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Kiljuset panevat toimeen vallan-
kumouksen.

Kaikki, mitä Kiljusille tapahtui ja on tapahtu-
nut, on ollut sattuman varassa. Aivan sattumalta
he panivat toimeen vallankumouksenkin. He ei-
vät laisinkaan sitä tarkoittaneet, niinkuin he eivät
yleensä mitään tarkoittaneet, he toimittivat
vallankumouksen noin vain ohimennen.

Kun kaikki on aina kerrottava ja selitettävä
alusta, niin täytyy nytkin se tehdä.

Oli kesä ja Helsingissä vietettiin suurta, koko
maata käsittävää urheilujuhlaa. Olihan Kilju-
silla aina ollut tavattoman suuri innostus kaik-
keen, mikä koskee urheilua, ja varmuudella voi
sanoa, että he olivat maan parhaat juoksijat,
puhumattakaan heidän muista ominaisuuksistaan.
Kun he kuulivat urheilujuhlista, niin isä Kilju-
nen sanoi:

Sinne me menemme!
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Ja koko perhe vastasi yhfaikaa:
Niin, sinne me menemme.

Kiljusethan menivät aina sinne, minne yksi
heistä meni.

Juhlaan on mentävä aina juhlamielellä!
sanoi isä Kiljunen.

Mitä sinä tuolla juhlamielellä tarkoitat?
kysyi äiti Kiljunen.

Sitä, että tietysti menemme sinne urheile-
malla, koska urheilujuhlaan menemme.

Hurraa, huusivat Mökö, Luru ja Plättä, ja
kun Pulla kuuli herrasväkensä huutavan, niin se
osanotosta haukkua räkytti.

Mutta millä tavalla me urheilemme? kysyi
äiti Kiljunen.
• Tietysti turvaudumme siihen ominaisuu-

teen, joka meidät on tehnyt kuuluisiksi.
Ettäkö kiljumme? kysyi Mökö.
Onhan se meidän kuuluvin ominaisuu-

temme kylläkin, sanoi isä Kiljunen, mutta emme
nyt sitä käytä, vaan me juoksemme. Me juok-
semme koko tämän matkan kotoamme Helsin-
kiin asti.

Ja kun isä Kiljunen niin oli päättänyt, niin
kaikki perheen jäsenet sen hyväksyivät.

Emme me edeltäpäin mitään harjoitusta
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tarvitse, sanoi isä Kiljunen, koska olemme koko
elämämme ajan vain juosseet.

Ja kun urheilujuhlan päivä lähestyi, niin pani
Kiljusen herrasväki päätöksensä toimeen, he läh-
tivät juoksemaan Helsinkiä kohden. Ihmiset äl-
listyivät nähdessään tämän juoksevan lauman,
jossa ensin lihava isä Kiljunen mennä pomppoili
edellä, sitten äiti Kiljunen loikki hänen jälestään,
heitä seurasi Mökö hypellen oikein korkealle ja
sitten Luru vaimonsa kanssa, sillä kuruhan oli
mennyt naimisiin, he pitivät toisiaan kädestä
kiinni, ja kun katseli heidän hyppyjään, olisi luul-
lut heidän tanssivan jotain uudenaikaista tanssia.
Heidän jälessään tuli Plättä, joka nuoruuden-
innoissaan ei tyytynyt enää juoksemaan suoraan,
koska matka siten olisi tullut liian lyhyeksi, vaan
hyppeli tien toiselta reunalta toiselle. Hän se
kaikkein merkillisimmältä koko joukossa näytti-
kin. Ja viimeksi tuli Pulla, joka hyppeli sekin
iloissaan.

Mutta kun Kiljuset sattuivat tiellä näkemään
ihmisiä, niin he pysähtyivät ja sanoivat:
• Lähtekää matkaan!

Minne te menette? kysyttiin heiltä.
Me menemme Helsinkiin urheilujuhlille.

Niin hauskalta tämä joukko näytti ja niin
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innostuneelta, että into tarttui toisiinkin. Pian
lähti naapureita heidän matkaansa. Eiväthän
kaikki kylläkään juosseet, sillä eivät kaikki ol-
leet yhtä norjia ja nokkelia kuin Kiljuset, mutta
matkaan he lähtivät, ottivat hevosen ja rattaat
ja ajoivat. Mutta paljo oli juoksijoitakin. Var-
sinkin nuoret yleensä käyttivät tätä keinoa ja
monet monituiset lapset, joista tämä matka näytti
huvittavalta. Ja kun ihmiset läksivät, niin läh-
tivät tietysti eläimet myöskin, ja pian vilisi maan-
tiellä kaikenlaista joukkoa. Siellä oli ihmisiä, oli
miehiä ja naisia, oli ketteriä ukkoja ja akkojakin,
ja varsinkin paljon oli lapsia. Ja sitten oli keikku-
via lehmiä, oli kiitäviä sikoja porsaineen, oli puo-
liksi lennossa meneviä kukkoja ja kanoja ja oli
sinne tänne hyppeleviä kaniinejakin. Eräistä ta-
loista tuli vaappuvia ankkoja, tuli lampaita ja
pässejäkin. Ja koko tämä mölisevä, ammuva,
kaakottava, röhkivä, kiljuva, ennen kaikkea
muuta huutava ja kiljuva joukko ravasi nyt
eteenpäin, niin että tomu pöllysi maantiellä.

Ja jota pitemmälle he menivät, sitä suurem-

maksi joukko kasvoi. Ihmiset eivät enää kysy-
neetkään, minne mentiin. Kun he näkivät tuol-
laisen suuren joukon edessään, niin he uskoivat
asian hyvään tarkoitukseen ja liittyivät heti mu-



Koko tämä mölisevä, ammuva, kaakottava, röhkivä, kil-

juva, ennen kaikkea muuta huutava ja kiljuva joukko
ravasi nyt eteenpäin, niin että tomu pöllysi maantiellä.
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kaan. Ja kun maantie monasti kulkee aivan rauta-
tien radan vartta, niin hämmästyivät junien kul-
jettajatkin niin tätä joukkoa, että pysäyttivät
junan, ja silloin ihmiset läksivät vaunuista maalle
katsomaan tätä joukkoa. Ja pian olivat junat
aivan tyhjiä ja kaikki ihmiset maantiellä juokse-
massa yhdessä joukossa. Eiväthän kaikki enää
tienneet, mitä varten juostiin, mutta mukana he
olivat. Niinhän ihmisetkin juoksevat, kun kuu-
levat tulipalon jossain olevan, vaikka eivät tiedä,
onko se ehkä jo sammunut.

Tämä oli niitä suuria yhteisiä innostuksen het-
kiä, joina aina saadaan jotain aikaan ja joihin
Suomen kansa aina on ollut kovin altis.

Mitä lähemmäksi Helsinkiä tultiin, sitä val-
taavammaksi tämä joukko kasvci. Niin pitkälle
kuin silmä saattoi kantaa, oli tie aivan mustanaan
kansaa ja karjaa, oli juoksijoita ja oli rattailla
ajavia.

Urheilujuhlat olivat alkaneet ja ihmiset istui-
vat paikoillaan hiljaisina ja juhlallisina, niinkuin
heillä on tapana, kun etäältä alkoi kuulua kohinaa.
Ensin ei varmuudella voitu päättää, mitä se oli,
niin kummallinen oli tämä ääni. Toisinaan se
tuntui ihmisten huudolta, oikein suuren joukon
huudolta, mutta sitten olisi voinut lyödä vaikka
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vetoa siitä, että siellä tuotiin sikoja teurastetta-
vaksi, niin kova kiljunta kuului äkkiä, tai että
lehmät siellä tappelivat, sellainen mylvintä kuu-
lui ajoittain.

Ja saatiinhan pian tietää, mistä oli kysymys,
kun joukko alkoi lähetä. Jo kaukaa näkyi isä
Kiljunen, kun hän edellä juosta pomppoili, ja
hänen jälessään tulla loikki äiti Kiljunen ja sitten
koko muu perhe. Ja heidän jaloissaan meni ko-
valla kyydillä aivan maata pitkin suuri lauma
kukkoja ja kanoja.

Urheilukentällä syntyi täydellinen hämminki.
Kilpailut päättyivät heti, ja kaikki ryntäsivät
katsomaan näitä uusia tulokkaita. Ja kun tämä
joukko läheni kenttää, joka aidalla on ympäröity,
niin eihän sellainen suuri lauma voinut äkkiä
mahtua portista, eräät kiipesivät aidalle, se kaa-
tui painon alla ja silloin kiisi koko joukko kentälle,
jonka se täytti.

Oli siinä taas yhdeksi kerraksi elämää ja seka-
melskaa. Siinä oli kiljuvia ihmisiä, oli meluavia
elukoita, ja kaikki juoksivat sinne ja tänne tietä-
mättä, minne he oikeastaan asettuisivat ja mitä
he tekisivät.

Mutta isä Kiljunen, joka ei koskaan ollut pelän-
nyt suuria joukkoja ja joka oli tottunut siihen, että
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siellä, missä hän liikkui, aina oli kansaa, otti joh-
don käsiinsä. Hän nousi eräälle korokkeelle ja
huusi. Ja kun isä Kiljunen kerran huusi oikein
Voimainsa takaa, niin siitä kaikki ihmiset vaikeni-
vat ja elukatkin äkkiä pysähtyivät, niin vahaa-
van vaikutuksen teki tämä ääni. Se oli sellainen
huuto, että ohitse kiitävä junakin hiukan heilahti.
Kaikille muille olisi tällainen ääni ollut mahdoton,
mutta isä Kiljunen oli isä Kiljunen ja hänen
äänensä oli ainaisesta kiljumisesta saavuttanut
aivan satumaisen suuren voiman.

Hiljaa! huusi isä Kiljunen.
Ja sitten hän komensi kaikki asettumaan ken-

tän laidoille ja ryhtyi omasta puolestaan urheiluja
järjestämään.

Olihan siellä kuuluisia urheilijoita, oli sellaisia,
jotka olivat olleet mukana olympialaisissa, oli
niitä, jotka aina näkivät nimensä sanomalehdissä
ja sen vuoksi uskoivat olevansa maassa kuuluisia.
Mutta kun he näkivät Kiljuset, niin kyllä he heti
tiesivät, etteivät he olleet maineessa mitään näi-
hin verrattuina. Ja se oli kaunis piirre heissä,
että he kerrankin tunsivat jonkun olevan heitä
suuremman.

Me elämme tasavallassa, sanoi isä Kilju-
nen sitten kun kaikki olivat asettuneet paikoilleen.
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Siihen kaikki hurrasivat, sillä sen he kaikki
tiesivät todeksi ja pitivät sitä hyvin tärkeänä
asiana.

Me ylpeilemme taidostamme, sanoi isä
Kiljunen.

Ja taas hurrattiin, koska kansa aina mielellään
hurraa, vaikka sillä ei ole syytäkään.

Ja me tahdomme nostaa urheilun ennen-
arvaamattomaan täydellisyyteen! huusi isä Kilju-
nen.

Ja nyt kuului niin kova hurraahuuto, että sen
yli ei isä Kiljusenkaan ääni olisi kuulunut, sillä
torvisoittokuntakin puhalsi silloin voimiensa ta-
kaa ja rumpali löi rumpuaan, niin että oli aivan
kuin kanuunalla olisi ammuttu, sellainen voima
hänellä oli janiin vahva rumpu hänellä oli.

Ja nyt ryhtyi isä Kiljunen uudella tavalla jär-
jestämään urheiluja. Hänen mielestään oli yhden-
vertaisuuden vuoksi päästettävä eläimetkin mat-
kaan ja kerran pantava toimeen juoksukilpailu
näidenkin välillä.

Kun se oli yleisön mielestä aivan uutta, nousi
innostus yhä korkeammalle.

Isä Kiljunen ehdotti silloin, että valittaisiin
erilaisia eläimiä ja nämä saisivat sitten kilpailla
keskenään. Kun eläimille ei voinut selittää urhei-
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lun sääntöjä, päätettiin, että jokaisella eläimellä
olisi oma kuljettajansa, joka astelisi sen takana ja
hätyyttäisi eteenpäin. Koskaan ei saanut lyödä
eikä taluttaa, ei muuta kuin vain hätyyttää eteen-
päin menemään.

