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1.

EXT. VESI/METSÄ – PÄIVÄ

Olemme veden alla. Vesi on hieman sameaa, näkyy vain muutamia
vesikasveja.
TYTTÖ (V.O.)
Olipa kerran, ihan näillä main, pieni tyttö.
Tai... sellainen keskikokoinen.
Veden seasta alkaa erottua 14-vuotias TYTTÖ, joka ui lähemmäs
ja katsoo suoraan kohti.
TYTTÖ (V.O.)
Eräänä iltana tyttö lähti salaa äidiltään ja meni
järven rantaan. Hän astui veteen ja sukelsi. Tyttö
ui yhä syvemmälle ja syvemmälle, kunnes kaikkialla
oli enää vain pohjaa eikä pintaa ollenkaan. Ja
niin hyvin tyttö viihtyi veden alla, että muuttui
vesiliskoksi, eikä aikonut enää koskaan palata takaisin kotiin.
Tyttö on kadonnut ja vedessä ui VESILISKO - vaaleanruskea, punertavavatsainen ja kymmenisen senttiä pitkä otus. Lisko katoaa vesikasvien sekaan. Veden poikki heilahtaa käsi. Pinnan
yläpuolella häämöttävät pienen, juuri ja juuri kouluikäisen
POJAN kasvot.
TYTTÖ (V.O.)
Kunnes eräänä päivänä, ehkä neljä, ehkä viisikin
vuotta myöhemmin, eräs pieni poika kuuli sadun,
jossa sammakosta tuli prinssi.
Pojan käsi nappaa vesiliskon vesikasvien seasta ja nostaa sen
ilmaan. Poika on puron rannalla pienessä metsikössä.
POIKA
Jos minä pussaan vesiliskoa, siitä tulee prinsessa.
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Poika nostaa liskon kasvojensa eteen ja antaa sen kuonolle
suukon. Lisko muuttuu tytöksi, jonka näimme aiemmin. Tyttö istuu puron vastarannalle kannon päälle.
POIKA
Kuka sä oot?
TYTTÖ
Mä oon sun sisko.
POIKA
Sä oot mun vesilisko.
Poika ja tyttö katsovat toisiaan.
TYTTÖ (V.O.)
Sinä kesänä poika tuli puron rantaan joka päivä,
salaa äidiltään.

2.

