköpostia. Me emme puhuneet. Sinä haluat siis asua A-Ed-asuntolassa? 

 

Esther: Niin kai, En minä tiedä. 

 

Susan: Minusta se on hyvä ajatus. Kokeile sitä ainakin. 

 

Esther: Oletko sinä sitä mieltä? Mutta entä Ike, mitä hän sanoo ...Tiedäthän? 

 

Susan: Niin, mutta entä sitten? 

 

Esther: Kyllä kai minä todella haluasin muuttaa. 

 

Susan: Laita siis anomus sisään. 

Esther: Onko Iken hyväksyttävä anomus? 

 

Susan: Ei. Sinä olet 16-vuotias. Järkevyyden ikä. Yhteisön säännöissä sanotaan niin. 

 

Esther: Minusta ei kyllä aina tunnu kovinkaan järkevältä. 

 

Susan: Kyllä sinä tuket tuntemaan. Matkin vain hieman muita.  

     

Esther: Kyse on vain siitä että hän on sellainen, niin kuin hänen täytyisi vahtia kaikea tai muuten kaikki 

menee pieleen, että jos hän ei valvo minua, minä menen aivan pilalle. 



 

Susan: Tiedän. Mutta tämän hän kyllä ymmärtää. Hän on ylpeä sinusta jos menet A-Ed-asuntolaan niin 

nuorena. Anna hänen purkaa vain hetki kiukkuaan, kyllä hän rauhoittuu siten aikanaan. (Enter Ike ja 

Noah) 

 

Ike: Kuka rahoittuu aikanaan? 

 

Esther: Sinä rauhoitut. Ike... Isä, saanko minä muuttaa A-Ed-asuntolaan Boulderiin? Olen jo 16... 

 

Ike: Tottakai. Sen jälkeen kun sinulle on tehty silmänsiirtoleikkaus. 

 

Esther: Sen jälkeen kun... 

 

Ike: Et kai sinä aio astua aikuisten maailmaan siten että sinulla on vaikea mutta parannettavissa oleva 

vamma? Se olsi typerää, Esther. Sinä haluat olla itsenäinen. Siksi tarvitset myös fyysistä itsenäisyyttä. 

Hanki itsellesi ensin silmät - ja sitten voit lentää pois pesästä. Luulitko että minä yrittäisin estää sinua 

lähtemästä? Tyttö hyvä, minähän haluan nähdä sinun lentävän pois! 

 

Esther: Mutta.. 

 

Susan: Onko hän valmis...? Ovatko lääkärit sanoneet jotain sellaista mitä minä en tiedä?   

 

Ike: Kolmekymmentä vuorokautta kestävä immuunijärjestelmän vahvistaminen ja hän voi saada 

molempien silmien siirtoleikkauksen samanaikaisesti. Minä juttelin asiasta Dickin kanssa eillen 

terveysneuvoston kokouksen jälkeen.  Esther voi mennä sinne huomenna ja valita itselleen siirrännäiset. 

 

Noah: Valita silmät? Hurjaa! 

 

Esther: Mutta entä jos minä en halua...? 

 

Ike: Et haluaisi tehdä sitä? Et haluaisi nähdä? (Esther katsoo poispäin, hetken hiljaisuus) Silloin sinä 

antaisit periksi pelolle, mikä olisi aivan luonnollista, mutta ei sinun tapaistasi. Niinpä sinä siinä 

tapauksessa vain viivyttäisit joillakin viikoilla tai kuukausilla täydellisen näkökyvyn saamista. 

 

Esther: Mutta sitähän sanotaan, että minä olen järkevässä iässä. Joten minä saan thedä itse valintani. 



 

Ike: Tietenkin sinä voi ja tuletkin tekemään. Sinä tulet tekemään järkevän valinnan. Minä luotan sinuun, 

tyttöseni. Osoita minulle, että olet luottamukseni arvoinen.  

   

       Harha/A1 kertoo immuunijärjestelmän vahvistamisesta ja silmäleikkauksista 

 

7.”Silmäleikkaus” 

Henkilöt: Esther, Ike, Susan, Noah, lääkäri 

Paikka: Terveyskeskus 

Estheriä valmistetaan silmäleikkaukseen 

- Noah ja Esther keskustelevat silmistä 

- Susan, Ike ja lääkäri keskustelevat leikkauksesta 

- Susan ja Ike keskustelevat –Susan on vihainen Ikelle, koska hän pakotti Estherin 

silmäleikkaukseen 

Noah: Hei, oletko jo kuullut siitä noita-akasta? Monet eri ihmiset pvat nähneet hänet. Kaikki alkoi siitä  

että eräs pikkulapsi pelästyi ja sitten tämän äiti näki hänet ja sitten koko joukko ihmisiä näki hänet. 