Jos joku menee radalta pois, niin saa sen
kantaa kylläkin radalle takaisin sille kohtaa, mistä
se on lähtenyt, mutta radalla ei saa kantaa, sanoi
isä Kiljunen.

Ja Urheiluliiton johtomiehet, jotka aina ovat
ihan kuin hassuja, kun urheilu tulee kysymyk-
seen, innostuivat niin, että ensiksi itkivät vähän
liikutuksesta ja sitten ryhtyivät asiaa järjestä-
mään.

He määräsivät, että kenttä oli juostava kah-
teen kertaan, ensin yhteen suuntaan päästä toi-
seen ja sitten käännyttävä ja palattava jälleen
lähtökohtaan.

Pian oli kentän toiseen päähän asettunut kil-
pailujoukko. Siihen kuului kahdeksan lehmää,
yksi oikein iso sonni, viisitoista kanaa ja yhdek-
sän kukkoa, kuusi ankkaa, kolmekymmentä lam-
masta ja kaksikymmentäkaksi porsasta sekä seit-
semän isoa sikaa. Hevosia ja koiria ei päästetty
laisinkaan mukaan, koska niiden juoksutaito ylei-
sesti oli tunnettu.



Ikimuistettava ja juhlallinen oli näky, joka kohtasi yleisöä,
kun se katsoi kentän toiseen päähän.
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Ennen lähtöä piti jokaisen pitää elukkansa
sylissään ja sitten merkin annettua päästää se
menemään. Tähän päätökseen täytyi tehdä muu-
tamia pieniä muutoksia. Lehmien suhteen nimit-
täin. Niitä ei tarvinnut pitää kokonaan sylissään,
kunhan vain nosti niiden etujalat sylissään maasta
ylös. Ja mitä sonniin tulee, niin sitä ei kukaan
jaksanut nostaa, siis tyydyttiin siihen, että sitä
pideltiin sarvista kiinni.

Ikimuistettava ja juhlallinen oli näky, joka
kohtasi yleisöä, kun se katsoi kentän toiseen pää-
hän. Siinä olivat lehmät kahdella jalalla seiso-
massa, porsaat kiljuivat kun niitä sylissä pidettiin,
ja isoja sikoja täytyi kahden ihmisen oikein hiki-
päissään nostella ilmaan, kanat olivat kainaloissa,
samoin ankat, lampaat kiemurtelivat ihmisten sy-
lissä ja pässit koettivat puskea. Yksi kissakin
siellä oli, ja se istui aivan rauhallisena kuljetta-
jansa käsivarrella.

Urheilujuhlissa annetaan lähtömerkki tavalli-
sesti revolverin laukauksella. Mutta eiväthän eläi-
met sellaisesta äänestä laisinkaan pidä jasen vuoksi
syntyi heti ensi hetkessä aivan tavaton sekamelska.

Monissa merkillisissä seikkailuissa olivat Kil-
juset olleet eläissään, eivätkä koskaan olleet va-
pisseet, mutta nyt isä Kiljunen oikein tärisi aja-
tellessaan, mitä tapahtuu.



Sonni painoi päänsä penkin alle, otti kokonaisen pitkän
penkin sarviensa nojaan ja sitten nosti päänsä ylös. Siellä
nyt menivät penkillä-olijat mukkelis-makkelis

ilmassa.

2 Kiljusten vallankumous
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Ja kyllä silloin tapahtuikin. Sonni, jota pidet-
tiin sarvista kiinni, lähti heti juoksemaan pää
maata kohden ja mylvien hirvittävästi. Mutta
se ei suinkaan juossut sinnepäin, minne piti, vaan
suoraan sivulle ja yleisön keskeen. Ja kun se tuli,
niin silloin kaikki parkaisivat, se oli todellinen
hätähuuto. Ja syytä olikin siihen, sillä sonni pai-
noi päänsä penkin alle, otti kokonaisen pitkän pen-
kin sarviensa nojaan ja sitten nosti päänsä ylös.
Siellä nyt menivät kaikki penkillä-olijat mukkelis-
makkelis ilmassa. Sonni säikähtyi tätä hirvittävää
touhua ja läksi itse pakoon, ryntäsi kentän vas-
taiselle puolelle ja kun siellä ihmiset näkivät tä-
män pedon tulevan, niin he pyrkivät pakoon, jo-
tenka sonni sai puskea tyhjiä penkkejä ja niitä
se heittelikin oikein kosolta ilmaan.

Samaan aikaan, kun sonni lähti hävitysret-
kelleen, läksivät porsaatkin omille matkoilleen.
Ne menivät jokainen eri suuntaan, välittämättä
vähääkään siitä, minne niiden olisi pitänyt mennä.
Ne puikkelehtivat ihmisten jaloissa, yhfäkkiä
livahtivat naisten hameiden alle, jolloin nämä
kiljaisten hyppelivät ilmaan. Jo kaukaa näki,
missä porsaat liikkuivat, sillä siellä oli merkillistä
hyppelemistä, olisi luullut ihmisten olevan viete-
rien päällä. Ja kun porsaat olivat tällä tavalla



Ne puikkelehtivat ihmisten jaloissa, yhfäkkiä livahtivat
naisten hameiden alle, jolloin nämä kiljaisten hyppelivät

ilmaan.
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saaneet kentällä häiriötä aikaan, niin ne menivät
kentän ulkopuolelle. Ja kun ne sinne olivat pääs-
seet, niin silloin vasta metakkaa syntyikin. On
mahdotonta kuvata jokaisen porsaan vaiheita,
mutta tärkeimmät voidaan kertoa. Eräs ryntäsi
kentältä rautatien radalle ja rupesi hyppelemään
kiskojen välillä. Samassa tuli juna, ja kun se ei
tahtonut ajaa porsaan yli, niin se vihelsi. Silloin-
kos porsas meni eteenpäin niin että vilisi. Tavalli-
sesti porsas ei juokse suoraan, mutta tämä meni
ihan suoraan rataa pitkin, ja juna tuli jälestä vi-
heltäen. Äkkiä porsas kääntyi, sillä porsaat saa-
vat tuollaisia päähänpistoja. Se kääntyi suoraan
junaa vastaan. Silloin täytyi peräyttää kiireim-
män kautta junaa. Ja kun porsas taas oli kään-
tynyt, niin ajettiin sitä takaa. Tätä menoa jat-
kettiin siksi, kunnes päästiin Helsingin asemalle.
Täällä kaikki asemamiehet ryntäsivät ottamaan
kiinni porsasta. Mutta tietäähän jokainen, joka
porsasta on ajanut takaa, ettei se ole helppoa.
Asemalla oli sellaista juoksua, että kun porsasta
ei pitkän matkan päähän erottanut, etäällä ole-
vat luulivat kaikkien aikuisten leikkivän siellä
jotain lastenleikkiä. Eräs pikkupoika kaatui por-
saan päälle ja tarrasi hädissään johonkin ja sil-
loin sai käsiinsä porsaan hännän. Kyllähän siitä
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syntyi kiljuntaa, poika huusi ja porsas huusi,
mutta silloin porsas kuitenkin saatiin kiinni. Toi-
nen porsas meni Eläintarhan metsään ja siellä se
juoksenteli puiden lomitse. Se pujotteli hyvin
taitavasti siellä, eikä sitä saatu kiinni. Lopulta
se juoksi Eläintarhasta Viertotielle, mitä myöten
juuri silloin sattui menemään rautiotievaunu.
Porsas kai luuli sitä lätikseen, sillä äkkiä se hyp-
päsi sinne. Vaunussa syntyi hirvittävä huuto,
arvaahan sen, kun porsas tulee ihmisten jalkoihin.
Eräs nainen muisti, että porsaan purema on vaa-
rallinen ja huusi siitä toisille. Kaikki karkasivat
silloin vaunusta pois, hyppäsivät kiireimmän
kautta. Lopulta meni konduktöörikin, joka oli
nainen, pelästyi ja ryntäsi pois. Nyt meni por-
sas ovesta kuljettajan luokse ja töytäisi miestä
koipiin. Siitä kuljettaja säikähtyi, katsoi taakseen
ja nähdessään porsaan hyppäsi kauhuissaan vau-
nusta. Ja nyt vaunu meni aivan yksinään eteen-
päin kuljettaen yksinäistä porsasta. Ylioppilas-
talon kohdalla vaunu töytäsi toiseen vaunuun ja
silloin se pysähtyi. Porsas otettiin kiinni, ja kun
ei kukaan tiennyt, mistä se oikeastaan oli tullut,
niin se vietiin Ylioppilastalon eteiseen. Sieltä
sen kävi viimein hakemassa se mies, jonka kilpa-
juoksueläimenä tämä porsas oli ollut, ja läksi sitä
kantamaan Eläintarhaan.
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Eräs porsas meni Töölön lahteen ja ui siellä.
Sitä ajettiin veneillä takaa ja saatiin viimein kiinni,
kun ensin veneestä pari ihmistä oli pudonnut lah-
den likaiseen veteen.

Kilpailijoiden joukossa oli yksi ainoa kissa,
mutta kyllä se sai tarpeeksi aikaan hälinää. Kun
se kuuli revolverin laukauksen, niin se meni tie-
tysti heti karkuun metsään ja siellä kiipesi puu-
hun, tietysti se kiipesi puuhun, sinnehän kissa
aina hädässään menee. Nyt rupesi se poika, jolla
kissa oli ollut, kiipeämään sen jälestä. Kissa meni
yhä korkeammalle, poika niin pitkälle kuin uskalsi.
Kun hän ei enää rohjennut mennä sen pitemmälle,
käskivät toiset poikaa tulemaan, alas ja sitten ra-
vistettiin puuta. Ja kun sitä oikein miesvoimalla
heilutettiin, niin putoslhan kissa tietysti alas ja
tulla rötkähti erään rouvan päähän, joka säikäh-
tyi siitä niin kovasti, että kaatui. Nyt kissa taas
meni karkuun. Se juoksi aina vähän päästä puu-
hun, josta se taas ravistettiin alas. Kun pelättiin,
että tätä menoa olisi kestänyt vaikka koko vuosi,
niin ehdotti eräs kapteeni, että muodostetaan
saartorengas. Tarvittiin yli sata henkilöä, ja nämä
muodostivat piirin, mikä läheni sitä puuta, jossa
kissa oli. Eräät ravistivat puuta, kissa putosi
alas, jakun se oli tullut maahan, niin kaikki äkkiä
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ryntäsivät sitä ottamaan kiinni. Muodostui hir-
vittävän suuri kasa ihmisiä, jonka kasan alla ei
tietysti kissa ollut, vaan silloin jo jossain muualla.
Ei tiedä, millä tavalla se viimein olisi saatu kiinni,
ellei muuan sukkela poika, joka oli pyydystämässä
perhosia, olisi kissaa kerran siepannut haaviinsa.

Lampaat ja pässit eivät menneet kentältä
pois, mutta siellä ne juoksivat joka suuntaan.
Niitä ei millään saatu menemään pitkin kenttää,
vaan ne juoksivat aina minne vain halusivat. Ne
saivat aikaan tavattoman sekamelskan, kun aina
olivat milloin missäkin.

Ja lehmät! Ne vasta merkillisiä olivatkin.
Tavallisestihan lehmä menee, kun sitä ajetaan,
se on siihen tottunut. Mutta tässä hälinässä ja
metakassa ne joutuivat aivan ihmeisiinsä ja muut-

tuivat vasikoiksi uudelleen. Ja arvaahan mitä
siitä tuli! Ne hyppelivät keikkuen milloin sinne
milloin tänne, olivat toisinaan etujaloillaan pys-
tyssä, toisinaan takajaloillaan. Ja kun ne tätä
ilvettä olivat pitäneet jonkun aikaa, niin ne jäivät
aivan typerinä töllistelemään eivätkä menneet
enää minnekään, vaikka niitä olisi kuinka takaa-
päin lykännyt. Suurella vaivalla ne saatiin kui-
tenkin pysyttelemään radalla ja pääsiväthän ne
viimein sen toiseen päähän ja siellä saatiin ne
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monien vastusten jälkeen käännetyiksikin, vaikka
ne eivät mitenkään halunneet enää kulkea takai-
sin samaa matkaa, jonka jo olivat tulleet.

