Monologi välittämisestä

ei se vastaa

se voi olla et se on käymäsä keittiössä ni ehkä se kohta soittaa

ootettaaha vähä aikaa

no
täällä
nytminä
se soittaa
terve

no mites tää päivä on menny

olit siä mämminsyönnissä
no hyvä että maistuu
ruoka

hoitajat on käyny
no se on hyvä

tiistai huomenna on keskiviikko

huomenna vissiin tulloo ruokaa

pitää torstaina kattoa sitte ku mulla on vapaapäivä että mite totani käy sit kaupassa

nii on

joo
no katotsiä sielä elokuvaa päivälä
eiks siellä tullu joku hyvä kuva
mikäs sielä tuli
nii et siä kuulet jotain no henkka kävi siellä
mitä minä täällä
henkka
nohalus
tervetulla siinä käymään
noni katot siä telekkaria
katotko telkkaria

oot siä kattoo telkkaria

noni

katot siä telekkaria

siähä vastasit pirteenä

non
i

katotko telkkaria
katotko telkkaria

onks sulla vielä sitä tiikerikakkua jälellä
onks sulla tiikerikakkua jälellä

mites päivä meni

vielä

kakkua

no oot siä syöny jo

siinä on vähä semmonen mureneva alaosio
saa siitä syötyä ku leikkaa vaan tarpeeks iso palasen

suomise ollia miä en ennättäny kattomaan ollekaa

siä et muista
nii on
oot siä nyt siellä sängyllä istumassa vai mitäs siä teet

keskiviikko

nii siä tulit niiku sinne olohuoneeseen hakemaan puhelinta
nii mee takasi joo

mitä

mee varovasti nyt sinne takasi joo
nii kävit vessassa joo
nii ja henkkakii voi tulla huomenna käymään jos se tota joutaa ni

nii

siinä on sitte sulle huomiselle päivää hommaa

nii
nii

nyt kuuluu hirvee huonosti
meehä varovasti sinne takasi ettet kaavu
pyörätuolilla ajat joo kyllä iha hiljallee joo

meniks siulta lattialle

nii ei passaa kiirehtiä
pistä luuri paremmi korvalle
mihi siä hävisit
nii
meinasit siä kaatua siellä

pääasia nyt et selvisit siitä vessasta
iha varovasti vaa oot

älähä nyt sielä kumua ku ne tullee ne hoitajat ni kyllä ne kahtoo sen

sitte ei satu sitä että mäjähtää sinne lattialle

niihä se turpovaa mut sille nyt ei maha mitää!

täällä
kotonaha miä oon
”elämä on joskus niin vaikeeta”

töistä tulin ja
MINÄ

(huutaa)

no minä

!

no nytkö se tuntuu siltä

no missäs siä oot
niii
niii no
no oot siä nukkumassa

mmm

et tuntenu äänestä!

(tauko)

oot siä istumassa vai pitkälläs

hirvee kylmä tuul i

oot siä
oot siä siellä pitkälläs siellä sängyssä vai istut siä

huomenna on tiistai

puhuu siihe vaa siihe luurii ni miä kuulen jotain

oliko kiva päiv-

mulla on vissii torstai vapaapäivä ni pitää kahuomenna soitetaan joo

mmm
iha rauhassa oot

no se pesi
nyt
nytse soittaa

joo
se pesi hyvi
nonii henkalta terveisijä

no ni
henkalta tt

henkalta terveisiä

oliks tota, siellä, tuota, kävit saunassa myös

joo rätit olkoon missä on

oliks siulla lämpimästi vaatteet päällä

kyllä ne pyyhkii!

oliks siull-, oliks sulla lämpimästi vaatteet päällä, et sulla oli paksu takki päällä ku läksit taksiin

käyt siihe sänkyyn vaan
anna olla nyt vaan!