Hän on kuulemma hurjan pieni ja vanha ja jollakin tapaa Aasialaisen näköin. Hän kulkee ympääriinsä 

kannella ja kokoaa erilaisia tavaroita niinkuin roskia vaikka siellä ei olekkaan mitään. Sitten hän laittaa 

ne mukanaan olevaan säkkiin. Ja kun ihmiset lähestyvät häntä hän vain katoaa. 

 

Esther: Onko kukaan nähnyt uudelleen sitä palanutta naista? 

 

Noah: Joo, joillakin Floridan naisilla oli komitean kokous ja yhtäkkiä nou muut ihmiset istuvat siinä ja 

he olivat kiakki mustia. Ja ne kaikki vain katsoivat naisia ja sitten vaan katosivat! 

 

Esther: Jukra! 

 

Noah: Isä sai valituttua itsensä poikkeustilakomiteaan, jossa on lähinnä psykologeja. Heidän 

mielestään kyse on jostain joukkohallusinaatiosta tai ympäristödeprivaatiosta tai jostain sellaisesta.  

Hän kyllä kertoo sinulle siitä aikanaan.  

 

Esther. Niinpä kai, tietenkin. 

 

Noah: Hei, Es. 

 



Esther: Niin, Noah? 

 

Noah: Leikataanko sinut? Siis oletko sinä valmis siihen? 

 

Esther: Toki! Ensiksi he poistavat  vanhat silmät ja sitten laittavat uudet tilalle. Sitten yhdistetään 

säikeet ja suonet. 

 

Noah: Vau! 

 

Esther: Niinpä! 

 

Noah: Pitääkö sinun siis tosiaankin mennä johonkin ja valita... 

 

Esther: Ei. Lääkärit valitsevat minulle silmät jotka ovat minulle geneettisesti kaikkein parhaiten 

yhteensopivat. Heillä on jotkut oikein hyvät juutalaiset silmät minulle.  

 

Noah: Ihanko totta? 

 

Esther: Ei, minä pilailin. Ehkäpä. 

 

Noah: Olisi mukavaa jos alkaisit nähdä oikein hyvin. 

 

Esther: Hei, onko sinulla mukana Satyagraha-nauhasi, minä kuuntelisin sitä mielelläni ennen 

leikkausta? 

 

Noah:  Siitä puuttuu älyllinen monikerroksellisuus. (Ojentaa nauhan) Minusta siitä puuttuu ajatus. 

 

Esther: Niin, ja lisäksi teksti on kokonaan sanskritiksi. Sinun pitää lähteä, leikkaus alkaa kohtaa. 

 

Noah: OK, nähdään leikkauksen jälkeen. (Noah lähtee) 

 

Esther: Niin, nähdään...     (Pistää nauhan soimaan, paikalle saapuu lääkäri joka hääri Estherin 

ympärillä, antaa nukutusruiskeen. Leikkaus tehdään. Susan ja Ike tulevat, musiikki pois.) 

 

Lääkäri: Voimme olla optimistisia. 



 

Susan: Mitäsinä tarkoitat? 

 

Ike: He eivät voi taata mitään, Sue. 

 

Susan: Miksi eivät? Tätähän kuvattiin rutiin operaatioksi! 

 

Lääkäri: Normaalissa tapauksessa... 

 

Susan: Onko olemassa normaaleja tapauksia? 

 

Lääkäri: Kyllä! Ja tämä ei ole sellainen. Itse leikkaus sujui täysin ongelmitta. Samoin immuuni 

järjestelmän vahvistaminen. Hänen viimeisin reaktionsa saattaa kuitenkin luoda mahdollisuuden – 

hyvin epätodennäköisen mutta silti mahdollisuuden – osittaiseen tai täydelliseen hylkimiseen. 

 

Susan: Sokeuteen? 

 

Ike: Sue, sinä tiedät että vaikka hän hylkisikin näitä siirrännäisiä, he voivat yrittää uudelleen. 