Kukot ja kanat tulivat melusta hyvin kiuk-
kuisiksi. Ne suuttuivat ja jäivät paikoilleen, aset-
tuivat maahan kyykylleen ja kaula ojossa huusi-
vat pitkiä ääniä. Ja vaikka niitä olisi kuinka koet-
tanut houkutella menemään, eivät ne liikkuneet.
Kun ne jätti rauhaan, läksivät ne äkkiä tulista
vauhtia kiitämään, jotta kuljettajalla oli täysi
työ pysytelläkseen niiden jälessä. Kentän toisessa
päässä oli tehtävä käännös ja palattava takaisin.
Kaikki kanat ja kukot tahtoivat lentää ihmisten
yli. Kaikeksi onneksi ne ovat huonoja lentäjiä,
ja kun kaikki ihmiset nousivat seisomaan ja ko-
hottivat kätensä pystyyn, niin saatiin ne kiinni
ja palautettiin radalle.

Ankat kävelivät verkalleen vaappuen eteen-
päin, toisinaan nekin jäivät istumaan suuttuneina
melusta, mutta hitaasti ne sittenkin saatiin liikku-
maan kentän toista laitaa kohden.

Palkintotuomarit odottivat jännityksellä, mikä
eläin ensiksi pääsisi perille. Muuan aivan pieni
kukonpoikanen oli ensimmäinen. Se oli vielä niin
tottumaton meluun, että se pelkäsi sitä ja siksi
se todella juoksi. Toisena tuli perille ankka ja
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kolmantena kana, sellainen laiha maatiaiskana,
joka jo on vanha eikä enää muni, sellainen maail-
maa ja sen pahuutta paljon kokenut eläin, joka
nyt näytti kaikille, että sillä oli enemmän järkeä
kuin mitä sillä väitettiin olevan. Neljäntenä tuli
muuan vanha lehmä.

Mitä muihin kilpailijoihin tulee, kerääntyivät
nekin vähitellen kuljettajiensa saattamina ken-
tälle, milloin mistäkin paikasta ja miltäkin suun-
nalta. Kaupunkiin menneet porsaat saapuivat
viimeisinä, asemalle mennyt tuotiin ylimääräi-
sellä junalla. Ja kun kansa kuuli, missä se oli
ollut ja mitä se oli saanut aikaan, niin hurrattiin
aivan vimmatusti. Kentällä vallitsi sellainen in-
nostus, että ei koskaan ole mokomaa nähty, ei
edes silloin kun olympialaiset voittajat palasivat.

Ja sitten alkoi juhlallisuus, kun kaikille jaet-
tiin kunniamerkit. Ne sidottiin kunkin kaulaan.
Kun tuo pieni kukonpoika sai mitalin kaulaansa,
niin se vähän ajan päästä sai sen pistetyksi erää-
seen penkin rakoon ja olisi varmaan siihen paik-
kaan kuristunut, ellei olisi riennetty apuun. Kun
pelättiin, että lehmälle voisi käydä samoin, niin
sidottiin sen kunniaraha häntään kiinni, ja sillä
se nyt huitoi. Se oli niin juhlallista, että monille
sitä katsellessa tuli oikein kyyneleet silmiin. Kun
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tahdottiin tälle' päivälle antaa jokin juhlallinen
nimi, jokavastaisi olympialaisia juhlia,niin päätet-
tiin tällaista juhlaa kutsua eläimeläiseksi juhlaksi.

Ei Kiljusten maine ole koskaan ollut niin suuri
kuin tänä päivänä. Kansa oikein riemuitsi heille.
Ihmisethän ovat aina kiitollisia sille, joka heitä
huvittaa. Ja tämä juhliminen, hurraahuudot,
monet puheet ja kaikenlainen ihailu nousi vii-
mein isä Kiljusen päähän ja hän ryhtyi puhumaan
kansalle.

Minä olen hyvin kiitollinen teille tästä kun-
niasta. (Siihen taas hurrattiin, niin että maa tärisi
ja kaikki linnut Eläintarhasta pakenivat.) Minä
olen aina rakastanut tätä kansaa. (Ja taas hur-
rattiin, ettei ainoakaan juna uskaltanut kulkea
urheilukentän ohitse peläten jonkun onnetto-
muuden sille tapahtuvan.) Jos minä olisin tämän
kansan päämies, niin mikä ilo täällä vallitsisikaan
ja miten hyvin kaikki sujuisi.

Silloin eräs henkilö huusi:
Pappa Kiljunen presidentiksi!

Ei voi sanoin kuvata sitä metakkaa, joka sil-
loin syntyi. Kentällä oli poliiseja, mutta ne eivät
uskaltaneet mitään, sillä tässä puhui nyt kansan
ääni, osoittautui kansan pyhä ja luja tahto.

Tehkäämme vallankumous! huudettiin taas.
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Ja kun Suomen kansa ei ollut pitkään aikaan
taas saanut tehdä mitään kumousta, niin se aivan
innostui. Silloin poliisit menivät kiireimmän kautta
kaupunkiin ilmoittamaan, että hallitusta uhkaa
vaara. Tietysti heti hallitus asettui yhteyteen ar-
meijan kanssa. Mutta kun sotilaille ilmoitettiin,
että Kiljusen herrasväki suunnitteli vallanku-
mousta, niin kaikki purskahtivat nauramaan.
Hehän olivat nuoria ihmisiä, jotka lapsina olivat
jo kuulleet tästä herrasväestä ja olivat oppineet
sitä rakastamaan. Eiväthän he välittäneet vä-
hääkään siitä, mitä hallitus tahtoi. He ajateli-
vat, että jos Kiljuset saadaan valtaan, niin tulee
elämä aivan toisenlaiseksi. Ja armeija kieltäytyi
heti aivan jyrkästi tekemästä mitään pahaa Kil-
jusille. Armeijan päällystö silloin heti jätti eron-
hakemuksensa presidentille, joka ryhtyi kiireim-
män kautta kaikkein happamimman näköisten
miesten kanssa keskustelemaan siitä, mitä oli
tehtävä. Ulkovallat, jotka aina tahtovat sekaan-
tua pienien maiden asioihin, lähettivät lähetti-
läänsä neuvottelemaan. Ja kun nämä eivät kos-
kaan olleet kuulleet Kiljusista, eivät he panneet
tälle herrasväelle mitään painoa, vaan vaativat
ehdottomasti, että Kiljuset oli vangittava.

Tällä välin oli kentällä innostus kasvanut yhä
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korkeammalle. Kaikki olivat halukkaita kannat-
tamaan Kiljusia hallitukseen. Eräs puhuja nousi
lavalle ja huusi raikuvalla äänellä:

■— Me edustamme täällä koko kansaa, sen te
tiedätte! Tämä on täydellinen maalaisliitto, koska
täällä ovat kaikki elukatkin. Tämä on täydellinen
kokoomuspuolue, sillä täällä on koolla paljon vä-
keä. Tämä on edistysmielinen puolue, sillä täällä
suunnitellaan jotain aivan uutta edistystä maalle.
Ja tämä on sosialistinen puolue, sillä täällä ei ole
mitään arvorajaa ihmisten ja eläinten välillä.

Ja tämä puhe vaikutti kaikkiin aivan erin-
omaisesti ja sille hurrattiin. Nyt oli kerrankin
määritelty selvästi puolueitten tarpeettomuus.
Siihen asti oli maa jaettu näihin eri puolueisiin
sen perustuksella, miten tukka kammataan. Ko-
koomuspuolue, joka myös sanoi itseään oikeisto-
laisiksi, vaati, että jakaus on oleva oikealla puolen
päätä. Edistysmieliset, joita myös sanottiin kes-
kustaksi vaativat, että se oli keskellä päätä ja silloin
aivan suora. Sosialistit vaativat aivan ehdottomasti,
että jakaus on vasemmalla ja että otsalla pitää
olla tupsu. Tästä oli vuosikausia riidelty, ja mieli-
ala oli ollut hyvin katkera toisia kohtaan. Ei
voitu milloinkaan sopia jakauksesta, vaan jokai-
nen piti kiinni omastaan.
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Nyt tämä kaikki oli poistettu yhdellä iskulla,
nyt oli jälleen asia, josta kaikki voivat ajatella
samalla tavalla, ja se oli Kiljusen herrasväki. Kel-
lään ei ollut mitään kaunaa tai vihaa heitä vastaan.
Heillä ei ollut jakauksesta paljon tietoa. He eivät
koskaan vaatineet mitään, vaan aina hommasivat
niin, että elämä tuli vaihtelevaksi ja jokainen
päivä toi tullessaan jotain odottamatonta.

Innostus puhkesi viimein lauluun, niinkuin se
suurissa juhlissa puhkeaa, ja kansa ryhtyi laula-
maan tuota suurta sovinnon ja yhdenvertaisuuden
laulua: »Porsaita äidin oomme kaikki!»

Ja sitten järjestyttiin kulkueeseen. Kiljuset
marssivat etunenässä ja heidän molemmilla puo-
lillaan maan suurimmat urheilijat. Painijat, jotka
aina ovat pitäneet arvostaan suurta ääntä ja usko-
vat olevansa maan huomattavimmat henkilöt,
asettuivat heidän kunniavartijoikseen. Ja kun
Kiljusten nähtiin astelevan tällaiset miehet rin-
nallaan, niin kuka enää olisi uskaltanut epäillä
sitä, että he olivat tärkeitä henkilöitä.

Ja kulkue lähti kaupunkia kohden laulaen.
Kaikki ihmiset tiellä pysähtyivät ja kysyivät,
mikä oli tämän valtaavan kulkueen tarkoituksena.
Ja kun he saivat kuulla, että nyt on vallankumous,
niin silloin kaikki heti liittyivät siihen ja marssi-
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vat yhdessä. Kulkue paisui aivan suunnattoman
suureksi. Se täytti kadut ja pysäytti kaiken lii-
kenteen, se nieli matkaansa jokaisen ihmisen, joka
vain tielle tuli. Kukaan ei saanut jäädä pois.

Ja kun helsinkiläiset aina ovat valmiita jättä-
mään kaiken tärkeän niin pian kuin jotain erikoista
tapahtuu, niin pian oli koko kaupunki liikkeellä.

Poliisit olivat ainoita, jotka todenteolla miet-
tivät asettua Kiljusia vastaan. Kyllähän sen ym-
märtää, sillä he olivat jo ennen monta kertaa tä-
män perheen tähden joutuneet pahoihin selkkauk-
siin. Mutta kun he näkivät tämän vahaavan
kansanjoukon saapuvan, kun ne näkivät kaikki
painijat aivan etunenässä Kiljusten kunniavah-
teina, kun he ymmärsivät, etteivät he kuitenkaan
voisi saada voittoa, niin he päättivät asettua odot-
tavalle kannalle ja ryhtyä toimimaan vasta sil-
loin, kun jotain todellista häiriötä sattuu tapah-
tumaan. He eivät nimittäin laskeneet sitä miksi-
kään häiriöksi, että kansa tällä tavalla täytti ka-
dut, sillä olivathan he nähneet niin monen monta
kulkuetta.

Tämä vahaava kansanjoukko suuntasi nyt
retkensä laulaen presidentin linnaa kohden. Kun
he sinne saapuivat, ei siellä enää ollut ketään,
vaan kaikki olivat lähteneet pakoon. Eihän heillä
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ollut mitään turvaa, sotaväki ei totellut, ulkoval-
tain edustajista ei ollut mitään apua suurta kan-
sanjoukkoa vastaan. Kun hallituksen kuitenkin
täytyi jossain olla, niin menivät kaikki johtohen-
kilöt Suomenlinnaan turviin, jossa heitä sijoitet-
tiin entisiin vankiloihin ynnä muihin joutilaisiin
huoneisiin.

Illalla oli koko kaupunki juhlatuulella, kansa
liikkui kaduilla hurraten, ja silloin tällöin ko-
koontui se presidentin linnan edustalle, ja isä
Kiljusen täytyi tavan takaa ilmestyä parvekkeelle
kiittämään. Kun hän kahdennenkymmenennen
kerran oli ollut kiittämässä hurraavaa yleisöä,
sanoi hän äiti Kiljuselle:

Tämä alkaa tuntua hiukan hankalalta.
Tähän asti me olemme aina komentaneet toisia,
nyt tahtovat toiset komentaa meitä. Mutta he
eivät tiedä vielä, miten minä voin komentaa.