oliko siellä mitää ohjelmaa

joo

no paa teevee pienemmälle

se huutaa

joo / nii on

mmm
palataan huomena asiaa joo

siä taisit nukkua sielä vähä
mites siä tota nu-, viime yönä nukuit

noo heippa
heippahei

kotisairaahoito ajo siut ylös

hei, hei
no voi hyväne aika

hei
tuulee
(kissa kehrää)

se oli ollu mämminsyönnissä keittiössä ni siks se ei voinu vastata heti

iha rauhassa oot nyt

joo

ei oo mitää hätää

täällä

aattele ku pääset sinne palvelutaloon ni sit on joka päivä jotaki ohjelmaa

ei ne välttämättä kaikki virka mitää
mutta sinne minne siä nyt oot menossa ni sielä on kyllä iha virkeitä ihmisiä

no voitha siä sille jossai vaiheessa soittaa ja sanoa että siä siihe meet sitte

kyl siä kuulet ku piät luuria korvalla vaan

joo

se on lauvvantaipäivä nytte
huomena tullaan sit iltapäivästä

miä tuon iltalehen sulle sitte ni saat lukija

silleesti

je

joksiä oot pitkälläs siellä vai kuuletko sentään
no hyvä

ku miä aattelin jos siä

just oot tullu syömästä
no hyvi on menny päivä kuiteki
että hyvi on menny päivä kuitekii

onks kisoissa tapahtunu mitä
eiks suomalaiset oo pärjänny
ei tainnu vissii ruuskane saaha keihästäkää lentämään mihikään
miä äske töistä tulin ni radiosta kuulu et saatto se vissiin päästä jatkoon
mut se oli kyllä joku onneton tulos / joku seitkytäyheksä tai jotaki / vissii tais nipinapi päästä
mmm

onko kuuma jo siellä sisälä
onko kuuma jo

nii ku se tänään on nyt lämmentyny taas
joo

onks sulla tuuletin ollu päällä

noo mites siulla tää päivä meni siellä

onko tuuletin ollu siulla päällä

joo, no hyvä

ootko päässy py-pyörätuolilla liikkeelle
ootko päässy tuolilla ite liikkumaan alakertaan
mmm-m

autto
no hyvä

jokos se naapuri on tullu siihe seinä taakse
nii siihe viereiseen
nii

on minä täällä

onkse tullu jo
se seinänaapuri

aha

siihe tulee joku aili

no putosit siä sieltä sängystä vai

nyt on juhannusaatto
… peliä katot?

ollaa nyt täälä mökillä

saaressa ollaan

oo

ollaan ja tuulee tosi paljon

täällä ollaa mökillä just äske-

sit siä läksit joo
no hyvä nyt oli ku kävit syömässä sitä makkaraa
hyvää juhannusta

iha hyvä

myö ollaan nyt täällä saaressa
miä otan kuvia sitte ja tuon sulle

terveisiä
täälä tuulee – –

terveisiä kaikilta

tuulee tuolta saaren takanta
on muuttunu vähä kylmäks joo

oliks ne paistanu sitä makkaraa ihan siinä jossain
enne hurissalo(n)kauppaa oli yks tie kaatu-, eiku tie, siis… puu kaatunu tielle, että piti hakee

maistuko hyväle
no kiva

moottorisahamies, enne ku ne sai sen puun pois siitä, ja sit päästiin jatkamaan matkaa

sait syötyä
no iha mukava että ko panit ne hampaat suuhu että sait sitä makkaraa syötyä

et siä nyt kuule
no miä sanon huomena / myö tullaan huomena käymään
no kaikkea niikö vähä juhannusruokaa
nii ni sit saat iltalehen ja
tuvassa juuaan kahvia
niiku tuulee muute nii kovasti / mitä
ooha iha rauhasa
takassa on henkalla tuli

on joo

kyllä

se lämmittää siinä

ikävähä sillä sielä / se on onneks käyny makkaraa syömässä

no minä täällä
noo

hyvä
siä oot niitä syömässä

kuuluukos sinne musiikki tuolta satamasta

ei kuulu

kotona

töistä tulin ja

miä istun tässä takaverannalla nyt ni kuuluu semmonen jumputus

no onha täällä lämmintä

tänne kuuluu se musiikki sieltä kaupungista

no mites siulla päivä meni
nii se vie
onks siulla tänään ollu kuuma

nii huomenna miä oon töissä mutta
sit sunnuntaina tullaan

oliko hirvee ukkosilma

hirvee kova ukkone nii oli ja paljo sato vettä
henkka tullee kanssa ni sitte nähh-

nii

ni saa siihe renkaaseen pumpattua joo
tota myö käytiin hakemassa se

pumppu on kyllä

se oli tarkotus ottaa mukaan se pumppu

ni sit pumpataan siihe, ni siä pääset paremmi liikkumaaan sillä
että pääset sitte paremmin sillä liikkumaan sillä pyörätuolilla ku pumpataan se rengas