 

Lääkäri: Elektroniset siirrännäiset saattaisivat itse asiassa olla parempi vaihtoehto. Niissä säilyy 

optinen funktio ja samalla parannetaan spatiaalista hahmottamista. Ja lisäksi on olemassa 

ääniperusteisia otsanauhoja ajaksi, jolloin näkö ei toimi. 

 

Susan: Niin että me voimme olla optimistisia. 

 

Lääkäri: Tietyin varauksin. Suokaa anteeksi, minulla on toinen potilas vielä tarkistettavana. 

 

Ike: Tietenkin. Kiitos. (Lääkäri lähtee) 

 

Susan: Minä annoin sinun ryhtyä tähän. Minä annoin sinun ryhtyä tähän vaikka olisin voinut estää 

sen. (Kääntää selkänsä ja poistuu. Ike jää vielä hetkeksi Estherin sängyn viereen) 

         

Harha 

 



8. Kriisikomitea 

Henkilöt:  ”Tärkeät henkilöt” ja Ike 

Paikka: Kokoushuone 

Kahdeksannessa kohtauksessa Ike on kriisikokouksessa, jossa käsitellään Spes –yhteisöä 

järisyttäneistä harhoja. Ihmiset ovat nähneet lisää palaneita ihmisiä.  Kohtauksessa kaikki muut 

ihmiset, paitsi Ike näkevät harhoja. 

 

(Ike ja Morten Laxness ovat saapuneet ajoissa kokoukseen ja ovat kahdestaan kokoussalissa) 

 

  

Morten Laxness: Katso tuota! Mitähän me seuraavaksi saadaan? Mitä luulet, mitä on oikein 

tapahtumassa, Rose? (Ike seuraa Laxnessin katsetta) 

 

Ike: Tuo poikako? 

 

Laxness: Niin. Voi luoja. Katso nyt heitä! 

 

Ike: Hän on jo poissa, Morten. 

 

Laxness: Niiden täytyy olla lähtöisin jostain nälänhädästä. (Tuijottaa värähtä,ättä eteensä) Tiedätkös, 

parin ensimmäisen tapauksen aikana luulin niitä vielä valoprojektioiksi. Luulin että jonkun täytyi tehdä 

meistä jotain pilaa. Jonkun joka oli manipuloinut tiedonvälitysjärjestelmiä tai vastaavaa.  

 

Ike: Me olemme jo tutkineet sellaisen mahdollisuuden. 

 

Laxness: Katso nyt heidän käsivarsiaan. Jeesus! 

 

Ike: Siellä ei ole mitään, Morten. 

 

Laxness: Oletko sinä sokea? 

 

Ike: Siellä ei ole mitään. 

 

Laxness: Minä luulen että mitä se onkin, se on meidän syytämme. Mutta mitä meidän pitäisi tehdä? Sitä 



minä en ymmärrä.  

 

Ike: Morten... (Muut komitean jäsenet, Hal Bauerman, Larane Gutierrez, Rod Bond ja mahdollisesti muita, 

saapuvat kokoussaliin) 

 

Hal Bauerman: Hei Mort. Hei Ike! Oletko sinä vielä nähnyt aaveita? 

 

Ike: En. 

 

Hal: En minäkään. Tuntuu kuin minut olisi jätetty ulkopuolelle. Tässä on jäljenne Driverin näytteistä; 

mukana on myös sisään syötety uusi materiaali.  

 

Ike: Mort näki juuri jotain nälänhädässä olevaa hetki sitten. Hän ei ainakaan ole henkilö jota voitaisiin 

kutsua hysteeriseksi. 

 

Laxness: Hrmh! (Murahtaa) 

 

Larane Gutierrez: Ike, kukaan ei ole hysteerinen. Nuo ihmiset ovat todella täällä.  

 

Ike: Mitkä ihmiset? 

 

Larane: Ihmiset maapallolta. 

 

Ike: Me kaikki olemme tietääkseni maapallolta. 

 

Larana: Minä tarkoitan noita ihmisiä joita kaikki näkevät.  

 

Ike: Minä en ole nähnyt. Hal ei ole nähnyt. Rod ei ole nähnyt.  