Niin, sitä ei kukaan vielä aavistanutkaan, ei
tiennyt, miten raskaaksi tulee yhtämittainen iloi-
suus ja vilkas elämä, jota Kiljuset rakastivat. Jos
se olisi jo silloin tiedetty, niin eipä olisi sillä ta-
valla hurrattu kuin tehtiin.



Kiljuset marssivat etunenässä ja heidän molemmilla puo-
lillaan maan suurimmat urheilijat.



Isä Kiljunen hallitsee.

Kun uusi hallitsija ilmestyy, niin silloin aina
kaikki ulkovaltojen lähettiläät käyvät tervehti-
mässä. Tämä on aina hyvin juhlallista, sotaväkeä
on komennettu vahtiin ja soittokunta soittaa kun-
kin maan kansallislaulun.

Tiesihän isä Kiljunen tämän kaiken aivan hy-
vin, tiesi senkin, että tässä ei saanut panna mitään
suuria muutoksia toimeen, mutta eihän hän olisi
ollut isä Kiljunen, ellei hän olisi kaikkea tehnyt
hiukan toisenlaiseksi.

Kun Saksan lähettiläs saapui, oli tämä aivan
ymmällä, kun hänet otettiin vastaan merkillisellä
soitolla. Pihalle oli koottu suuri lauma poikia,
jotka kaikki puhalsivat lasten leikkitorvia, sillä
niitähän Saksassa aina on paljon valmistettu.
Linnassa odotti lähettilästä toinen merkillisyys.
Heti hänen astuttuaan sisään alkoi soittokunta
soittaa polkkaa ja äiti Kiljunen läksi heti hänen
3 Kiljusten Tallaakuuoue.
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kanssaan hyppimään pitkin linnan juhlasalia.
Lähettiläs oli ihmeissään, mutta alistui kaikkeen.
Ja kun hän tuli kotiaan, niin hän tunnusti suoraan,
ettei hän ainakaan koskaan ennen ollut nähnyt
mitään tämänkaltaista.

Ranskan lähettiläälle äiti Kiljunen järjesti
tanssittavaksi franseesin. Ja ihmeellistä kyllä, ei
lähettiläs sitä laisinkaan osannut, vaan äiti Kil-
jusen täytyi sitä hänelle opettaa. Mutta sitten
lähettiläs vuorostaan neuvoi äiti Kiljuselle, miten
»pelikaania» tanssitaan.

Juhlallinen Englannin lähettiläs ei mitenkään
alussa tahtonut suostua tanssimaan englantilaista
merimiestanssia, sillä hän oli syntyjään skotlan-
tilainen. Mutta sattumalta huomasi äiti silloin,
että shottis on alkujaan skotlantilainen tanssi
ja silloin lähettiläs heti virkistyi ja hyppeli niin
että oli ilo katsella.

Espanjan lähettiläälle äiti Kiljunen tanssi tuli-
sen fandangon, heiluttaen tamburiinia. Kyllähän
lähettiläs oli kotimaassaan nähnyt yhtä ja toista,
mutta näin merkillistä ei vielä milloinkaan. Hä-
nen päänsä meni niin sekaisin, että hänet täytyi
kantaa kotia.

Kun Amerikan lähettiläs lähestyi, niin soitet-
tiin heti foxtrottia. Hän jo pihalla innostui sii-
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hen, ja kun siinä kuljetaan edestakaisin, täytyi
hänen portailla aina astua kolme askelta eteen-
päin ja sitten taas kaksi taaksepäin ja seurauksena
siitä oli, että kesti tavattoman kauan, ennenkuin
hän pääsi juhlasaliin. Täällä äiti Kiljunen heti
otti hänet heteisiinsä ja kun Amerikka on suuri
maa ja siellä on paljon suomalaisiakin, niin piti
äiti Kiljunen velvollisuutenaan tanssia hänen
kanssaan linnan kaikkien huoneitten läpi. Siihen
kului useita tunteja. Lähettiläs ei tietystikään
ollut tottunut hyppelemään niin paljoa kuin Kil-
juset, ja seurauksena olikin, että hän viimein oli
aivan puolitainnoksissa väsymyksestä ja lupasi
isä Kiljuselle, että hän hankkii Suomelle monen
miljoonan dollarin lainan. Kun tätä oli vuosikau-
sia hommattu ja aina turhaan ja nyt tuli tietoon,
että isä Kiljunen yhdellä ainoalla tanssilla oli tä-
män asian ratkaissut, niin kaikki entisen hallituk-
sen ministerit tunsivat luottamusta häntä koh-
taan ja samana iltana kaikki lehdet julkaisivat
ylimääräisen sähkösanoman tästä asiasta.

Se tarantella, jonka Italian lähettiläs näki ja
jonka äiti Kiljunen tanssi, oli aivan ihmeellinen.
Se tuli kyllä ikuistetuksikin, sillä »Suomen Kuva-
lehti», joka aina ja joka paikassa on valokuvaus-
koneineen, meni sitä kiireesti ottamaan. Kuvassa
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näkyy kummallinen laiha tanko, joka pyörii aivan
kuin hyrrä. Tämä hyrrä oli äiti Kiljunen.

Puolan lähettiläs otettiin vastaan masurkalla
tietysti. Viron lähettiläs oli niin juhlallinen, ettei
suostunut mihinkään tanssiin, ja silloin äiti Kil-
junen ei keksinyt enää mitään muuta kuin esitti
vanhanaikuisen itkulaulun. Hän ulvoi ja ulisi
niin surkeasti, että lähettiläs poistui aivan jär-
kytettynä ja oli pakotettu kotonaan ottamaan
aika kulauksen Viron viinaa, ennenkuin hän jäl-
leen tuli entiselleen.

Kun kaikki lähettiläät olivat käyneet tervehti-
mässä, oli heidän yhteinen mielipiteensä se, että
maahan oli tullut hyvin erikoinen hallitus, jonka
kanssa ei voinut menetellä laisinkaan sillä tavalla
kuin he olivat siihen asti tottuneet tekemään.
Niin sanottu diplomatia saikin sen vuoksi aivan
uuden käänteen.

Kaikkien virastojen tapana on käydä terveh-
timässä uutta hallitusta. Kun nämä saapuivat,
niin isä Kiljunen selitti kaikille, että entinen hap-
pamuus ja surkeus on nyt poistettava ja sen si-
jaan tulee kaikkien olla iloisia ja nauraa. Sen si-
jaan että virastoissa aina laiskotellaan ja istutaan
toimettomina paikoillaan, piti tästä lähin tanssia
ja kertoa hauskoja juttuja. Isä Kiljunen ehdotti



Se tarantella, jonka Italian lähettiläs näki ja jonka äiti
Kiljunen tanssi, oli aivan ihmeellinen.
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sopivan lukemisen puutteessa tutkittavaksi Kilju-
sen herrasväen entisiä seikkailuja, joista jo useita
nidoksia oli ilmestynyt; tällä tavalla virastot kaik-
kein parhaiten voivat syventyä siihen henkeen,
joka maassa oli vallitseva.

Niin paljon kehoittivat Kiljuset ihmisiä iloi-
suuteen janiin paljon he itse nauroivat, että illalla
kaikki olivat niin väsyneitä, että eivät nauraneet
enää ollenkaan, vaan istuivat paikallaan hyvin
totisina.

■— Iloisuus on hyvin raskasta, sanoi viimein
isä.

Kiljusen pojat heti ensimmäiseksi ehdottivat,
että isän piti ryhtyä uusimaan kouluoloja.

Minä muistan, että niitä on meidän maas-
samme aina uusittu, mutta koskaan ei ole päästy
mihinkään uudistuksiin, sanoi isä Kiljunen.

Se oli viisain lause, minkä isä Kiljunen eläis-
sään oli sanonut.

Jos minä asetan komitean, niin ei sen hom-
mista tule yhtään mitään, jatkoi hän. Minä
määrään itse.

Ja hän lähetti kaikille kouluille kiertokirjeen,
että niissä pitää oppilaitten saada nyt määrätä
kaikki. Kun sosialistiset lehdet tämän saivat
kuulla, niin ne olivat aivan ihastuneita, sillä nehän
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tahtovat, että aina pitää kaikkien itse saada mää-
rätä mitä tahansa.

Nyt alkoi kouluissa sellainen elämä, että sitä
kannatti todella katsella ja kuunnella. Normaali-
lyseossa pojat heti kuultuaan presidentin mää-
räyksen siirtelivät juhlasalin uruissa pillit uusiin
paikkoihin, jolloin soitto oli aivan sellaista kuin
joukko vihaisia koiria ja kissoja olisi päästetty
yhteen. Eräässä koulussa ottivat pojat tennis-
peliverkon ja pingottivat sen luokan ja opettajan
väliin; sitten he koko tunnin ajan heittelivät kir-
joja, joita opettaja heitteli verkon yli takaisin,
ja numerot aineessa annettiin sen mukaan, miten
pojat osasivat heittää kirjan takaisin käyttäen
toista kirjaa mailana. Viikon päästä oli maan

kaikissa kouluissa sellainen metakka, että opetta-
jat menivät aina henki kurkussa kouluihin, sillä
eihän koskaan tiennyt, mikä ansa heille oli laa-
dittu, koska koulupojat ovat ihmiskunnassa eh-
dottomasti kekseliäimpiä olentoja. Monet opet-
tajat jättivät virkansa, ja syntyi tunnettu opet-
tajapula. Joka koulussa ja joka luokalla vallitsi
tavallisesti aivan hirvittävä melu, mutta merkil-
listä tässä kuitenkin oli, että tämän iloisuuden
vuoksi tunnit tulivat niin hauskoiksi, että sitten-
kin joka aineessa lapset oppivat paremmin kuin
sitä ennen.
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Kiljusten valtaan-astuminen sai aikaan paljon
uusia aloitteita. Kun ei oltu varmoja siitä, mitä
rotua tämä tavallisuudesta poikkeava suku oli,
niin päättivät maan historioitsijat ja sukututkijat
selvittää sen. Silloin muistettiin, että Kiljusen
herrasväen alkuperäinen nimi olikin ollut Kiljan-
der, vaikka heitä aina oli Kiljusiksi nimitetty
kovan huutamisensa vuoksi. Kun tämä tieto le-
Visi sanomalehtien kautta Ruotsiin, vallitsi siellä
aivan tavaton ilo. »Ruotsalaisuuden uusi voitto»,
sillä nimellä kaikki Ruotsin lehdet kirjoittivat
tästä asiasta. Ja Suomen ruotsalaiset, jotka sii-
hen asti olivat olleet hiukan ynseitä uudelle presi-
dentilleen, olivat heti valmiita kannattamaan
häntä. Mutta silloin ryhtyivät yliopistomiehet
tähän asiaan. Ojansuu todisti, että Kiljander on
nimi, joka on muodostettu juuri Kiljunen-nimestä,
mutta Karsten heti iski siihen ja väitti, että nimi
Kiljander johtuu ruotsalaisesta sanasta gilje, joka
merkitsee ilojuhlaa. Väittely oli niin kiivas, että
yliopisto jakaantui kahteen suureen leiriin ja suo-

malaiset kiukuissaan päättivät perustaa aivan
uuden yliopiston.

