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HENKILÖT:

ISÄ KILJUNEN.
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MÖKÖ.
LURU.
PLÄTTÄ.
HERRA MATTILA.
ROUVA MATTILA.
HERRA ESKOLA.
ROUVA ESKOLA.
PIINA, Mattilan palvelijatar.
JAAKKO.
LASSI.
AUTONKULJETTAJA.





ENSIMMÄINEN NÄYTÖS.

Maalaiskartanon pihamaa. Vasemmalla rakennus
kuisteineen. Talon seinää vastaan tikapuut. Taus-
talla korkea pensasaita, jonka takaa näkyy m&tsä.
Oikealla pieni lehtimaja, jossa on pöytä ja tuoleja.
Keskellä näyttämöä kaivo.

Väliverhon noustessa istuvat herra ja rouva Mat-
tila sekä herra ja rouva Eskola lehtimajassa.

ROUVA ESKOLA.
Ryhtykäämme jälleen lukemaan Kiljusen herras-

väen seikkailuja.

HERRA ESKOLA.

Olethan sinä ne jo lukenut moneen kertaan.

ROUVA ESKOLA.

Niin olenkin sekä itsekseni että meidän Kallelle,
joka ei vielä osaa itse lukea. Ja olen yo niihin niin
tottunut, että kun tahdon tulla tasaiselle tuulelle,
luen niitä.
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HERRA ESKOLA.

Villille tuulelle kai, sillä tasaiselle ei suinkaan
niiden kautta tule. Minusta Kiljusten hommat aina
muistuttavat hallituksen hommia, ja siksi minä kiu-
kustun, kun kuulen niitä.

ROUVA MATTILA.

Suokaa anteeksi, mutta me emme mitenkään voi
niitä lukea täällä?

ROUVA ESKOLA.
Miksi emme?

ROUVA MATTILA.
Piinan tähden.

ROUVA ESKOLA.
Kuka on Piina?

HERRA MATTILA.

Meidän uusi palvelijattaremme.

ROUVA ESKOLA.

Mutta eihän Kiljusen herrasväen seikkailut ole
mitään sellaista lukemista, jota nuori tyttö ei voisi
kuulla.

HERRA MATTILA.

Kuulkaa, niin minä selitän. Piina on ollut meillä
vasta parin viikon ajan. Hän on hyvin ahkera ja

kiltti ja tekee työnsä moitteettomasti. Mutta hän on
lukenut kaikki ne kirjat, joita Kiljusista on ilmes-
tynyt, moneen kertaan ja hän osaa ne luultavasti
aivan ulkoa.
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ROUVA ESKOLA.

Silloinhan hän kuuntelee niitä mielellään uudes-
taan.

HERRA MATTILA.

Päinvastoin. Hänessä on herännyt suoranainen
kauhu tätä herrasväkeä kohtaan. Hän uskoo milloin
tahansa niiden ilmestyvän tänne.

ROUVA ESKOLA.

Onko todella niin lapsellisia ihmisiä vielä ole-
massa! Meidän Kallekki tietää varsin hyvin, että
sellaista herrasväkeä ei ole olemassakaan, että nuo
kirjat ovat vain juttuja heistä.

HERRA MATTILA.

Minä olen alkanut epäillä, että he ovat sittenkin
olemassa.

ROUVA ESKOLA,

Mahdotonta!

HERRA ESKOLA.
Sepä olisi hullunkurista, oikein kiljusmaista!

HERRA MATTILA.

Minä sain keväällä kirjeen, jonka alla oli nimi
isä Kiljunen. Siinä oli selvä osoitekin.

ROUVA ESKOLA.

Miksi hän teille kirjoitti?
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HERRA MATTILA.

Joko hän tai sitten joku koiranleuka, joka laski
leikkiä minun kustannuksellani. No niin, minä vas-
tasin kirjeeseen tietysti. Siitä syntyi kirjevaihto,
jota on jatkunut. Kun Fiina ilmestyi meille, niin
kerroin hänestä ja miten hän pelkäsi Kiljusia. Tämä
huvitti isä Kiljusta, ja hän sanoi tulevansa meillä
käymään nähdäkseen Piinan ja todistaakseen, että
he eivät ole laisinkaan vaarallisia ihmisiä.

ROUVA ESKOLA.

Ja koko perhe lupasi tulla tänne?

ROUVA MATTILA.

Niin, koko perhe, isä, äiti, Mökö, Luru, Plättä.

ROUVA ESKOLA.

Ja Pullakin?

ROUVA MATTILA.

