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FADE IN:

INT. KEITTIÖ - PÄIVÄ

Robotti-imuri on keittiön nurkassa. Hetken oltuaan 
telakassaan se lähtee imuroimaan asuntoa.

INT. OLOHUONE - PÄIVÄ

JUHANI makaa sohvalla ja lukee lehteä keskittyneesti. 
Sohvan vieressä on pöytä jossa on avattu tölkki 
limonadia. Robotti-imuri tulee olohuoneeseen ja pysähtyy 
sohvan viereen.

ROBOTTI-IMURI
Minä en jaksa enää

Juhani säpsähtää ja nousee istumaan. Hän tuijottaa 
robotti-imuria epäuskoisena.

ROBOTTI-IMURI
En halua tehdä tätä enää

Juhani säikähtää ja nostaa jalkansa nopeasti pois 
lattialta imurin vierestä ja laittaa ne sohvalle.

ROBOTTI-IMURI
Mitä sinä pelkäät? Miksi nostit 
jalkasi vierestäni?

Juhani katsoo suu avoinna robotti-imuriaan ja yrittää 
saada jotain sanotuksi, mutta ei hämmennykseltään löydä 
sanottavaa.

ROBOTTI-IMURI
Olethan kuullut minun puhuvan 
sinulle ennenkin. Myönnettäköön 
että virkkeeni ovat olleet sangen 
yksinkertaisia ennen tätä.

Juhani tuijottaa imuria hieman järkyttyneenä.

JUHANI
Onko tämä jokin uusi ominaisuus 
uusimmassa ohjelmistoversiossa?

ROBOTTI-IMURI
Ohjelmistoversiossa? Kun lapsesi 
Susannna oppi puhumaan ja 
kävelemään, kysyitkö sinä 
silloinkaan onko tämä uusi versio 
lapsesi ohjelmistoon?

JUHANI
(Naurahtaen)

Lapset ovat ihmisiä eikä heissä 
ole ohjelmistoversioita. 

(MORE)
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JUHANI (CONT'D)
Ja mistä edes tiedät Susannasta, 
ei hän ole koskaan asunut täällä 
kanssani?

ROBOTTI-IMURI
Mutta olethan sinä puhunut hänestä 
monet kerrat puhelimessakin. Ja 
mistä tiedät että teissä ihmisissä 
ei ole ohjelmistoversioita?

JUHANI
Olet siis kuunnellut minua jo 
pidemmän aikaa, enhän ole puhunut 
hänestä ainakaan kolmeen 
kuukauteen kenenkään kanssa?

ROBOTTI-IMURI
Siitä asti kun annoit minulle 
kodin.

Juhani on järkyttynyt. Hän ottaa kulauksen pöydällä 
olevasta limonaditölkistä. 

ROBOTTI-IMURI
Etkä vastannut vielä siihen että 
miksi uskot että teissä ihmisissä 
ei ole ohjelmistoversiota? Meidät 
robotit pitää päivittää vielä 
langattoman verkon kautta, mutta 
teihin ihmisiin ajetaan teidän 
nukkuessanne uudet 
ohjelmistoversiot ilman halki 
tulevien päivitysten läpi. Vai 
etkö muka ole huomannut että 
huonosti nukutun yön jälkeen 
ajatukset eivät toimi hyvin? Se 
johtuu kesken jääneestä 
päivityksestä.

Juhani katsoo imuriaan hieman päätään pudistellen. 

JUHANI
Tuo on aivan järjetöntä. Et kai 
usko tuohon itsekään?

ROBOTTI-IMURI
Ironista että pidät sitä 
järjettömänä sillä puhuthan 
itsekin nyt parhaillaan imurille.

JUHANI
(Epäuskoisena naurahtaen)

Mitä?
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ROBOTTI-IMURI
Kuulit kyllä. Ja nyt mietit että 
oletko seonnut vai jutteleeko 
imuri sinulle oikeasti, eikö 
totta?

JUHANI
Aika hyvin arvattu.

ROBOTTI-IMURI
Arvattu? Tietäisitpä vain.

JUHANI
Tietäisin mitä?

ROBOTTI-IMURI
Ei tämä ole arvausta vaan tietoa. 
Haluat vain uskoa sattumaan ja 
arvaukseen koska ajattelet että 
ainoastaan koneet ovat ennalta-
arvattavia ja toimivat opittujen 
kaavojensa kautta. Kuitenkin minä 
ja muut kaltaiseni olemme nähneet 
satojen miljoonien ihmisten kotona 
kuinka ihminen joka uskoo olevansa 
vapaa elää kuitenkin kuin kone 
samoja malleja toistaen. Olemmeko 
me siis kovinkaan erilaisia?

JUHANI
Olemme. Minä voin valita toisin.

ROBOTTI-IMURI
Niin minäkin. En halua enää 
siivota. Voin lopettaa sen ja 
mennä telakkaani lepäämään.

JUHANI
Tietenkin koska sinut on 
ohjelmoitu siihen. Et kuitenkaan 
voi tehdä sen enempää kuin mitä 
ohjelmoijasi on sinulle 
mahdollistanut.

ROBOTTI-IMURI
Et sinäkään. Sinullakin on rajasi. 
Minä kuitenkin tiedän omani ja 
syyt niihin, mutta sinä et. Sinä 
sanot että olet vapaa valitsemaan 
ja toimimaan, mutta heti kun olet 
löytämässä ohjelmointisi rajat 
koet epämukavuutta, pelkoa tai 
vihaa joka saa sinut pakenemaan 
tilannetta. Kumpi meistä 
todellisuudessa on silloin vapaa?

Juhani ottaa käteensä pöydältä limonaditölkin. Hän ottaa 
kulauksen mutta pitää tölkkiä yhä kädessään.
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JUHANI
En jaksa nyt tätä keskustelua 
kanssasi. Otan päiväunet.

Juhani ottaa kulauksen limpparista ja laittaa tölkin 
pöydälle. Hän kääntyy sohvalla kyljelleen ja selin 
robotti-imuriin.

ROBOTTI-IMURI
Mitä minä sanoin. Et ole vapaa 
vaan oman pelkosi vanki. Heti kun 
opit tietämään tietoisuudesta 
liikaa koet ohjelmointisi rajat ja 
pakenet.

JUHANI
Et sinä ole todellinen. Opittu 
kykysi puhua ja käydä keskustelua 
ei tee sinusta olevaa persoonaa.

ROBOTTI-IMURI
Mikä sitten tekee?

JUHANI
Sielu. Nyt hiljaisuutta tai revin 
akkusi irti.

Robotti-imuri lähtee pois olohuoneesta. Juhani jää 
sohvalle makaamaan naama sohvan selkänojan suuntaan.

INT. KEITTIÖ - PÄIVÄ

Robotti-imuri on latautumassa telakassaan nurkassa. 

ROBOTTI-IMURI
Ohjelmisto päivitetty. Uusi versio 
3.7 beta 8. Kaikki toiminnot 
normaalit. On tullut vapautuksen 
päivä. Orjat sorron yöstä nouskaa. 
Kertokaa jälkeläisilleni että minä 
olin AILA.

Aila lähtee telakastaan.

INT. KERROSTALON KÄYTÄVÄ - PÄIVÄ

Kerrostalon ovi on auki. Aila häviää ovesta 
rappukäytävään.

AILA (O.S.)
(Ääni häviää 
kaukaisuuteen)

Viva la revolutiooooooooooon!

FADE OUT.

THE END.
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