huomenna on tiistai nii
mikähä siinä on että se on vasta keskiviikkona se lääke

joo

miäpäs soitan sinne ja sanon niil(l)e

joo
joo

sanoko ne sielä sairaalassa mitä eile illala
sanoko ne sielä sairaalassa mitä eile illala
mmm
eehä siinä mitää

kyllä se lääke on saatava sinne

no hyvä
muute on päivä menny hyvi
no hyvä

eikä välttämättä tarvii siun nyt tarvia sinne ensi-,
ensi-, tällä viikolla vielä sinne saunaa lähteä
ai siä oot käyny saunassa

mmmhm
joo hyvä
joo
nii sen jäläkee justiisa joo

I
(nauraa)

voi hyvä luoja

ku ei saa mittää selvää

II
helevetti ku niillä ei oo sitä lääkettä siellä
joha nyt on yks…

sitä sumutusainetta
sitä mitä sille pitäis antaa
ja vieneet saunaan sit tänä päivänä sen sen jälkeen on tuntunu puristusta

missähä miulla nyt oli se

aika erikoista on

hitto miä sanon

on se nyt yks helevetti ku pitää niitäki vahtia
III
no on haettu nyt illasta se siellä
ja semmone sumutussuihke on

mut ei saanu iha selvää nyt et onko viety saunaa vai ei

onkos sulla sielä…

IV

niijoo

pelkää et se putovaa ku se kampee ihteäsä
ku se on aina pitkällää

onkos siulla sielä vielä mitää juomista jääkaapissa
onko sulla juomista jääkaapissa

se ei pystyasennossa oo ku sillo ku se on syömään menossa
mut iha pirteenä se on ei siinä

nii
no nii laita sitte-

parempiha se on pitkällään siinä olla

(nauraa)

laitase pitää kaataa lavuaarista se sima pois mutta

(nauraa)

tuuaan sulle kokista jos ei ole!
nii joo

mut onks sulla siellä sitä fantaa

yhtään /

sitä limsaa

sitä on vielä
no sitä miä just tarkotan et onko sitä limsaa
joo

ni miä tuon kokista seuraavaks siihe

nonni
sulla on iltapalastaki siellä

mites se tota
ritva

onks se ollu reissussa
limsaa onko jääkaapissa limsaa

oliks ritva reissussa vai onks se nyt
kotona

noni
no sehä on hyvä ku se käyvvyy
ainut nyt melkein mikä käy usseeesti

noni

se on hyvä
no niihä se on

ja ei-

eija ei jaksa tulla sieltä iha vaan nii vaan

nii joo
mut se ritva ei vissiin tienny sirpasta mitää vai

nii se ei tiennä mittää joo

nonii selevä

joo

pääasia että käyvvyy siua siinä kattomassa joo

no

ootko nukkumassa
ei oo vielä iltakahvia tullu

tuota
henkka sitte huomenna tullee
nii-i

ni sitte yhessä hommaatte / nii että sitte yhessä maalailette sielä
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eikö oo

siellä on nytteki vielä kakskymmentä lämmintä

ulkona on aika kova lämpö

onko kuuma

no se on mukava

nii ne on nii kovia auttamaan no se on hyvä ko ne auttaa joo

mitä

no onks se naapuri a-

rullasit poiskii

pääsit ite rullaamaan syömään

varovasti oot sielä ettet kaatuile
joo joo
onko polvi kippeenä
onko polvi kippeenä nytte ollu

kyl ne kohta tullee siut laittaa sit yökuntoon
oot ihan rauhassa
elä-

joo hyvä

iha varovasti vaan oot
sitte ei satu sitä että mäjähtää sinne lattialle

iha rauhassa oot

joo

ei siulla oo mikää hätä nytte

joo

ei siulla oo mitään hätää

joo
kyllä
silleesti

ei oo nyt mitään hätää

joo

no

(nauraa)
nii sielä siä oot

kato kisoja sielä

ethä siä sieltä mihikää lähe joo

heipparallaa

heippa sitten
heippaheii

heii heii
hei

hei

he
i

ai että ku tota niskaa kutittaa

ampiainen pisti äsken