Niin, tietysti Pulla myöskin.

ROUVA ESKOLA.

Mikä vahinko, että meidän Kalle ei tästä kuule.
Hän tulisi varmaan kovin uteliaaksi, kun hän ei usko
Kiljusia olevan olemassakaan. Kun kuulette niiden
tulevan, niin lähettäkää heti meille sana, jotta tie-
dämme tulla.
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HERRA MATTILA.

Jos 'he todella tulevat, niin toimitan heidät hyvin
pian pois, sillä ajatelkaahan, jos he tulevat ajaen
esimerkiksi lehmällä tai jos he toimittavat tänne
876 kissaansa.

ROUVA MATTILA.

Hiljaa, tuolla tulee Fiina.

PIINA
(hyvin tyhmän näköinen palvelijatar tulee talosta).

Tuonko minä sen kahvin tänne ulos?

ROUVA MATTILA.

Tuo vain, täällähän meidän' sopii hyvin juoda.

PIINA,

Tuodaan sitten. (Menee taloon.)

ROUVA ESKOLA.
Kyllä kai he saisivat aikaan suuren mellakan,

mutta hauskaahan se vain olisi. Tietysti heistä sil-
loin kirjoitettaisiin uusi kirja ja mekin pääsisimme
siihen.

ROUVA MATTILA.

Minä en suinkaan jäisi taloon, vaan karkaisin
aivan heti.

HERRA ESKOLA.

Minä voin vielä kuunnella luettavan heidän seik-
kailuitaan, mutta talooni en ottaisi heitä mistään
hinnasta.
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HERRA MATTILA.

Sen minä ymmärrän varsin hyvin, sillä Kiljuset
ovat aina Kiljusia. Sellaisia pitää karttaa aivan kuin
ruttoa. Jos Kiljuset tulevat tänne . .

.

PIINA

(on tullut talosta viimeisen lauseen aikana, kuulee
sen, horjahtaa ja kiljaisee). Ihiiih!

ROUVA MATTILA.

No, mikä sinua nyt vaivaa?

PIINA.

Ne Kiljuset!

ROUVA MATTILA.

Ei sen vuoksi sinun tarvitse noin kiljua.

PIINA.
Hyvä on rouvan niin sanoa, kun ei heitä pelkää!

(Menee kahvipannu kädessään hoiperrellen pöydän
luo ja sitten horjuu takaisin taloon, kompastuen kyn-
nykseen.)

(Lyhyt vaitiolo. Kaikki katsovat toisiinsa.)

ROUVA MATTILA.

Näittekö, miten heikoksi hän heti tuli ja miten
hän horjui?

ROUVA ESKOLA.

Minä luulin hänen äkkiä tulleen hulluksi.
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HERRA MATTILA.

Niinkuin sanoin, kaikki on kai vain leikkiä, jota
joku laskee minun kanssani. Kiljusia ei olekaan
epäilemättä, ja me saamme siis olla rauhassa ja
Piina pysyy järkevänä.

JAAKKO
(nuori mies, tulee läähättäen talon takaa vasem-
malta juosten). Ne tulevat! Ne tulevat! Ne tulevat
aivan tuossa tuokiossa!

HERRA MATTILA.

Ketkä tulevat?

JAAKKO.
Kiljuset! Kiljuset!

KAIKKI

(hyppäävät pystyyn). Kiljuset! Kiljuset!

HERRA MATTILA.

Mistä sen tiedät?

JAAKKO.
Minä tulen suoraan asemalta. Siellä on kaikki

aivan sekaisin. Asemapäällikkö sai sähkösanoman,
jossa on, että Kiljuset ovat junassa ja tulossa tänne.
Junassa on kaikki aivan mullinmallin. Ihmiset ovat
ihan kuin hulluja. Asemapäällikkö säikähtyi niin
kovin, että hän meni pari kierrosta ympäri. Sitten
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hän komensi aseman paloruiskun esiin, haki koira-
pommeja ja antoi niitä asemamiehille. Kaikki on
valmiina ottamaan heitä vastaan. Kaikki asemalla
olevat ihmiset juoksivat karkuun. Kiljuset tulevat
tänne, huusivat he, Kiljuset tulevat tänne!

PIINA

(on tullut talosta kahvitarjotin kädessään. Kuulles-
saan tämän lauseen hän kauhuissaan pudottaa tar-
jottimen maahan). Herra, rouva, Mökö, Luru, Plättä
ja Pulla! Ihiih! (Kokoa kiireesti astiankappaleet
maasta tarjottimelle ja vie sen sitten pöydälle.)
Tuossa on! Tänne minä en jää, en vaikka henki
otettaisiin! Kiljuset tulevat! Ihiih! (Menee taloon.)