 

Rod: Olen minä nähnyt jotkain. En minä tiedä. Se tuntuu tosi oudolta Ike, mutta kaikki nuo ihmiset jotka 

roikkuivat Pueblon käytävän paikkeilla koko eillisen päivän – minä tiedän että sinä voit kävellä niiden läpi, 

mutta jokainen näki heidät – näytti siltä kuin he olisivat pesseet vaatteita ja vääntäneet vettä niistä pois. 

Se oli kuin jokin vanha antropologinen filmi tai vastaavaa... 

 

Ike: ...Joukkoharha... 



 

Larane:  ...Ei ainakaan ole kyseessä. Nuo ihmiset ovat täällä, Ike. Ja heitä on koko ajan enemmän ja 

enemmän.  

 

Ike: Niin että alus on siis täynnä todellisia ihmisiä joiden läpi sinä voi kävellä? 

 

Hal: Hyvä tapa saada paljon ihmisiä pieneen tilaan. 

 

Ike: (Laranelle) Ja kaikki mitä sinä näet on tietenkin todellista vaikka minä en sitä näekkään? 

 

Larane: En minä tiedä mitä sinä näet. En minä tiedä mikä on todellista. Minä vain tiedän että ne ovat 

täällä. Minä en tiedä keitä ne ovat,  mutta ehkä meidän pitäisi ottaa siitä selvää. Ne mitkä minä näin eillen 

näyttivät kuuluvan johonkin todella alkukantaiseen kulttuuriin. Ne olivat pukeutuneet eläimen nahkoihin, 

mutta ne olivat omalla tavallaan varsin kauniita, siis nuo ihmiset. Hyvin ruokittuja ja tarkkaavaisen 

näköisiä. Minusta tuntui ensimmäisen kerran että nekin saattoivat nähdä meidät eikä niin että me vain 

näimme ne. Mutta en minä tietenkään ole varma. (Rod ja Morten nyökkäävät) 

 

Ike: Seuraavaksi sinä siis alat jutella niiden kanssa. ”Hyvät ihmiset, tervetuloa Spesiin”? 

 

Larane: Toistaiseksi ne ihmiset eivät ole enää siinä jos tulet riittävän lähelle. Mutta ne ovat pääsemässä 

lähmmäksi. 

 

Ike: Larane, kuuletko sinä itseäsi? Entä Rod? Jos minä tulisin teidän luoksenne ja sanoisin että arvatkaa 

mitä, kolmipäinen avaruusolio on juuri laskeutunut lentävällä lautasella ja että se on nyt tässä – mitä nyt? 

Ettekö te näe sitä? Etkö näe sitä Larane? Rod? Ettekö te näe? Mutta minä näen! Ja sinäkin näet sen Hal, 

tuon kolmipäisen avaruusolion? 

 

Hal: (Virnistäen) Tottakai, pienen vihreän olion. 

 

Ike: Uskoisitteko te minua? 

 

Larane: Emme, koska sinä valehtelisit. Me emme valehtele.  

 

Ike: Sitten te ette ole terveitä. 

 



Larane: Kieltää se mitä minä ja muut ihmiset ovat nähneet, se vasta sairasta onkin. 

 

Hal: Kuulkaa, tämä on todella mielenkiintoinen ontologinen keskustelu, mutta me olemme ylittäneet  jo  

25 minuutilla Driverin näytteistä laadittavan raportin takarajan, hyvät ihmiset. Ehdotan että kukin 

analysoimme aineiston kaikkineen nyt heti ja tappelemme sen jälkeen johtopäätöksistä. Voitta jatkaa 

filosofista väittelyä kun lopullinen sanamuoto on saneltu. 

 

(Valot himmenevät pimeäksi) 

               

Harha:  ”Kultakalaharha” 

(Ike ja Noah. Noah pitää käsissään vettä puolillaan olevaa lasikulhoa) 

Ike: Mitä sinä teet, Noah? 

 

Noah: Katselen kultakaloja. Ne ovat nousivat tänne putkesta. (Saanko minä pitää ne.) 

 

(Ike: …Ei niitä ole…) 

 

(Noah: Otin niistä kuusi ja päästin loput pois. ) 

 

 Perheen harhat 

(Henkilöt: Ike, Susan, Noah. Paikka: Koti) 

 

Susan: Ulko-oven vieressä kasvaa viiniköynnös. (Tauko) 

 

Ike: Sue… 

 

Susan: Minkä minä sille voin, Ike? Mitä sinä haluat? Haluatko minun valehtelevan, olevan vaiti, 

teeskentelevän että siellä ei kasva viiniköynnöstä? Mutta kun se kasvaa siellä. Se näyttää kuin 

vaaleanpunaiselta puunvarrelta. Se on siellä. 