EXT. METSÄ – PÄIVÄ

Poika kävelee metsikössä omakotitaloalueen reunalla. Metsikön
laidalta kuuluu työmaakoneiden ääniä ja siellä täällä puiden
lomassa vilahtelee muutamia keltaliivisiä työmiehiä. Hän saapuu metsän halki kulkevan puron luokse ja istuu pientareelle.
Poika katselee veteen, jossa uiskentelee pieniä eläimiä: sammakonpoikasia, sudenkorennontoukkia, juotikkaita ja vesihämähäkkejä. Hän etsii jotain katsellaan.
Hetken päästä vesikasvin takaa ui esiin vesilisko. Poika ojentaa kätensä ja nappaa vesiliskon nyrkkinsä sisään. Lisko puskee päänsä peukalon ja etusormen väliin. Poika nostaa nyrkkinsä aivan kasvojensa eteen ja katsoo liskoa silmiin. Yhtäkkiä
hän antaa vesiliskon kuonolle suukon. Vesilisko katoaa ja vastarannalle ilmestyy murrosikäinen tyttö. Hän istuu kannon
päällä ja hymyilee.
TYTTÖ
Moi pöhköpää. Vesi alkaa olla aika lämmintä.
POIKA
Me lähdetään varmaan kohta uimaan. Mutta siellä on
ihan tylsää, kun mä en osaa uida. Mikset sä tuu
mukaan?
TYTTÖ
Mikset sä opettele uimaan?
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POIKA
En mä tiiä. Äiti ei halua että mä menen veteen ja
sitten isä ei opeta mua.
TYTTÖ
Tyhmää. Miks sun sitten pitää mennä mukaan?
POIKA
Emmä tiiä. Mut jos sä tulisit mukaan mä voisin
laittaa sulle akvaarion mun huoneeseen.
TYTTÖ
En mä halua akvaarioon höhlä. Haluaisitko sä itse
muka asua jossain lasipurkissa?
Metsän läpi, sieltä mistä poika tuli, kuuluu pojan ISÄN huuto.
ISÄ
Lähdetään uimarannalle!
Tyttö loikkaa puron yli pojan viereen.
TYTTÖ
Mä meen ennen kuin joku tulee.
Tyttö antaa suukon pojan poskelle ja pulahtaa vesiliskona takaisin veteen. Poika kumartuu katsomaan katoavan liskon perään.
Kävelytiellä vähän matkan päässä kävelevät pojan ISOVELI ja
isoveljen TYTTÖYSTÄVÄ. Isoveli taluttaa polkupyörää. He pysähtyvät puron ylittävälle sillalle.
ISOVELI
Hei ääliö, lähetään!
Poika nostaa päänsä veden pinnasta.
TYTTÖYSTÄVÄ
Mitä sä teet?
POIKA
Mä metsästän.
ISOVELI
Ja sä et sais olla täällä. Äiti ei tykkää.
TYTTÖYSTÄVÄ
Mitä sä metsästät, sammakoita vai?
POIKA
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En ku vesiliskoja.
ISOVELI
(Tyttöystävälle)
Mennää ny.
TYTTÖYSTÄVÄ
Varo ettei niiltä irtoa häntä!
POIKA
Ei vesiliskoilta irtoa häntä, ei ne oo mitään sisiliskoja. Ne on niinku sammakoita, mutta niillä
on häntä. Eikä se irtoa.
TYTTÖYSTÄVÄ
Sähän tiedät paljon. Ne on varmaan kivoja elukoita.
ISOVELI
Se ei haluu lähteä kun se ei osaa uida.
(Pikkuveljelle) Me mennää ny, tuu tai jää.
Isoveli hyppää pyörän selkään.
ISOVELI
Mä kerron äidille että sä oot täällä!
Isoveli ja tyttöystävä jatkavat matkaansa. Poika juoksee heidän peräänsä.
POIKA
Etkä kerro!

3.

EXT. TYÖMAA METSÄN REUNASSA – SEURAAVA PÄIVÄ

Poika katselee kaivinkonetta metsän laidassa. TYÖMIES nousee
ohjaamoon ja tervehtii poikaa. Poika tervehtii takaisin ja
lähtee kohti metsää.
4.