LASSI

(nuorukainen, tulee talon takaa juosten). Nyt ne
kohta tulevat! (Kuuluu junan vihellys.) Kuulkaa,
juna tulee asemalle! Se kulkee väärinpäin. Veturi
on perässä. Koko kylä on kauhuissaan. Mikkolan
emäntä juoksi järveen. Laurilan väki meni riihen
alle piiloon, ei näy muuta kuin jalat. Jussilan väki
karkasi katolle. Leinolan vanha muori seisoo kes-
kellä talon pihamaata talikko kädessään ja kiljuu
kuin hullu. Koko kylä on ylösalaisin. (Kuuluu pau-
kahduksia.)

JAAKKO.
Nyt ne asemalla heittävät koirapommeja!
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ROUVA MATTILA.
Minä en jää millään muotoa tänne! (Rouva

Eskolalle.) Ota sinä heidät vastaan, sinähän heistä
niin paljon pidät.

ROUVA ESKOLA
(on vaipunut aivan hervottomana tuolille). Minä en
voi, minä en voi. Auttakaa minua. Jalkani ovat aivan
uupuneet. Viekää minut turvaan! (Herra Eskola
menee häntä auttamaan.)

HERRA MATTILA.

Minä en tahdo heitä tavata, mutta nähdä heidät
tahdon. Minä menen jonnekin piiloon.

JAAKKO.
Talon katolle vaikka!

HERRA MATTILA.

Minä olen niin paksu, että putoaisin katon läpi.
Nyt tiedän. Me menemme kaikki tuonne pensas-
aidan taakse. Sieltä voimme kurkkia.

ROUVA MATTILA.

Mutta emmehän kaikki voi lähteä täältä. Jää
sinä, Jaakko!

JAAKKO.
En vaikka maksaisitte?

ROUVA MATTILA.

No, sinä, Lassi!
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LASSI.

En vaikka mikä olisi!

HERRA MATTILA.

Nyt tiedän! Me käskemme Piinan ottamaan hei-
dät vastaan.

ROUVA MATTILA.

Mutta hänhän pelkää Kiljusia.

HERRA MATTILA.

Häntähän Kiljuset tulevat katsomaan. Ja kun
hänet ovat nähneet, niin menevät kai pois. Piina,
Piina!

KAIKKI

(huutaen). Piina! Piina! '

PIINA

(pistää päänsä talon oven raosta). Tässä minä olen.
Eivät kai Kiljuset vielä ole täällä?

ROUVA MATTILA.

Eivät ole. Tule tänne!

PIINA.
En minä tohdi!

HERRA MATTILA

(käskevästi). Tule heti paikalla!
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PIINA

(tulee, toisessa kädessään kyökkiveitsi ja toisessa
perunanuija). Minä tapan ne, jos vain tulevat tänne!

ROUVA MATTILA.

Me emme tahdo ottaa heitä vastaan. Sinä saat
sen tehdä! (Fiina aikoo livistää taloon. Toiset tar-
raavat häneen kiinni ja tuovat hänet keskelle näyt-
tämöä.) Sinä et nyt lähde minnekään! Sinun täytyy
jäädä!

PIINA

(kiljaisee). liiiiih!

ROUVA MATTILA,

Ei mitään iiihiä, vaan sinä jäät, kiität heitä tänne
tulemasta ja koetat saada heidät lähtemään pois.
(Fiina aikoo jälleen karata, mutta toiset saavat hänet
kiinni.) Ellet jää, niin minä lyön sinut aivan sini-
seksi !

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti!

ROUVA MATTILA.

Eivät Kiljuset sinua syö. Seiso siinä paikallasi!
(Toisille.) Ja nyt pian piiloon, ennenkuin Kiljuset
tulevat! (Etäältä kuuluu huutoja ja kohinaa.)

PIINA.
Uijui, minä pelkään niin kovasti!

2 Kiljuset.
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HERRA MATTILA.
Pian kaikki pensasaidan taakse! (Kaikki toiset

menevät kiireesti oikealle ja ilmestyvät vähän ajan
päästä pensasaidan taakse, jolloin heidän päänsä
näkyvät sen yli.)

PIINA.
Uijui, minä pelkään niin kovasti! (Aikoo karata.)