Kiljusten suuri suosio sai sen aikaan, että al-
koi ilmestyä kaikenlaisia makeisiakin, jotka oli-
vat heidän nimellään. Fazer laski liikkeeseen aivan



Eräässä koulussa ottivat pojat tennispeliverkon ja pingoit-
tivat sen luokan ja opettajan väliin; sitten he koko tunnin

ajan heittelivät kirjoia . . .
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uuden karamellilajin, jota sanottiin Kiljusen kara-
melleiksi. Niiden sisään oli pantu pieni raudan-
kappale, ja kun ihminen sattui sitä puraisemaan
ja se koski hampaisiin, niin hän ehdottomasti kil-
jaisi. Kun näitä kuitenkin meni monen vatsaan,
keksi kaupungin sähkölaitos uuden koneen, jota
nimitettiin Kiljus-koneeksi; se oli sähkötuoli,
johon ihminen pantiin istumaan, ja suuri mag-
neetti oli sekä tuolissa että suun kohdalla, ja sitten
rautakappaleet tulivat niin että rapisi ihmisestä
pois. Kun kaupungin vesijohtolaitos tämän kuuli,
niin siellä herrat tulivat aivan harmaiksi kateu-
desta ja päättivät myös keksiä jotain, jolla osoit-
tavat ihastustaan uuteen presidenttiin. He lait-
toivat jokaiseen vesijohtoon sellaisen pillin, että
kun laski vettä, niin kuului kimeä vihellys. Ja
kun vettä aina lasketaan vesijohdoista paljon,
niin kaupungissa lopulta kuului yhtämittaista vi-
hellystä. Ja vesijohtolaitos sai erikoisen luvan
isä Kiljusen syntymäpäivänä myydä näitä pil-
lejä kadulla aivan samoin kuin muutkin yhdistyk-
set olivat entisinä aikoina myyneet kaikenlaisia
kukkia ynnä muita esineitä. Palokunta laittoi
oikein suuret pillit kaikkiin letkuihinsa, ja kun
tulipaloa sammutettiin, niin oli silloin sellainen vi-
hellys ja huuto, että oikein teki korville hyvää.
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Tämä kaikki sai tehtailijat kateellisiksi. Tam-
pereella on monta kenkätehdasta, ja nämä kaikki
oikein kilpailivat keskenään, kuka heistä voisi
jollain tavalla ikuistuttaa Kiljuset kenkienkin
avulla. Hyppösen kenkätehdas sai viimein voi-
ton, sillä se keksi aivan erikoiset paksupohjaiset
poikain kengät, joita nimitettiin Mökö-Kengiksi,
ja ne olivat niin lujat, että niillä saattoi poika
vaikka kuinka paljon tahansa juosta, pohjien
kulumatta vähääkään.

Tämä valtaava innostus, joka maassa kaik-
kialla vallitsi, liikutti Kiljusen herrasväen mieltä.
Isä Kiljunen päätti tämän vuoksi panna toimeen
suuren paraatiin.

Hän ilmoitti jo edeltäkäsin, että ylennyksiä
saavat ne osastojen päälliköt, jotka hauskimmalla
tavalla voivat esiintyä paraadissa, ja arvaahan,
että siitä silloin syntyi jotain aivan merkillistä.

Ikimuistoisa ja aikakirjoissa mainittava oli se
päivä, jolloin paraati tapahtui.

Mahdotonta on kuvata kaikkia niitä temppuja,
joita oli keksitty, mutta parhaimmat jäivät ih-
misten mieleen ja niistä kauan puhuttiin.

Pohjalaiset, joita monasti on sanottu huima-
päisiksi ihmisiksi, osoittivat nytkin, ettei heitä
mikään huimaa, vaan koko komppania kulki isä
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Kiljusen ohitse Senaatintorilla kävellen käsillään.
Se oli suorastaan ällistyttävää, kun suuri määrä
miehiä käveli käsillään, koivet suorina ilmassa,
ja he olivat niin harjoitelleet, että jalat todella
olivat aivan suorina. Ja kun he saapuivat isä
Kiljusen kohdalle, niin silloin kaikki alkoivat lyödä
yhfaikaa ilmassa kantojaan yhteen. Ja he löivät
niitä aivan yhfaikaa! Se oli niin suurenmoista,
että isä Kiljusen silmiin nousi kyyneleet. Tunno-
ton ihminen hän olisikin ollut, ellei hän sellaisesta
olisi tullut liikutetuksi.

Savolaiset hyppäsivät kaikki yhdellä jalalla
ja tekivät tämän tempun aivan ihmeellisellä täs-
mällisyydellä. Kun näki heidän joukkonsa tule-
van, niin olisi luullut isojen kaniinien hyppelevän
soiton tahdissa.

Karjalaiset kulkivat ryömien ja hyppäsivät
aina määrätyllä hetkellä, nimittäin joka kolman-
nella askeleella. Tämä näytti ihan siltä, kuin
isoja sammakoita olisi ollut tulossa.

Hämäläiset olivat keksineet aivan uuden mars-

simistavan. He kulkivat yhtenä pitkänä jonona
miehet aivan toisissaan kiinni, ja määrätyllä het-
kellä sitten koko rivi kaatui eteenpäin ja sitten
taas nousi ylös.

Meriväki, joka on tottunut kiipeilemään ja hyp-



Yleisesikunta, siis armeijan korkein johto, oli keksinyt
sen, että he kieriskelivät maassa, ja aina kun tuli kasvot

ylöspäin, silloin jokainen teki kunniaa.



46

pimään, kulki sääret väärinä ja aina viidennellä
askeleella menivät kaikki kyykkyyn ja sitten
hyppäsivät korkealle ilmaan. Heidät oli tähän
temppuun harjoitettu siten, että kun komennus
tuli, niin laskettiin kuularuiskulla pitkin maata,
ja kun jokainen pelkäsi kuulan sattuvan jalkaansa,
niin hyppäsihän jokainen silloin oikein innoissaan.

Ratsuväki ajoi siten, että hevoset aina määrä-
hetkellä nousivat kahdelle jalalle. Tämä oli vaa-
tinut suurta harjoitusta, mutta kukaan ei sitä
ihmetellyt, sillä sellaistahan aina näkee sirkuk-
sessakin.

Tykkiväki oli keksinyt sen, että tykit ladattiin
omenilla ja sitten määrähetkellä ammuttiin niitä
kansanjoukkoon. Tässä tapahtui se ikävä ereh-
dys, että omenat menivät aivan Miskaksi ja ih-
misten naamat tulivat täyteen omenamoskaa.

Yleisesikunta, siis armeijan korkein johto, oli
keksinyt sen, että he kieriskelivät maassa, ja aina
kun tuli kasvot ylöspäin, silloin jokainen teki
kunniaa.

Yleisö oli aivan innoissaan, sillä tämähän osoitti
toki kaikki jotain uutta kekseliäisyyttä, kun siihen
asti paraadeissa aina oli matkittu saksalaista
marssimistapaa.

Parhaan palkinnon saivat kuitenkin soitto-
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.

kunnat, jotka olivat opetelleet soittamaan kaikki
marssit lopusta alkuun. Tämä kuului aivan ih-
meelliseltä, sellaista ei kukaan ollut odottanut.
Eri armeijaosastot olivat tämän johdosta aivan
kateellisia soittajille ja rangaistukseksi vaativat,
että niiden samana iltana piti soittaa kauppato-
rilla seitsemän tuntia aivan yhteen menoon tanssi-
musiikkia. Kun viimeinen tunti alkoi, niin silloin
oli enää jälellä kaksi rummunlyöjää ja yksi
bassotorven soittaja, kaikki muut olivat menneet
tainnoksiin.

Kyllähän monet olivat tähän Kiljusten paraa-
tiin innostuneita, mutta monet vakuuttivat, ettei
tämä ollut laisinkaan hauskaa ja että sellainen
huvitteluhalu oli kerrassaan anteeksiantamatonta.
Aina on ihmisiä, jotka eivät tahdo pitää hauskaa,
vaan vaatimalla vaativat, että elämän pitää olla
ikävää. Näiden ääntä ei vielä kukaan kuullut,
mutta salaa he alkoivat hommata. Ja kun ei heillä
omassa maassa ollut mitään tukea, niin he kään-
tyivät Ruotsin puoleen. Täällä oli ensin vallin-
nut tavattoman suuri ihastus sen vuoksi, että
otaksuttiin, että Kiljusen herrasväki alkujaan oli
ruotsalaista rotua, mutta kun sitten huomattiin-
kin, että he olivat puhtaasti suomalaisia, niin
alkoi Ruotsin lehtiin ilmestyä kirjoituksia, joissa
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puhuttiin ruotsalaisten sorretusta asemasta. Millä
tavalla heitä oikeastaan sorrettiin, sitä ei kukaan
voinut selittää, ja siksi siitä oli perin helppo kir-
joittaa. Mutta että sortoa todella oli olemassa,
se oli varmaa, sillä Kiljusen herrasväki ei koskaan
puhunut mitään muuta kuin suomea, koska he
eivät mitään muuta osanneetkaan. Tämä ruotsin-
maalaisten lehtien sota Suomen hallitusta vastaan
alkoi oikeastaan joku aika myöhemmin, ja siksi
siitä on puhuttava vasta silloin, kun sen vaiku-
tukset alkoivat tuntua.

Kiljusten mielipide oli, että jokainen ihminen
saa tehdä mitä hän vain tahtoo, ketään ei saa
kieltää tekemästä sitä, mikä häntä miellyttää.
Tätä ohjetta he itse olivat aina noudattaneet ja
tätä he nyt julistivat kaikille. Mutta vaikka isä
Kiljunen niin sanoi, ei hän koskaan sallinut, että
muut tekivät toisella tapaa kuin mitä hän määräsi.
Hän oli luotu tyranniksi.

Hänen vallanhimonsa ja käskemishalunsa tuli
ensiksi ilmi siinä, että hän määräsi kaikki teatte-
rit näyttelemään vain huvinäytelmiä ja operet-
teja. Vakavaa ei saanut näytellä muulloin kuin
kansallisina juhlapäivinä. Ja kun aina on sellai-
sia ihmisiä, jotka tahtovat nähdä vakavaakin esi-
tettävän, niin teatterit kiersivät isä Kiljusen mää-
-4 Kiljusten vallankumous.
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räyksiä sillä, että kaikkien kirjailijoitten syntymä-
päiviä vietettiin teattereissa. Tietysti ei heidän
syntymäpäivinään näytelty heidän kirjoittamiaan
teoksia, vaan aina muiden, varsinkin ulkomaalais-
ten, mutta siihen oli kansa jo entisenkin halli-
tuksen aikana niin tottunut, ettei se sitä vähää-
kään ihmetellyt. Mutta tällä pakotuksellaan isä
Kiljunen hankki itselleen jälleen uusia viha-
miehiä.

Vielä eli suuri osa kansaa Kiljusten puclclla,
sillä vielä Kiljuset kykenivät saamaan aikaan
odottamattomia ja hauskuttavia tekoja.

Ylicpistolla oli suuri juhla. Kun isä Kiljunen
arvasi, että siellä kaikki ovat hirvittävän juhlalli-
sia, niin hän päätti saada aikaan muutoksen tässä
suhteessa. Hän kutsui kaikki professorit koolle
ja piti heille puheen.

Ihmisen täytyy nauraa, sanoi isä Kiljunen.
Olkaa niin ystävällisiä ja naurakaa.

Meillä ei ole mitään naurettavaa, sanoi
rehtori.

Ettekö voi nauraa minulle? kysyi isä Kil-
junen.

Me emme koskaan naura hallitukselle,

Ette edes vaikka siinä on isä Kiljunen?
Emme sittenkään.



Ihmisen täytyy nauraa, sanoi isä Kiljunen. Olkaa
niin ystävällisiä ja naurakaa.
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Isä Kiljunen kutkutti muutamia professoreja
leuan alta. Muutama teologi nauroi, muut olivat
happaman näköisiä.

Minä käsken teitä nauramaan, sanoi sil-
loin isä Kiljunen.

Kaikki professorit koettivat, mutta kuului vain
hörinää.

Isä Kiljunen palasi kotiaan ja tuumi perheensä
kanssa, millä tavalla rehtori ja professorit voitai-
siin saada nauramaan.

Kun tuo juhla tuli, niin oli hallitus ryhtynyt
kaikkiin varokeinoihin nauramisen suhteen. Jo-
kaisen professorin takana istui poliisi. Kun isä
Kiljunen antoi merkin, niin silloin kutkutettiin
heitä kainaloihin. Ja kyllä silloin naurua ja virs-
kunaa tuli. Ja professorit olivat niin hullunkuri-
sen näköisiä, että kaikki salissa olevat purskahti-
vat täyteen nauruun. Isä Kiljunen oli saanut sen
aikaan, mitä hän oli tahtonut, mutta eivät profes-
sorit sittenkään hänestä pitäneet.

Ihmiset nauroivat aina ennen meille, sanoi
äiti Kiljunen. Miksi he eivät enää naura?

Me emme ole enää yhtä hauskoja, vastasi
isä Kiljunen.

