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UTOAVIA

Lauri Arvi Viita
(17. joulukuuta 1916 Pirkkala – 22. joulukuuta 1965
Töölön sairaala, Helsinki) oli tamperelainen runoilija ja kirjailija.
Huolimatta verrattain suppeasta tuotannostaan, joka käsittää vain
neljä runokokoelmaa ja kaksi romaania, Viita kuuluu sodanjälkeisen
suomalaisen kirjallisuuden kärkinimiin. Hänen tunnetuimmat teoksensa
ovat runokokoelma Betonimylläri (1947) ja romaani Moreeni (1950).
Lauri Viita syntyi 1916 Emil ja Alfhild Viidan kuusilapsisen perheen
nuorimmaiseksi Pirkkalan kunnan Pispalan kylässä, joka on sittemmin
liitetty Tampereen kaupunkiin. Viita kävi Tampereen klassillisessa
lyseossa keskikoulun ja osan lukion ensimmäistä luokkaa mutta jätti
koulunsa kesken. Isäänsä seuraten hän kouluttautui kirvesmieheksi ja
työskenteli rakennustyömailla. Sotavuodet 1939–1944 hän palveli
rintamalla. Vuonna 1939 hän solmi Kerttu Solinin kanssa ensimmäisen
avioliittonsa. Se päättyi eroon 1948. Liitosta syntyi kaksi lasta,
Seppo ja Terhi.
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Sodan jälkeen Viita julkaisi esikoisrunokokoelmansa Betonimylläri
(1947), jonka omaperäinen, niukka tyyli sekä taitava rytmin ja riimien
käyttö saivat innostuneen vastaanoton. Betonimyllärin menestyksen
rohkaisemana Viita luopui kirvesmiehen ammatista ja ryhtyi vapaaksi
kirjailijaksi. Viidan toinen runoteos Kukunor (1949) oli
vaatimattomampi menestys: pitkää, fantasiallista ja vertauskuvallista
runoelmaa kritisoitiin liian vaikeaksi.
Viita avioitui 1948 Aila Meriluodon kanssa.
Myös Meriluoto oli kohuttu
nuori runoilija, ja hänen esikoiskokoelmansa
Lasimaalaus (1946) oli
ollut vielä suurempi menestys kuin Viidan
Betonimylläri. Viita ja
Meriluoto saivat neljä lasta, Ursulan, Petrin,
Samulin ja Aijan.
Avioliittoa ja luomistyötä kuitenkin rasitti
Viidan sairastuminen
skitsofreniaan 1952, minkä jälkeen Viita joutui
viettämään pitkiä
kausia hoidossa mielisairaaloissa. Meriluoto otti avioeron 1956.

Aila Marjatta Meriluoto-Paakkanen
(s. 10. tammikuuta 1924
Pieksämäki) on suomalainen runoilija, kirjailija ja
suomentaja.
Lapsuus ja nuoruus
Perheeseen kuuluivat vanhemmat, Pieksämäen yhteiskoulun
rehtori,
filosofian maisteri Kaarlo Meriluoto (ent. Willman) ja
lehtori,
filosofian maisteri Hilja o.s. Kerppola sekä vanhempi sisar
Sirkka.
Aila Meriluoto valmistui ylioppilaaksi Pieksämäen
yhteiskoulusta
vuonna 1943. Hän julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa
Lasimaalaus
(1946) 22-vuotiaana. Teos sai kriitikkojen varauksettomat kiitokset ja
oli myös suuri kaupallinen menestys. Se iski suoraan sodasta
selvinneen sukupolven sydämeen, koska se oli yhtä aikaa illuusioton ja
optimistinen, uhmakas ja suora. Siitä tuli kaikkien aikojen
suosituimpia suomalaisia runokokoelmia, ja siitä on otettu tähän
mennessä 14 painosta.
Avioeron jälkeen vuonna 1962 Meriluoto muutti neljän lapsensa kanssa
Ruotsiin. Meriluoto palasi Suomeen 1974. Täällä hän kirjoitti WSOY:n
pyynnöstä Viidan elämäkerran Lauri Viita, legenda jo eläessään.
Meriluoto määrittelee entisen miehensä: ”Lauri Viita ei ollut
kirjailija, hän oli luonnonmullistus.”

ohjaus: Katri Häti
valot ja äänet: Katri Häti
valojenrakennus ja apu: Seppo Saarinen
lavastus, tarpeisto: Monikasvot
puvustus, maskeeraus: Monikasvot
juliste ja käsiohjelma:
Mariia Laakso,Jukka-Pekka Santamäki
yleisapu: Sanna Salonen ja ystävät
Monikasvot kiittää Työväenopistoa ja
muita tukeaan antaneita
Näytelmän oikeuksia valvoo Näytelmäkulma