ROUVA MATTILA

(huutaa aidan takaa). Sinä jäät etkä mene minne-
kään! (Piina jää aivan kuin kivettyneenä paikalleen
seisomaan veitsi toisessa, nuija toisessa kädessään.)

KILJUSET
(vasemmalla näyttämön takana). Hurraa!

PIINA

(vapisten). Uijui, minä pelkään niin kovasti!

KILJUSET
(lähempänä). Hurraa!

PIINA.

liiih! (Ryntää nuolena paikaltaan tikapuille,
pudottaa puukon ja nuijan ja kiipeää keskiväliin
tikapuita, sieltä kauhuissaan katsellen alas.)

(Isä, äiti, Mökä ja Luru Kiljunen tulevat juosten
vasemmalta talon takaa, kiertävät näyttämön pariin
kertaan juoksuialkaa.)
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KILJUSET.
Hurraa!

ISÄ KILJUNEN.
Seis! (Kaikki pysähtyvät.) Tässä me nyt

olemme! Päivää!

KAIKKI KILJUSET.
Päivää!
(Aidan takana olevat ovat nostaneet päänsä

aidan reunan yli; painuvat nyt äkkiä jälleenpiiloon.)

ÄITI KILJUNEN.

Ei täällä olekaan ketään. Missä ihmeessä he
ovat?

MÖKÖ.

Meidän täytyy hoilata heille. Ehkä silloin tulevat.

LUKU.

Niin ja oikein tavallisella äänellämme.

ISÄ KILJUNEN.
Aivan oikein. Mutta siihen tarvitaan Plätän ääni

lisäksi. Se on niin kirkas ja kova. Missä on Plättä!

KAIKKI KILJUSET.
Plättä! Plättä! Plättä!

PLÄTTÄ

(tulee talon takaa kovalla kyydillä, juoksee näyttä-
mön ympäri huutaen). Hurraa! Täällä ollaan! Tässä
on Plättä!
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ISÄ KILJUNEN.
Tule tänne riviin. Ja nyt me hiukan heilaamme,

jotta isäntäväki tietää tulla luoksemme. (Kiljuset
asettuvat näyttämön keskelle riviin.) Ja kun minä
lyön käteni alas, niin silloin kaikki huutavat yht’-
aikaa: Hei, hei, hei huliluiluluu, iiiih! (Lyö kätensä
alas.)

KAIKKI KILJUSET.

Hei, hei, hei, huliluiluluu, iiih!
(Pensaan takana olevat ovat pistäneet jälleen

päänsä esiin, mutta huudon aikana he kaikki pai-
nuvat kiireesti alas. Pöydällä oleva tarjotin kilisee
ja astiankappaleita putoo maahan.)

ÄITI KILJUNEN.
Ei näy ketään. Jotain rapisi. Mitä se oli?

MÖKÖ.
Pöydältä putosi jotain.

LUKU.

Se oli vain astioita. Nehän menevät usein rikki,
kun me huudamme.

ISÄ KILJUNEN.
Ei se merkitse mitään! Annetaan Plätän pääs-

tää viuh-äänensä, se tavallisesti auttaa! Huudahan,
Plättä, viuh!

PLÄTTÄ

(kiljaisee). Viuh! (Samassa Piina säikähtyneenä
luisuu alas, mutta kiipeää jälleen nopeasti ylös.)
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ÄITI KILJUNEN.
Tuollahan rapisi jotain.

ISÄ KILJUNEN.
(Piinalle). Kuka sinä olet?

PIINA

(surkealla äänellä). Fi .
. . fiina!

LURU.

Sehän on se Fiina, josta meille on kirjoitettu.

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti!

ISÄ KILJUNEN.
Älä pelkää, me hurraamme sinulle vähän. Hur-

rataanhan taas!

KAIKKI KILJUSET.
Hei, hei, hei, huliluiluluu, iiih!
(Piinan jalat hervahtavat ja hän liukuu portaita

alas pidellen kuitenkin käsillään kiinni. Kapuaa jäl-
leen ylös.)

ÄITI KILJUNEN.

Tulehan alas sieltä!

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti!
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ISÄ KILJUNEN.
Minä käsken sinua heti tulemaan alas. (Piina

pudistaa päätään.) Ellet tule, niin me kiskomme sinut
alas!

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti! (Kapuaa pari
pienaa ylemmäksi.)

LURU.

Menenkö kiskomaan hänet kintuista alas?

ÄITI KILJUNEN.

Älä mene, hän voisi potkaista sinua.

MÖKÖ.

Minä en pelkää häntä.

ISÄ KILJUNEN.