Me olemme kuluneet loppuun ja tulleet
muiden ihmisten kaltaisiksi, sanoi Luru.
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Meidän täytyy palata jälleen siis entiseen
elämänmuotoomme, sanoi isä Kiljunen.

Ja kun hän tämän päätöksen oli tehnyt, niin
hän alkoi tuumia, millä tavalla hän jälleen voisi
olla huvittava.

t



Kiljusten hallitus jatkuu.

Isä Kiljunen oli aina kuullut puhuttavan kou-
lujen tutkinnoista ja kutsui nyt luokseen koulu-
hallituksen neuvottelemaan. Kun uudet virtauk-
set olivat tulleet maahan, niin tahtoi isä Kiljunen,
että kerrankin kouluissa pojat saisivat vuorostaan
pitää tutkinnon ja koettaa opettajiensa taitoja.
Kouluneuvoksien hiukset nousivat kauhusta pys-
tyyn, paitsi tietysti niiden, joilla oli kalju pää.
Koskaan ei oltu ennen kuultu, että koulupojat
saisivat jollain tavalla tutkia opettajiaan. He
huomauttivat siitä isä Kiljuselle, mutta tämä sanoi,

Katsokaa kansaa, eikö se saa tutkia ja ar-
vostella hallitustaan? Jos kerran maa on tasa-
valtainen ja kaikki ovat yhdenarvoisia, niin miksi
koulupoikia juuri pidettäisiin orjina, joilla ei
ole mitään sananvaltaa. Ei, tässä on tehtävä
muutos. Kerran vuodessa, vain kerran vuodessa
on oleva sellainen päivä, jolloin pojat saavat
koettaa, mitä opettajat kestävät.
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Suomessa on aina pantu hallituksen tahto täy-
täntöön, oli se millainen tahansa, niin tehtiin nyt-
kin. Kaikille kouluille ilmoitettiin, että lokakuun
18 päivänä jokaisessa maan oppikoulussa, joka
nautti valtioapua, saivat oppilaat koettaa opetta-
jien kärsivällisyyttä.

Sanoin kuvaamaton oli se riemu, joka maassa
vallitsi koululaisten piireissä, kun tämä hallituk-
sen päätös oli tullut tietoon. Sosialistilehdet jäl-
leen ylistelivät isä Kiljusta, koska kansalaisille,
kuuluivatpa ne mihin ikäluokkaan tai säätyyn
tahansa, annettiin täysi vapaus arvostella esival-
taansa ja koettaa, missä määrin se oli kykenevä
tehtäväänsä. Sehän oli kaiken kansanvaltaisuu-
den peruskivi. Jokainen, jota määrätään tai käs-
ketään, saa vuorostaan arvostella.

Oikeistolehdet napisivat vastaan, mutta eivät
uskaltaneet kirjoittaa jyrkästi.

Jokaisessa maan kolkassa odotettiin lokakuun
18 päivää suurella jännityksellä. Opettajat olivat
monin paikoin aivan sairaita pelosta. Oppilaat
yleensä olivat innoissaan ja pitivät taajaan ko-
kouksia tuumiakseen, mitä tuona päivänä teh-
dään.

Ennenkuin kerrotaan tämän ajanjakson loppu,
on kerrottava, mitä eri paikoissa maata tapahtui.
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Oulussa päätettiin kalastaa opettajat. Kos-
ken rannalle, putouksen yläpuolelle pantiin lotja,
joka oli kivillä täytetty. Tämän lotjan perään
kiinnitettiin köysi, joka ulottui kaupungille. Tä-
hän köyteen liitettiin sitten muita köysiä, jotka
ulottuivat eri kouluihin, ja jokaisen tällaisen köy-
den päähän pantiin niin monta nuoraa kuin kou-
lussa oli opettajia. Heti aamulla alkoi koulussa
opettajien pyydystäminen. Monet tappelivat vas-
taan aivan vimmatusti käyttäen apunaan viivoit-
timia ja karttakeppejä, mutta joutuivathan he
alakynteen, kun jokaista opettajaa kohti oli aina-
kin kaksikymmentä oppilasta. Kun kaikkien opet-
tajien vyötäröille oli saatu nuora ja heidät oli
sidottu tuohon yhteiseen köyteen, annettiin merkki
ja silloin päästettiin kosken partaalla oleva lotja
irralleen. Se lähti hirveätä vauhtia kiitämään
koskea alas, veti kaikki köydet tiukalle, ja nyt oli
opettajien pakko seurata mukana. He tarrasivat
matkalla mihin vain saivat kätensä kiinni. Monet
halailivat puiden runkoja kaupungin puistoissa,
toiset tarttuivat vesiränneihin, eräät matkalla
vastaantulijoihin. Kun köysiä oli monta, niin
sotkeentui niihin aivan sivullisiakin ihmisiä. Ja
nyt tämä koko joukko lotjan kiskomana juoksi,
hyppeli ja kieriskeli koskea kohden. Tiesi miten



57

siinä olisi käynyt, ellei köysi, joka oli sidottu lot-
jaan, olisi katkennut kovasta pirgcituksesta,
jolloin kaikki opettajat yhfäkkiä kaatuivat se-
lälleen, Kun he olivat tästä päässeet vapaiksi,
juoksivat he kaikki asemalle, ottivat yli-
määräisen junan ja lähtivät Helsinkiä kohden
pakoon.

Matkalla yhtyi heihin muita pakolaisia. Vaa-
sassa olivat pojat panneet kaikille tuoleille synde-
tikonia, ja kun opettajat istuivat niille, jäivät hei-
dän housunsa kiinni, naisilla tietysti hameet. Ei
auttanut mikään muu kuin riisua ne yltään, jos
tahtoivat ollenkaan kävellä, sillä epämukavaahan
on olla, jos takamuksissa on kokonainen tuoli
aina Valmiina.

Kokkolassa olivat lapset vahalla kiilloittaneet
kaikki lattiat niin kovasti, että opettajat eivät py-
syneet laisinkaan pystyssä. Ja kun lapset koko
ajan heittelivät opettajia kaikenlaisilla pienillä
esineillä ja nämä koettivat väistää niitä, niin
kaatuivat tietysti opettajat silloin mukkelehtien.
Ja lihavat tekivät aivan toisella tavalla kuper-
keikkoja kuin laihat.

Lapuan yhteiskoulu meni aivan liian pitkälle
näissä kokeissaan. Siellä pojat heittelivät koira-
pommeja opettajien tielle, niin että nämä saivat
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hyppiä kauhuissaan korkealle ilmaan. He saivat-
kin myöhemmin julkisen varoituksen tästä.

Porin koululaiset olivat sopineet siitä, että
kaikki lapset istuvat pulpettiensa alla ja sopivan
hetken tullessa nipistelevät opettajiaan sääriin.

Raumalla olivat lapset olleet aivan hirvittäviä.
He kokosivat kaikki kirput, mitä vain saivat kä-
siinsä, ja niitä on aina merikaupungeissa runsaasti.
Nämä he sitten päästivät luokissaan vapaaksi,
mutta siitä oli heille itselleen surulliset seurauk-
set, sillä kirput eivät hyppineetkään opettajien
päälle, vaan heidän itsensä kimppuun, ja lo-
pulta muodostui koulu kummalliseksi paikaksi,
missä oppilaat syyhyttelivät itseään aivan vim-
matusti.

Tampereen kaikki koululaiset olivat pitäneet
yhteisen kokouksen kaupungin torilla, missä
muuan pitkä yhteiskoululainen johti puhetta.
Hän pääsi tähän arvoasemaan sen vuoksi, että
isoisänsä oli ollut kuuluisa suomalaisuuden esi-
taistelija. Yhteisestä sopimuksesta täällä oppilaat
päättivät ruveta kyselemään opettajiltaan läk-
syjä, pitäen itse edessään kirjoja auki, mutta teh-
den kaiken voitavansa, jotta opettajat eivät pääs-
seet lunttaamaan. Harva opettaja sai sen kor-
keampaa arvosanaa kuin nelosen, sillä kun he



59

aina olivat kirjasta katsoneet, eivät he tietysti
muistaneet niin paljoa kuin oppilaat muistavat.
Jokaisen opettajan selkään kirjoitettiin sitten
hänen arvosanansa, ja heidän täytyi koko kau-
pungin katsellessa kävellä kaupungin esplanaadi
päästä päähän. Tätä voi todella sanoa oikeaksi
tutkinnoksi. Myöhemmin selitettiinkin, että tam-
perelaiset olivat tämän tutkinnon oikealla tavalla
käsittäneet.

Hämeenlinnalaiset olivat hyvin viattomia.
He ryhtyivät ampumaan opettajiaan kohden pa-
perinuolia. Tätähän koululaiset aina ennenkin
ovat tehneet. Nyt oli vain siinä se erotus, että
opettajan arvo määrättiin sen mukaan, miten
monta kertaa hän kykeni väistämään.

Kajaanissa lapset maalasivat opettajistaan
kuvat, ja sitten saivat kaikki opettajat istua kau-
pungintalolla kuviensa vieressä, jotta kaikki sai-
vat nähdä, millaisina lapset heidät kuvitteleVat.
Kun lasten piirustustaito oli yleensä heikko, niin
oli täällä opettajien asema hyvin vaaraton.

Toista oli lisalmessa, jossa lapset, jotka olivat
kuulleet puhuttavan teosofiasta, johdattivat kaik-
kiin opettajiinsa sähkövirran nähdäkseen, millai-
nen heidän astraalisielunsa on, jotta sen mukaan
voidaan päättää heidän henkinen etevämmyy-
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tensä. Kun ei mitään näkynyt, päättivät oppilaat,
että kaikki opettajat olivat tyhmiä.

Kuopiossa vaadittiin opettajilta nopeaa puhu-
misen taitoa. Savolaisethan yleensä ovat hyvin
ketteriä kieltään käyttämään. Kaikki opettajat
saivat lukea ääneen, ja oppilaat laskivat, miten
monta sanaa kukin ennätti kymmenessä minuu-
tissa.

Mikkelissä olivat opettajat yhdessä keksineet
keinon, sillä hekin olivat pitäneet kokouksensa.
He ehdottivat, että leikittäisiin yhdessä Kiljusen
herrasväkeä presidentin kunniaksi. Lihavin opet-
taja oli isä Kiljunen ja laihin opettajatar oli äiti
Kiljunen. Tässä ilossa oppilaat aivan kokonaan
unohtivat, että heidän piti jollain tavoin tutkia
opettajiaan. Tosin isä ja äiti Kiljusta esittävät
opettajat olivat aivan velttoja väsymyksestä saa-

tuaan kovin paljon juosta, mutta olihan sillä
tämä vaarallinen päivä vältetty.

Nurmekseen ei ollut tullutkaan mitään koulu-
hallituksen julistusta, niin väitettiin, mutta tosi-
asia oli, että koulun rehtori oli sen salannut. Ol-
tiinhan Karjalassa ja siellä ollaan aina ovelia. •

Joensuussa olivat oppilaat asettaneet kaikkien
opettajien tuoleille nauloja pystyyn. Mutta eräs
petollinen oppilas oli edeltäkäsin ilmoittanut tä-
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män juonen, ja sen vuoksi ei kukaan opettaja istu-
nut. Sen sijaan laittoivat opettajat omasta puo-
lestaan kaikenlaisiin paikkoihin nauloja. Oppilaat
istuivat tietämättään näille, ja tuo ilmiantaja sat-
tui istumaan kaksituumaisen naulan päälle. Oppi-
laat pantiin sitten yhteen riviin suulleen, jamuuan
seppä kiskoi pihdeillä naulat pois.

Sortavalassa sattui hyvin kummallisesti. Siellä
Vaadittiin kaikilta opettajilta kirjalliset kokeet.
Kaikki opettajat pantiin yhteen saliin istumaan ja
heille määrättiin tehtävät. Mutta kun opettajat
olivat aina seuranneet sitä, miten tällaisissa ta-
pauksissa oppilaat osaavat opettajia petkuttaa,
olivat he niin taitavia, että vaikka oppilaat teki-
vät parastaan vartioidakseen heitä, he sittenkin
osasivat luntata ja hankkia toisiltaan tiedot. Ja
vaikka he olivat muissa aineissa kuin omissaan
hyvin heikkoja, niin toisten avulla he sittenkin
kirjoittivat sellaiset kokeet, että ne olivat kor-
keimman arvosanan arvoiset.