EXT. METSÄ – HETKEÄ MYÖHEMMIN

Poika kävelee metsässä tuttuun tapaansa. Parinkymmenen metrin
päässä purosta hän pysähtyy. Puron rannalla, kannon päällä istuu isoveljen tyttöystävä. Isoveli itse heiluu kumartuneen veden ääreen haavin kanssa. Poika ampaisee juoksuun.
POIKA
Mitä te teette!
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TYTTÖYSTÄVÄ
Me pyydystetään vesiliskoja. Tehdään niistä hieno
akvaario.
Isoveli laskee haavinsa.
ISOVELI
Missä niitä oikein täällä on?
POIKA
Ei niitä saa pyydystää, tyhmät. Haluisitteko ite
asua jossain lasipurkissa?
ISOVELI
(Kumartuu taas veden ääreen)
Älä nyt valita vaan tuu auttamaan.
Poika istuu omalle puolelleen puroa mököttämään. Isoveli jatkaa yrityksiään. Vesikasvin takaa ilmestyy jälleen vesilisko,
jonka poika huomaa. Hän vilkaisee nopeasti veljeään ja vinkkaa
sitten liskolle silmää.
POIKA
Sun pitää mennä lähemmäs, että sä näät.
Poika nousee ylös, kun isoveli kurottautuu lähemmäs.
POIKA
(osoittaa veteen)
Täällä on yksi!
ISOVELI
Missä?
Tyttöystäväkin nousee seisomaan.
POIKA
Täällä, osmankäämin takana!
TYTTÖYSTÄVÄ
Oi kun se on söpö!
ISOVELI
Mutta en mä yletä täältä!
Lisko katselee poikaa vesikasvin takaa.
POIKA
(osoittaa rantavedessä lojuvaa lankkua)
Astu tolle lankulle.
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Isoveli ojentaa jalkansa kohti lankkua. Lankku ei kuitenkaan
pysy paikallaan, vaan vajoaa mutaan isoveljen kengän alla.
Isoveli horjahtaa ja kaatuu veteen. Vesilisko pyrähtää piiloon.
ISOVELI
Saakeli!
Tyttöystävä ja poika purskahtavat nauruun.
Isoveli kömpii vedestä pojan viereen rannalle ja yrittää puristaa vaatteistaan vettä. Hän on mutainen ja hiuksiin on
tarttunut vesikasveja.
ISOVELI
Ja sitä paitsi, tähän tulee kohta tie ja ne täyttää tän ojan. Että siinä menee sun vesiliskot.
Hän vilkaisee kikattavaa tyttöystäväänsä ja lähtee laahustamaan metsään. Poika katsoo ojaa mietteliäänä.
TYTTÖYSTÄVÄ
(vakavoituu)
Se on ihan totta. Ne tekee tähän tien. Mut mä
meen.
Tyttöystävä takaisin sinne mistä oli tulossakin.
5.

EXT. VESI – AAMU

Vesilisko ui kasvien seassa. Yhtäkkiä vesi alkaa aaltoilla.
Vesikasvien sekaan putoaa ensin hiekkaa, sitten kiviä.
6.

EXT. METSÄ – SEURAAVA ILTA

Poika ja vesiliskotyttö istuvat sillan alla puron rannalla.
Poika heittelee veteen kiviä. Sillan yli kävelee työmies.
POIKA
Ne täyttää tän ojan ja sitte ne tekee tähän tien.
Mä tiedän kun mun isoveli kerto.
TYTTÖ
Mun kaikki kaverit on jo lähteny pois.
POIKA
Pitääkö sunkin mennä?
Tyttö ei vastaa.
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POIKA
Minne ne menee?
TYTTÖ
Ne menee järvelle.
POIKA
Onks se hyvä paikka?
TYTTÖ
On. Mutta se on kaukana.
POIKA
Sitten mä en enää nää sua, eiks niin?
TYTTÖ
Sitten mä en enää nää sua.
Poika heittää veteen kiven, ja toisen.
TYTTÖ
Ootko sä koskaan halunnut että sulla olis vielä
sisko?
POIKA
En mä muista mun siskoa. Mä olin niin pieni kun se
kuoli. Äiti sano, että se meni taivaaseen. Miks
kaikkien pitää aina mennä pois?
TYTTÖ
Meidän pitää mennä sinne minne vesi menee.
Tyttö yrittää silittää pojan hiuksia, mutta poika riuhtaisee
itsensä kauemmaksi ja nousee pois sillan alta.
POIKA
Päästä irti! Mä toivon että sulle käy niin ku mun
siskolle kävi!
Poika juoksee pois.
7.

EXT. METSÄ – ALKUILTA (JOITAKIN PÄIVIÄ MYÖHEMMIN)

Kaivinkone nostaa kiviä ja hiekkaa kauhaansa. Kauempaa kuuluu
asvalttijyrän kumina. Poika istuu puron vastarannalla, kannon
päällä ja katselee työmaata. Vesilisko ui osmankäämin taakse.
Keltaliivinen työmies työntää päänsä kaivinkoneen ohjaamosta.
TYÖMIES
Hei poika, siinä on vaarallista olla. Kuuletko sinä?
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POIKA
Vesiliskoillakin on vaarallista olla.
TYÖMIES
Mitä?
POIKA
Vesiliskot jää alle! Ettekä te yhtään välitä.
TYÖMIES
No ota liskot taskuun ja ala laputtaa. Jäät alle
muuten.
Poika nousee laiskasti ylös ja lähtee laahustamaan kohti kotia.
Kaivinkone jatkaa omaa urakkaansa ja alkaa täyttää ojaa.
Poika pysähtyy
ja ymmärtää että lisko on jäämässä alle.
Hän juoksee takaisin rantaan. Vesilisko ui vastaan.