 

Ike: Sue, viiniköynnökset kasvavat maan mullassa. Maapallolla. Spesissä ei ole lainkaan multaa 

missä ne voisivat kasvaa. 

 

Susan: Minä tiedän sen. 



 

Ike: Kuinka sinä voit sekä tietää sen että kieltää sen? 

 

Noah: Kaikki tapahtuu toisinpäin, isä. 

 

Ike: …Mikä tapahtuu? 

 

Noah: No aluksi ilmaantuivat nuo ihmiset, kummalliset vanhat naiset ja sitten ne toisenlaiset ihmiset, 

muistathan. Ja sitten alkoi ilmestyä eläimiä ja nyt kasveja ja muuta sellaista. Vau, äiti, tiesitkö muuten 

että tekojärvessä on nähty valaita? 

 

Susan: (Nauraa) Minä näin vain hevosia yhteispihalla. 

 

Noah: Ne olivat todella komeita. 

 

Ike: Minä en nähnyt niitä… …Minä en nähnyt mitään hevosia yhteispihalla. 

 

Noah: Niitä on kokonainen lauma! Ne eivät kuitenkaan päästäneet ketään lähelleen. Minä luulen että 

ne olivat villejä.  

 

Ike: Minä en nähnyt mitään hevosia. (Painaa päänsä käsiinsä ja alkaa itkeä) 

 

Noah: Isä? 

 

Susan: Kaikki on hyvin, Noah, kaikki on hyvin. Menehän nyt kouluun, Noah, kaikki on hyvin, kultaseni. 

(Noah poistuu) Kaikki on hyvin, Ike… 

 

Ike: Ei, kaikki ei ole hyvin. Kaikki ei ole kunnossa. Kaikki on muuttunut mielettömäksi. Kaikki on pilalla, 

pilalla ja väärin. Kaikki on mennyt pieleen.  

(Pitempi hiljaisuus, jonka rikkoo mahdollisesti ainoastaan Iken itkusta johtuva pieni ääni.)  

Susan: Minua pelottaa kun ajattelen sitä, Ike. Se vaikuttaa joltain yliluonnolliselta enkä minä usko 

yliluonnolliseen. Mutta jos minä en ajattele sitä sellaisilla sanoilla, vaan katson niitä - villihevosia ja 

viiniköynnöstä oven vieressä - silloin se tuntuu ymmärrettävältä. Kuinka me saatoimme ajatella että 

me voisimme vain lähteä? Minä me oikein itseämme pidimme? Kaikki tuo on sitä mitä me toimme 

itsestämme mukanamme… hevoset ja valaat ja vanhat naiset ja sairaat lapset. Ne ovat meitä, me 



olemme niitä, ne ovat todella täällä.  

     (Tauko) 

Ike:  Mene siis virran mukana. Hyväksy selittämätön. Usko koska se on uskomatonta. Kuka 

muutenkaan piittaisi ymmärryksestä? Kuka sitä tarvitsee. Asiat tuntuvat paljon helpommilta jos et vain 

ajattele niitä. Ehkä me kaikki voisimme hankkia lobotomian ja todella yksinkertaistaa elämämme.  

 

Susan: Lobotomian jälkeen me kai voisimme hankkia elektronisia aivosiirrännäisiä ja sonaarisia 

otsanauhoja. Niin että me emme törmäisi haamuihin. Onko kirurgia vastaus kaikkiin ongelmiin? 

(Tauko. Susan poistuu. ) 

 

Harha ”Ike törmäilee” 

 

10. Terveyskeskus ja vuoret 

Henkilöt: Ike ja Esther 

Paikka: Terveyskeskus 

- Esther on lähtenyt 

- joku sairaanhoitajista tuo Ikelle kirjeen ”Minä aion mennä joksikin aikaa vuorille. Rakkaudella 

Esther.” 

- Ike kompastuu kiveen –Spes muuttuu vuoriksi 

- Ike huutaa Estheriä avuksi ja kompuroi kivikossa 

Ike löytää Estherin istumasta kivellä. Esther : ”Nyt voimme mennä alas”. 