Lauri Viita: Ari Eloranta
Aila Meriluoto: Anne Karhu
Heikki: Markus Niemi
Ailan äiti: Kristiina Jerkov
Ailan isä: Jukka-Pekka Santamäki
Juha Mannerkorpi: Tommi Virhiä
Kirsi Kunnas: Hannele Syrjälahti
SF-kuvaaja: Mirja Piippo
Kustantaja: Kristiina Jerkov
Naiset Ravintolassa:
Anu Jumppanen, Mariia Laakso
Fru Snellman: Jukka-Pekka Santamäki
Nuori Aila: Anu Jumppanen
Mannerheim taulussa: Markus Niemi
Maire: Mirja Piippo
Hermiina: Mariia Laakso
Sairaanhoitaja: Hannele Syrjälahti

ALFHILD
Äidit vain, nuo toivossa väkevät,
Jumalan näkevät.
Heille on annettu voima ja valta
kohota unessa pilvien alta
ja katsella korkeammalta.
Alfhild, hän joka synnytti minut,
jo joka yö sinne purjehtinut,
missä nyt Eemeli tullen ja mennen
murahtaa vain, kuten täälläkin ennen.
Siellä he kulkevat tähtien rivissä
kirkasta vanaa,
isä ja äiti, peräkanaa.
Sieltä he katsovat kotoista mäkeä,
kissoja, koiria, tuttua väkeä,
viittoen, luikaten parhaansa mukaan,
ettemme loukkaisi Pispalan kivissä
jalkaamme kukaan.
Siellä he jollakin planeetalla
puutarhakeinussa pihlajan alla
viipyvät ääneti nuoruudenmuistoissa
morsiusparina Tampereen puistoissa 
ostaen kahvit ja pullat kai,
jos sattuu olemaan perjantai. 
Ja sitten, kun Pispala aamun saa,
äitini vuoteen valmistaa
ja linnut, linnut helää .
Oi kuinka on ihana elää
ja tuutia lastenlapsiaan
ja kertoa kauniita uniaan !
Niin suuri on Jumalan taivas ja maa,
oi lapseni, rakastakaa !

NOITANAINEN
Yöt, päivät sinusta, rakkaudestani hourin.
Olen voimaa täysi – tunnetko, tunnetko sen!
Sinuun tartun, vääntynein kasvoin ja repivin
kourin –
muun annan, sinua, sinua, sinua en !
Muun saakoot – vuorteni kullan ja viisasten
kiven,
ilon onnen, rauhan he saakoot – vain tämä hiven,
tämä yksi on mun, tätä ainutta luovuta en!
Olen voimakas! – mitä kammoten katsotko
minuun?
En päästä. Terävin kynsin kouraisen,
käsin, jaloin ja hampain villinä takerrun sinuun, –
varo, noita ma olen, en väistyvä ihminen! –
Ei, ei! Mua vierot. Armahda! Hiljaa olen,
tuhat vuotta vaikenen, mieleni petoa polen,
en hengitäkään, jos tahdot, ihminen.
Et jää...menet...Kahleeksi kierryn!....en voi sua
estää...
En liikahda. Tuijotan...Kunnes en sua nää.
Olet poissa. – Kaiken, kaiken voin minä kestää.
Olen noita, Sun menetin, rajaton voimani jää! 
Miten yksin. Selkäni takana kallioseinä,
puut ankarat ympäri, tummina, kyyristyineinä.
Olen vuori ja metsä. Voimani säilyi ja jää.
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Hei,
Kevät on jälleen koittanut ja aurinko
sulattaa ikiroudalta tuntuvaa jähmeyttä
kehosta ja mielestä. Tänä keväänä olemme
viettäneet aikaamme Lauri Viidan, Aila
Meriluodon, Juha Mannerkorven ja Kirsi
Kunnaksen seurassa. Oikeammin matka alkoi
jo viime syksynä. Matka on ollut hyvin
mielenkiintoinen: koskettava, hauska,
puhutteleva, syvä ja läpitunkevan pistävä
havainnoiltaan.
On ilo löytää käsikirjoituksia, jotka
yllättävät, sisältävät monitasoisia taideelämyksiä ja ennen kaikkea sykkivät elämää!
Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi
kirjailijatarinan pariin menneille
vuosikymmenille. Vaikka näytelmä huokuu
mennyttä vuosisataa, ovat rakkaus,
parisuhde ja perhe aina ajattomia ja ajassa
eläviä, läsnä olevia, elämään kuuluvia osia
niin hyvässä kuin pahassakin.
Katri Häti
ohjaaja

TODELLISUUS
Olen meri, sanojen kuohua täynnä –
ja sentään ainutta löydä en,
joka katseesi alla ei pirstoutuis,
sinä suurin, hiljainen,
sinä syvin, totisin todellisuus...
Kuin meri verkkaan rauhoitun,
kuin meri loivin mainingein
olen hiljaa luonas sun.

Mitä tahdoinkaan? Sanan kauneimman?
Olen rantoja vailla ja pohjaton,
ja kuin taivaan kuvain se minussa on,
sana ainoa: rakastan.

Ti 5.4 klo 19
Ke 6.4 klo 19
Pe 8.4 klo 19
La 9.4 klo 15