Mutta Viipuri! Siellähän ovat maan kaikkein
pahankurisimmat koulupojat. Tämän tiesivät
opettajat, ja sen vuoksi siellä vallitsikin hirvittävä
jännitys. Kansaa oli kerääntynyt koulujen edus-
talle, koska viipurilaiset ovat kovin uteliasta vä-
keä. Täällä olivat oppilaat keksineet sen, että jo-
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kaisen opettajan oli annettava näyte laulutaidos-
taan, koska karjalaiset yleensä ovat musikaalisia
ihmisiä. Mutta eiväthän kaikki opettajat osaa
laulaa, harvat heistä viitsivät edes koulujuhlissa
ottaa lauluun osaa, ja seurauksena olikin, että kun
vaadittiin Maamme-laulun kaikki värssyt laulet-
taviksi, ei ainoakaan opettaja osannut niitä kaik-
kia. Jokaisesta osaamattomasta värssystä annet-
tiin opettajalle musta viiva otsaan, ja sitten heitä
kuljetettiin pitkin kaupunkia. Monet heistä oli-
vat aivan kuin tatueerattuja, sillä laulussahan on

kovin monta värssyä. Tämän jälkeen opetta-
jat muodostivat yhdistyksen Maamme-laulun
värssyjen oppimista varten.

Kouvolassa opettajat keksivät vastajuonen.
Heti aamulla he ryhtyivät kyselemään arvoituk-
sia toisiltaan. Oppilaat niin innostuivat tästä,
että unohtivat, että heidän oli tutkittava ja innos-
tuivat itse arvaamaan. Vasta kun viimeinen tunti
oli kulunut loppuun, he huomasivat erehdyksensä,
mutta se oli myöhäistä. He alkoivat viheltää,
mutta silloin opettajat ottivat patukat esiin ja
antoivat kaikille järjestään aika selkäsaunan.
Tästä he saivat kyllä varoituksen, mutta he eivät
siitä välittäneet mitään, niinkuin opettajat eivät
koskaan välitä varoituksista, he nauravat niille.
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Kotkassa oppilaat päättivät, että opettajien
päät oli mitattava, jotta nähtäisiin, kuinka suu-

ret aivot heillä on. Tätä Varten he ottivat paperi-
massaa, johon sekoitettiin kipsiä, sitten rasvattiin
opettajien päät, tämä massa painettiin niihin kiinni
ja odotettiin, kunnes se oli kovettunut. Mutta
nyt kävikin niin hullusti, että kaikkien tukka kävi
massaan kiinni, eikä sitä saatu irrotti'maan muu-
ten kuin hakkaamalla se kappaleiksi. Tätä varten
nyt oppilaat vasaroilla tako ivat opettajien päitä.
Tämän jälkeen puhutaankin Kotkassa aina pää-
hän pänttäämisestä. Muutamat opettajat tulivat
tämän jälkeen hirvittävän harvatukkaisiksi.

Loviisassa ja Haminassa opettajat menivät
piiloon ja oppilaat saivat olla kuurupiilosilla hei-
dän kanssaan. Heitä etsittiin ja löydettiinhän
opettajat millein mistäkin paikasta. Eräs oli pu-
keutunut naiseksi, toinen oli mennyt pakkilaatik-
koon, jonka oli antanut naulata kiinni, kolmas oli
vuoteensa alla, neljäs istui kanakopissa koko päi-
vän, viides oli koulun katolla kädessään paloruis-
kun letku, jolla hän karkoitti kaikki oppilaat
luotaan.

Porvoossa olivat lapset niin kilttejä, että sa-
noivat halveksivansa kouluhallituksen määräyksiä
eivätkä siis tehneet mitään. Kun isä Kiljunen tä-



viides oli koulun katolla kädessään paloruiskun
letku, jolla hän karkoitti kaikki oppilaat luotaan.
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män kuuli, suuttui hän niin, että kielsi koskaan
hänelle pystyttämästä Porvooseen muistopat-
sasta, vaikka siellä olikin jo toinen hänen veroi-
sensa suurmies, nimittäin Runeberg.

Turussa vaadittiin opettajia näyttämään koulu-
todistuksensa, ja sitten pojat tutkivat, oliko heillä
vastaavat tiedot. Jos numero ei vastannut tietoja,
niin annettiin jokaiselle opettajalle laiskanläksy
ja kiusattiin heitä tietojen pänttäämisellä niin,
että monet tulivat siitä aivan harmaiksi. Eräät
opettajat olivat niin heikkoja tiedoissaan, ettei-
vät osanneet edes ensimmäisen luokan oppilaitten
kysymyksiin vastata.

Helsingissä vietiin kaikki opettajat riviin Se-
naatintorille ja siellä kunkin koulun suulain oppi-
las piti julkisen esityksen kunkin opettajan tie-
doista, opetustavoista ja luonteesta. Tämä oli
opettajien mielestä jo aivan liikaa, sillä helsinki-
läiset opettajat ovat aina kovin ylpeitä. Kun
muu keino ei auttanut, niin he äkkiä läksivät pa-
koon. Ja nyt alkoi sellainen juoksu, että se oli
ihan kuin Kiljusten juoksua. Kyllähän voimiste-
lunopettajat pääsivät helposti karkuun, sillä he
olivat hyviä juoksemaan, mutta monet vanhat
opettajat olisivat joutuneet epäilemättä poikien
kynsiin, elleivät olisi keksineet oivallista keinoa.
5 Kiljusten vallankumous.
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He menivät kiireesti kauppatorille, hyökkäsivät
siellä oleviin autoihin ja luvaten suuret summat
rahaa käskivät kiireesti ajaa pois kaupungista.
Ja ainahan autonkuljettajat ovat valmiita rahasta
tekemään mitä tahansa, he antoivat koneittensa
mennä hurista. Kun torilta kaikki autot oli otettu,
niin eiväthän pojat voineet ajaa jälestä. He koet-
tivat juosta, mutta minne heidän jalkansa riitti-
vät autojen kanssa! Tällä välin kaikki opettajat
menivät Alppilaan, tilasivat siellä aterian ja is-
tuivat kaikessa rauhassa aterioimaan, pitäen pu-
heita Kiljusten hallitusta vastaan ja laulaen in-
noissaan koululauluja, joista varsinkin laulu:
»Koska meitä käsketään mielessämme pitämään»
oli heille rakas. Mutta kesken juhlaa tapahtui
odottamaton käänne. Opettajat olivat huutaneet
niin kovaa, että se oli kuulunut maantielle asti.
Muuan mies tuli ottamaan selkoa, kuka siellä piti
pahaa elämää, ja kuultuaan opettajien siellä mel-
lastavan, ilmoitti siitä kaupunkiin. Pojat saapui-
vat laumalla Alppilaan, piirittivät talon, ottivat
opettajat pihalle ja vaativat heidät kertomaan,
mitä koiranjuonia he olivat koulussa tehneet.
Tämä tutkinto oli aivan ihmeellinen. Peloissaan
opettajat kertoivat kaikki juonensa, ja silloin oppi-
laat tulivat siihen varmaan vakaumukseen, että
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jota ankarampi opettaja, sitä hurjempi hän oli
poikana ollut. Se hyvä tästä oli seurauksena,
että sen jälkeen ei koskaan koululaisten koiran-
kurisuutta ole Helsingissä rangaistu ankarasti.

Isä Kiljunen oli tällä määräyksellään voitta-
nut kaikkien koululaisten ihailun, mutta sehän
hänellä oli jo ennestäänkin. Sen sijaan hän oli
saanut kaikki opettajat vastaansa, ja se oli hä-
nelle viimein vaarallista.



Kiljusten kukistuminen.

Kaikki ovat kuulleet puhuttavan »mustasta
sotnjasta». Se on oikeastaan venäläinen nimitys,
mutta sellainen liitto on joka maassa. Se on
koottu ihmisistä, jotkavihaavat kaikkea iloisuutta
ja istuvat mieluummin happamina ja synkkinä
kuin nauravat ja iloitsevat. Varsinkin niin sano-

tut diplomaatit kuuluvat tällaiseen joukkoon.
Kun nyt Kiljusten hallitus oli jonkun aikaa

kestänyt, ryhtyi tällainen salainen järjestö toi-
mimaan heidän kukistamisekseen. He tunsivat
toisensa eräästä seikasta. Kiljusen hallituksen
aikana oli kaikkien ihmisten määrä hymyillä ka-
dulla. Nämä ihmiset näyttivät myös hymyilevän,
mutta jos tarkkasi, niin huomasikin, että he irvis-
tivät. Kun hymy ja irvistys usein näyttää sa-
malta, niin sitä eivät kaikki huomanneet. Kun
kaksi tuollaista mustasotnjalaista tapasi toisensa,
niin he aina vetivät suunsa leveälle, jotta ham-
paat näkyivät.
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Jo aikaisemmin on kerrottu siitä kiukusta,
mikä Ruotsissa vallitsi sen johdosta, että isä Kil-
junen ei ollutkaan syntyjään ruotsalainen. Tämä
kiukku purkautui sanomalehtikirjoituksissa, joissa
aina häväistiin kaikkea, mikä oli suomalaista.
Tekosyyksi hyökkäykseensä ruotsalaiset ottivat
sen, että he tahtoivat saada Ahvenanmaan, mutta
todellinen syy oli se, että he tahtoivat kukistaa
Kiljusten hallituksen. Ruotsin lähettiläs oli louk-
kaantunut siitä, että ensi kerran käydessään ter-
vehtimässä Kiljusia ei häntä otettukaan tanssilla
vastaan. Hän teki tästä ilmoituksen hallituksel-
leen. Ja kun Ruotsissa kuultiin, että äiti Kilju-
nen oli Amerikan lähettilään kanssa tanssinut
foxtrottia linnan kaikkien huoneitten kautta,
eikä mitään Ruotsin lähettilään kanssa, niin ruot-
salaiset tulivat aivan vimmoihinsa tällaisesta hei-
dän lähettiläänsä halveksimisesta. Olihan ruotsa-
laisilla sellainen kaunis tanssi kuin »kudo kangast’»,
jota varsin hyvin olisi voinut tanssia.

Ruotsissa painettiin salaisia kirjelmiä, joita
nuo irvistelevät ihmiset sitten jakoivat salaa
kautta maan. Tosin.poliisilaitos koetti niitä na-
pata käsiinsä, mutta ei onnistunut saamaan ainoa-
takaan.

Kiljusten saavuttama kansansuosio alkoi myös
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vähitellen kadota sen vuoksi, että monien hallitus-
huolien vuoksi he eivät enää jaksaneet nauraa,
vielä vähemmän pitää muille hauskaa.

Minä olin tyhmä, kun rupesin presidentiksi,
sanoi isä Kiljunen. Tämä on raskas javaivalloi-
nen homma.

Hän päätti luopua siitä. Mutta jos hän olisi
luopunut, niin ainahan oli olemassa se vaara, että
hän uudelleen pääsisi hallitsemaan, ja sen vuoksi
hänen vastustajansa päättivät hänet kokonaan
kukistaa.

Kaikki ulkovallat liittyivät yhteen, ja heidän
edustajansa pitivät salaisia kokouksia. Tämä oli
ensi kerta maailman historiassa, jolloin kaikki
maailman vallat olivat yhtä mieltä jossain asiassa.
Ja tämä asia oli se, että iloisuus on valtiossa vaa-
rallista ja siksi se on kukistettava ja entinen ikävä
juhlallisuus saatava sijaan.

Tämä salaliitto oli kaikkien heidän mielestään
niin kovin tärkeä, että he eivät voineet pitää suu-
taan kiinni, vaan salaisuus tuli Kiljustenkin tie-
toon.

Ensimmäisen kerran elämässään oli isä Kilju-
nen todella vakava.

Minun aikani on ollut ja mennyt, sanoi
hän. Mutta vähällä minä en lähde pois, vaan
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saavat he ainakin viimeisenä hallituspäivänäni
sellaisen seikkailun, että sen muistavat.