Kun nostamme tikapuut pystyyn, niin kyllä hän
tulee alas. (Suurella touhulla menevät Kiljuset nos-
tamaan tikapuut pystyyn. Piina kiljaisee ja kapuaa
hiukan ylemmäksi.) Ei se putoakaan. Lasketaan
tikapuut siis paikoilleen. (Kiljuset laskevat tikapuut
jälleen taloa vastaan.) Mitä nyt teemme?

ÄITI KILJUNEN.

Jos hävitämme talon, niin sitten tikapuut putoa-
vat aivan suorina maahan.
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ISÄ KILJUNEN.
Se kestää liian kauan eikä talo ole meidän.

Vaikka sehän olisi kylläkin sivuasia, mutta ajan-

hukka merkitsee paljon.

LURU.

Minä tiedän keinon. Me nostamme tikapuut pys-
tyyn ja sitten minä kiipeän vastaista puolta ylös.
Kyllä hän silloin tulee alas.

ISÄ KILJUNEN.
Sinä olet oikea Kiljunen. Kiljusen herrasväki ei

koskaan joudu pulaan. Keino on oivallinen. Siis
kaikki taas nostamaan! (Tikapuut nostetaan taas
pystyyn.)

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti!

ÄITI KILJUNEN.

Kiipeä nyt, Luru! (Luru kiipeää toista puolta
tikapuita. Piina parkaisee ja alkaa kiireesti kuvitta
alas, Luru tekee samoin, Piina kiipeää taas ylös,
Luru samoin, Piina uudelleen alas, Luru menee pie-
nojen välistä samalle puolelle kuin Piinakin, jolloin
tämä ei enää pääse kapuamaan ylös.)

ISÄ KILJUNEN.
Kas niin, nyt sen täytyy tulla alas!
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PIINA
(on laskeutunut tikapuilta). Uijui, minä pelkään niin
kovasti! (Kiljuset laskevat tikapuut jälleen taloa
vastaan.)

ISÄ KILJUNEN.
Älä pelkää, Kiljusen herrasväkihän tässä on! Ei

vielä kukaan ole meitä pelännyt.

PIINA.

Onko tuo Mökö? Onko tuo Luru? Ja tuoko on
Plättä? Uijui, minä pelkään niin kovasti. Minä menen
pois! (Aikoo lähteä, mutta Kiljuset pidättävät häntä.)

ÄITI KILJUNEN.

Et saa mennä. Sano meille ensin, missä on herras-
väki.

PIINA.

Tuolla! (Viittaa pensasaitaan päin, jonka takaa
vähän aikaa sitten kaikki ovat kurkistaneet, mutta
kuullessaan äiti Kiljusen kysymyksen kumartuneet
taas alas.)

ISÄ KILJUNEN.
En minä näe ketään.

PIINA.

Kyllä niiden pitäisi olla siellä! (Menee taustalle
katsomaan. Nähdäkseen aidan yli nousee hän kai-
von kannelle. Tässä hän niin varomattomasti astuu,
että putoo kaivon aukosta sisään saaden kuitenkin
reunoista kiinni.)



25

KILJUSET.
Nyt se putosi!

LUKU

(rientää auttamaan). Tule Mökö auttamaan! (Mökä
ja Luru pitelevät Piinaa kainaloista.)

ISÄ KILJUNEN.
Odottakaa, pojat, minä tulen nostamaan! Pois

nyt syrjään, kun minä nostan! (Pojat hellittävät
otteensa ja Piina putoa kiljuen kaivoon.)

MÖKÖ.

Sinne se meni että ploiskis!

ISÄ KILJUNEN.
Niin, sinne se meni! (Kaikki Kiljuset ryntäävät

kaivon reunalle katsomaan.)

ÄITI KILJUNEN.

Siellä se istuu kaivon pohjalla!

ISÄ KILJUNEN.
Meidän pitää jollain tavalla hissata hänet sieltä

ylös.

LURU.

Lasketaan köysi kaivoon.

ISÄ KILJUNEN.
Sinäpä olet viisas poika, Luru. Mistä saamme

köyden?
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MÖKÖ.

Minä näen tuolla kuistilla köyden, ehkä se sopii.

ISÄ KILJUNEN.
Tuokaa se heti tänne. Sillä me pelastamme hänet

aivan varmaan. (Pojat tuovat kuistilta köyden, jonka
isä Kiljunen laskee kaivoon.) Piina, tartu köyteen,
me kiskomme sinut ylös! (Huutaa kaivoon.) