
Saku ja Ruut - Paavalin kääntymys ENNEN OPETUSTA 

(Ruut tulee esille ennen Sakua. Kun Saku tulee, Ruut kääntää selkänsä Sakulle. Ruut 
koko kohtauksen ajan selkä Sakuun päin kääntyneenä.) 
 
Saku:  Ruut, kato! Mä opettelin kotona maailman pelottavimman ilmeen! 
 
Ruut:  (Edelleen kääntyneenä, ei sano mitään.) 
 
Saku: 
Ruut, kato nyt! Bläää! (Suu auki yleisöön päin, "irvistää")......... Ruut, katotko sää? 
 
Ruut:   En kato mitään sun typeriä ilmeitäs! 
 
Saku: Kattosit nyt. (Yrittää irvistää Ruutia päin eri puolilta) Blää! Blää! Blää!.... 

Mikä sulla nyt on? Ootko sä muka vieläki suuttunu siitä lumipallosta? 
 
Ruut:  Mistä arvasit? 
 
Saku:  Mitä sä nyt vieläkin siitä oot suuttunu. Eihän se ollu mikään iso juttu! 
 
Ruut:   
No saan mä olla suuttunu, jos haluan! Ja ei se ehkä ollu sulle iso juttu, mutta mulle oli! 
 
Saku:  Minkä ihmeen takia? 
 
Ruut: No miltä itestäs ois tuntunu, jos opettaja luulis, että sä oot alottanu 

lumipallosodan, vaikka et olis! Ja joutusit vielä sen takia puhutteluun! 
 
Saku: No mutta sähän alotit sen! Me oltiin poikien kanssa ihan rauhassa 

välitunnilla pelaamassa jalista, kun sä tulit siihen tyttöjen kanssa ja 
aloit heittelemään meitä lumipalloilla! 

 
Ruut: Ei se niin menny!! Oskari oli aiemmin, just välkän alussa, heittäny mua ensin 

tosi kovalla lumipallolla suoraan päähän! Mua suututti niin paljon, että mun oli 
pakko tulla heittämään takasin! Ja ei tarkotus ollu heittää teitä kaikkia! Vaan 
Oskaria!  

 
Saku: 
Mä en kyllä usko tuota! Opekin sano, että se ei ollu nähny mitään. Eikä sekään 
uskonu sun selitystäs. Ja kaikki me pojat oltiin koko välkkä pelaamassa. Ihan turhaa 
syytät muita omasta typeryydestäs! Jos et ois alkanu heittelemään mitään 
lumipalloja, et ois joutunu puhutteluun. 
 
Ruut: No ei kai se ope mua uskonu, ku te kaikki muut kerroitte jotain muuta. Mutta 

en ois uskonu, että säkin oisit ollu mua vastaan. Luulis sun nyt tietävän, että 
en mä ilman syytä alkais teitä pommittamaan lumipalloilla! 

 
Saku: Mä en kyllä jaksa kuunnella puhetta typerästä lumipallosta enää. Musta 

on ihan sama, kuka sen alotti! 
 
Ruut: No hyvä. Mä en jaksa kuunnella mitään puhetta sun typerästä suusta enää 

ollenkaan. Moikka vaan Saku 



OPETUKSEN JÄLKEEN:        (Ruut taas ensin esille. Kääntää selän, kun Saku tulee.) 
 
Saku: 
Ruut?.... Tiiätkö mitä? 
 
Ruut: 
Mä en varmaankaan tiiä yhtään mitään yhtään mistään. 
 
Saku: 
No mä tiiän sen, että mä taisin olla väärässä. Ku tänään opetuksessa oli siitä, että 
Paavali tajus, että se oli täysin väärässä Jeesuksen suhteen, mulla tuli mieleen, että 
ehkä mäkin saatoin olla tänään väärässä siinä, miten se lumipallojuttu meni.  
 
Ruut: 
Aijaa.  
 
Saku: 
Mä aloin miettimään ja tajusin, että Oskari tais ihan oikeasti tulla vasta sen jälkeen 
pelaamaan, kun oltiin tehty jaot. Eli se ois ihan hyvin voinut käyä heittämässä sua 
pallolla ennen peliä. Ja ethän sä koskaan heittele ketään lumipalloilla. 
 
Ruut: 
Nii-in. 
 
Saku: 
Mä taisin olla väärässä. Anteeks Ruut, kun mäkin syytin sua! 
 
Ruut:  
(Kääntyy Sakuun päin) No saat anteeks. Ehkä mäkin olin vähän tyhmä, ku tulin 
heittelemään niitä palloja! Oisinhan mä voinu heti mennä kertomaan opelle. 
 
Saku: 
Niin. Mutta mehän voitais vielä heti maanantaina käyä puhumassa opelle! Se 
varmasti uskoo, jos meitä on kaks! 
 
Ruut:  
Kiitti Saku! Toivotaan, että se uskoo....Tiiätkö, musta siinä opetuksessa oli kauheaa se, 
miten Paavali aluks kiusas niitä kristittyjä ja samalla siis Jeesustakin! 
 
Saku: 
Ihan totta! Jonku ois pitäny antaa sille Paavalille köniin! Ja niinhän Jeesus antokin! 
Tosin vähän toisella lailla, ku se pelasti Paavalin! 
 
Ruut: 
Niinpä. Saku muuten, vieläkö sä muistat sen sun maailman pelottavimman ilmeen? 
Voisinko mä nähä sen? 
 
Saku: 
Ai niin joo! Tottakai! Blää! Blää! Blää! 
 
Ruut: 
(nauraen) Joo, toi on kyllä ehottamasti pelottavinta, mitä oon koskaan nähny! 