Perheelleen hän ei sanonut mitään, vaan ke-
hoitti heitä ainoastaan kaikessa hiljaisuudessa
lähtemään maalle heidän entiseen asuntoonsa
katsomaan, miten siellä kaikki on kunnossa.

Jotta tämä lähtö ei herättäisi mitään huomiota,
päätti isä Kiljunen toimittaa perheensä yöllä au-
toilla matkaan. Tätä varten hän tilasi valtion
auton yöksi asuntonsa pihalle. Päivällä hän vielä
antoi kiilloittaa kaikki linnan lattiat aivan liuk-
kaiksi. Ne olivat niin vaarallisia, että niillä ei
pysynyt kukaan pystyssä muuten kuin kumiken-
gät jalassaan.

Mutta Kiljusten viholliset olivat saaneet jotain
vihiä autosta ja arvasivat, että herrasväki aikoi
karata. Sen vuoksi he päättivät yllättää Kiljuset
kiireimmän kautta.

Isä Kiljunen istui ikkunassa, kun hän näki
linnan edustalle kokoontuvan suuren ihmismää-
rän. Hän arvasi heti, että hyökkäys alkaa. Hän
käski perhettään olemaan valmiina lähtöön. Nämä,
jotka aina tottelivat isä Kiljusta, menivät palatsin
pihalle ja odottivat siellä.

Isä Kiljunen otti äkkiä esiin palopostista let-
kun ja avasi vesijohdon. Ja sitten hän käänsi
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letkun hyökkääjiä kohden. Kylläpä siinä syntyi
metakka ja arvaahan sen, että kaikki kiljuivat,
kun saivat vesisuihkun vasten kasvojaan. Mutta
isä Kiljunen suuntasi letkunsa yhä vain pitkin
linnan pihaa. Vaikka ihmiset koettivat päästä
pakoon, niin aina hän ennätti heihin ruiskuttaa.

Lopulta hyökkääjät tekivät rohkean päätök-
sen, ryntäsivät linnan pääovea kohden ja juoksi-
vat sisään.

Mutta linnan sisällä heitä vasta uusi ansa odot-
tikin, nuo liukkaat portaat ja permannot. Vaikka
he kuinka koettivat varovasti liikkua, niin aina
joku kaatui jakaatuessaan lykkäsi toisia kumoon.
Isä Kiljunen juoksi toisesta huoneesta toiseen ja
kiljuva joukko hänen jälestään. Aina kun äkki-
näinen mutka tuli, niin silloin kaikki taas oikein
luisuivat pitkän matkaa, kaatuivat toistensa
päälle, kapusivat ylös ja taas läksivät ajamaan
takaa. Mutta kun isä Kiljusella oli kumikengät
jalassaan, niin hän yksinään saattoi liikkua aivan
turvallisesti. Hän pujahti linnan pihalle ja siitä
autolla perheensä kerällä kadulle.

Nyt viholliset heti soittivat kaikille poliisiase-
mille molemmilla Viertoteillä, että tielle oli kaa-
dettava sellaisia tavaroita, ettei Kiljusten auto
pääse eteenpäin. Kun Kiljuset tulivat Söörnää-
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sin puolelle, niin oli kadulla jo kokonainen vuori
kaikenlaisia rattaita ja muuta sellaista, jotta hei-
dän oli mahdotonta päästä eteenpäin. He palasi-
vat siis kaupunkiin ja yrittivät Töölön kautta,
mutta täällä oli museon kohdalla samanlainen
sulku. Nyt Kiljuset tulivat takaisin kaupunkiin.
Kun isä Kiljunen arvasi, että kadulla voidaan
heidät ottaa kiinni, keksi hän sopivan keinon tä-
män estämiseksi. Hän näki kadun vierellä puhe-
linpylvään, jota ei vielä oltu pantu paikalleen.
Hän nosti sen poikiensa avulla autoon ja asetti
sen siihen poikittain.

Kun hän nyt ajoi pitkin Aleksanterinkatua,
niin tuli kokonainen armeija heitä vastaan ja täytti
kadun koettaen heitä estää.

Pois alta taikka lamataan! huusi isä Kilju-
nen ja ajoi autolla aivan suoraan ihmiskasaan.

Kun tuo pylväs oli pitkä, niin se täytti koko
kadun leveyden. Ja nyt se lykkäsi ihmisiä yhteen
kasaan. Ihmisiä mukkelehti toistensa yli, niitä
kaatui suurina kasoina kadulle. Vähän ajan
päästä oli koko katu aivan kuin suuri taistelutan-
ner täynnä maassa makaavia olentoja.

Nyt tämä joukko nousi ylös ja läksi ajamaan
uudelleen Kiljusia takaa. He kokoontuivat Se-
naatintorille. Täällä isä Kiljunen autollaan kiersi
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toria ja kaatoi taas kaikki kumoon, paitsi ne,
jotka ennättivät paeta Nikolainkirkon portaille.

Tästä kaikesta syntyi tietysti aivan hirveä
melu. Se oli niin suuri, että kaikui kautta kau-
pungin ja ihmiset ryntäsivät katsomaan, mikä on
hätänä.

Söörnääsissä asuu hyvin paljon kansaa. Nyt
nämä kaikki tulivat katsomaan, mitä keskikau-
pungilla oikeastaan tapahtui. Isä Kiljunen lähti
silloin ajamaan pitkin Unioninkatua Söörnääsiin
päin, koko ajan tuo suuri pylväs autossaan poikki-
päin. Kun söörnääsiläiset näkivät tämän lai-
toksen, niin he kääntyivät tietysti heti pakoon.
Nyt oli heidän tiellään se sulku, jonka poliisit oli-
vat laittaneet. Silmänräpäyksessä se oli heitetty
syrjään, ja Kiljuset pääsivät autollaan kaupungista
pois.

Nyt mentiin tulista vauhtia eteenpäin. Kil-
juset pyrkivät kotiaan ja sinne he tietysti viimein
pääsivätkin.

Mutta Kiljusten vainoojat olivat myös hankki-
neet itselleen autoja ja läksivät heitä ajamaan
takaa.

Tietysti hekin tulivat Kiljusten kotia, sillä
arvasivathan he, että sinne tämä herrasväki oli
mennyt.
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Kiljusten lehmä oli kovasti kaivannut herras-
väkeään, sillä se oli seuraa rakastava. Kun se
kuuli heidän saapuvan kotia, niin se juoksi keik-
kuen heitä vastaan. Kiljuset taputtelivat sitä ja
jättäen auton pihalle menivät sisään. Lehmä kat-
seli jonkun aikaa tätä ihmeellistä laitosta ja kun
se oli utelias, kiipesi se siihen. Lehmä on hyvin
iso ja kömpelö eläin. Tullessaan autoon se sattui
kaviollaan painamaan siihen polkusimeen, jolla
auto pannaan liikkeelle.

Aijai sitä kyytiä, millä se nyt meni! Se kiersi
aivan kuin humalassa pitkin pihaa. Kiljuset
kuulivat kohinan ja tulivat portaille katso-
maan.

Isä huusi ja neuvoi lehmää, miten sen oli auto
pysäytettävä, mutta eihän lehmä sitä ymmärtä-
nyt, vaan peloissaan ammui surkeasti ja painoi
siihen polkusimeen, jolla vauhti lisääntyi.

Auton ohjaustanko oli niin asetettu, että auto
kiersi koko ajan kehässä taloa. Vainoojat olivat
tulleet ja koettivat hypätä autoon, mutta se ei
ollut mahdollista, sillä pylväs oli vielä autossa
kiinni ja kun joku aikoi lähestyä, niin täytyi
hänen hypätä korkealle ilmaan, jotta ei pylväs
häntä kaataisi, ja takaapäin juoksemalla ei tie-
tysti kukaan voinut saada autoa kiinni.
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Ihmiset olivat pihalla eivätkä päässeet sisään,
Kiljuset olivat sisällä eivätkä päässeet ulos.

Eräät viisaat insinöörit ehdottivat, että olisi
rakennettava korkea silta, joka ulottuisi auton
tekemän kehän yli talon katolle. Mutta sehän olisi
vienyt hirveän paljon aikaa.

Isä Kiljunen, joka aina on kekseliäs, löysi sil-
loin keinon, jonka avulla he pääsisivät talosta.
Hän otti pitkän köyden, teki sen toiseen päähän
silmukan, käski koko perhettään tarttumaan lu-
jasti köyteen kiinni. Kun auto kiisi ohitse, heitti
hän silmukan lehmän sarviin. Lehmä keikahti
kumoon, mutta ei pudonnut autosta ja samalla
se auton vauhdin vaikutuksesta veti koko herras-
väen mukanaan. Kiljuset lensivät suuressa kaa-
ressa ilmassa auton mukana. Äkkiä huusi isä
Kiljunen:

Päästäkää irti!
Kiljuset päästivät nuoran käsistään ja silloin

he kaikki linkosivat ilman halki. He lensivät
suuressa kaaressa ja putosivat viimein maahan.
Olisihan moni muu siinä jo taittanut niskansa,
mutta Kiljusillehan sellainen ei koskaan ollut
mahdollista.

Kaikki ryntäsivät ottamaan Kiljusia kiinni,
vaikka se oli kylläkin heille vaarallista, koska



Isä huusi ja neuvoi lehmää, miten sen oli auto pysäy-
tettävä, mutta eihän lehmä sitä ymmärtänyt, vaan pe-
loissaan ammui surkeasti ja painoi siihen polkusimeen,

jolla vauhti lisääntyi.
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auto tulista vauhtia kiisi talon ympärillä ja siis
saattoi milloin tahansa ajaa heidän ylitseen.

Juuri tämä seikka, että auto esti takaa-ajajia,
teki sen mahdolliseksi, että Kiljuset pääsivät
Vihamiestensä autojen luokse ja ottivat ne hal-
tuunsa. Jokainen Kiljusista otti osalleen yhden
auton, ja sitten he kaikki yhdessä lähtivät aja-
maan pakoon.

Kaikki muut saivat jäädä talon pihalle ih-
mettelemään. Heillä ei nyt ollut mitään muuta
autoa käytettävänään kuin se, missä lehmä ajoi,
mutta sehän kiisi yhä eteenpäin. He huusivat
ja huitoivat, mutta Kiljuset ajoivat tiehensä ku-
kin omassa autossaan paitsi tietysti Pulla, joka
istui takaistuimella siinä, jota äiti Kiljunen ohjasi.

Kun vainoojat tällä tavalla olivat kaikki maa-
seudulla, niin Kiljuset palasivat Helsinkiin. Ajaes-
saan presidentin asunnon eteen he näkivät Ame-
rikan lähettilään. Tämä heilutti heille ystävälli-
sesti kättään ja tuli tervehtimään herrasväkeä,
joka astui autoistaan.
- Minä olen tullut teidät pelastamaan, sanoi

Amerikan lähettiläs. Täällä teitä ei ymmär-
retä. Teidät tahdotaan ikuisiksi ajoiksi vangita.
Minä en siitä pidä, vaan mieluummin vien teidät
maanpakoon.
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Minä olen tullut teidät pelastamaan, sanoi Amerikan
lähettiläs.



Tykit paukkuivat, liput liehuivat, ja Kiljuset läksivät-
maasta pois.

6 Kiljusten yallanloip ous.
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Minne? kysyi isä Kiljunen.
Tietysti Amerikkaan, vastasi Amerikan

lähettiläs. Satamassa on juuri meidän sota-
laivamme. Tulkaa sinne ja me lähdemme pois
tästä maasta, joka teille on ollut epäystävällinen.

Mutta miksi te olette meille näin ystäväl-
linen? kysyi äiti Kiljunen.

Kukaan presidentin rouva ei ole vielä kos-
kaan Amerikan lähettilään kanssa tanssinut fox-
trottia, sanoi lähettiläs liikutettuna. Minä
muistan sen aina ja siksi tahdon teidät pelastaa.

Kiljuset menivät laivaan.
Tykit paukkuivat, liput liehuivat, ja Kiljuset

läksivät maasta pois. Heidän kukistajansa pää-
sivät jälleen valtaan ja saivat aikaan niin suuren
ikävystymisen koko maassa, että nauramista
pidettiin siellä rikoksena.

Näin olivat Kiljuset jättäneet Suomen, ja hei-
dän elämänsä suurin ja tärkein jakso oli siten
päättynyt.
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