POIKA
Mennään.
Kaivinkonemies keskeyttää työnsä ja katselee operaatiota ihmeissään.
Poika nostaa liskon ojasta ja juoksee metsään.
Hän jatkaa juoksua vesilisko nyrkkinsä sisällä.
Hän nostaa kätensä aivan suunsa eteen ja yhtäkkiä hän istuu
tytön reppuselässä.
Tyttö jatkaa juoksua.
8.

EXT. NIITTY – ALKUILTA

Poika ja tyttö saapuvat niitylle, pysähtyvät ja kaatuvat makaamaan selälleen.
POIKA
Sä oot mun sisko.
TYTTÖ
Mä oon sun vesilisko. Mutta älä kerro äidille.
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POIKA
Tuutko sä nyt meille asumaan?
TYTTÖ
Tiedätsä, on olemassa sellainen sääntö, jonka mukaan mä en sais tulla. Mä kuulu nyt veteen. Mut
toisaalta, sä tavallaan pelastit mut, joten... ehkä kukaan ei suuttuis, jos mä tulisin kesäks. Sä
laittasit mulle akvaarion, jossa mä voisin asua.
Mutta sitten kun tulee syksy, sun pitää viedä mut
järvelle. Sieltä mä nousen talviunille.
9.

INT. POJAN HUONE - ILTA

Vesilisko ui piiloon vesikasvin taakse. Vesikasvi on akvaariossa ja akvaario pojan pöydällä. Isoveli ja isoveljen tyttöystävä katselevat liskoa ihastellen. Poika makaa jo peiton alla
yöpuvussaan.
TYTTÖYSTÄVÄ
Mä haluaisin kanssa tällaisen lemmikin.
POIKA
Sä voit tulla kattomaan sitä tänne. Mutta vaan tän
kesän, koska syksyllä se pitää viedä takaisin järveen, kun sen pitää mennä talviunille.
TYTTÖYSTÄVÄ
Sun täytyy pitää siitä hyvää huolta.
ÄITI
(eteisestä)
Hei, kello on yhdeksän. Päästetääs meidän liskonmetsästäjä nukkumaan.
Isoveli ja tyttöystävä poistuvat huoneesta käsi kädessä. Kun
he ovat menneet, poika nousee ylös, ja laittaa oven lukkoon.
POIKA
Hyvää yötä!
Poika nostaa vesiliskon akvaariosta ja antaa sille suukon.
Lisko muuttuu taas tytöksi. Tyttö hyppää sängylle kuin omalleen ja ottaa tyynyn syliinsä.
TYTTÖ
Moi. Onks ovi lukossa?
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POIKA
On.
TYTTÖ
Tiedätsä mitä nyt tehdään?
POIKA
Ollaan tyynysotaa?
Poika istuu tytön viereen.
TYTTÖ
Ei, parempaa. Me lähdetään järvelle ja mä opetan
sut uimaan.
POIKA
Osaatko sä?
TYTTÖ
Totta kai mä osaan, pöhköpää. Mä olen vesilisko.
Tyttö hyppää ylös sängyltä ja alkaa avata ikkunaa. Poika kaivaa kaapista uimahousut ja ottaa pyyhkeen tuolin selkänojalta.
Sillä välin tyttö on kiivennyt ikkunasta pihalle.
TYTTÖ
Mennäänkö?
POIKA
Mennään.
Poika kiipeää tytön perässä ja he juoksevat kesäyöhön.

10. EXT. JÄRVEN RANTA – YÖ
Poika ja tyttö leikkivät rantavedessä.

LOPPU.
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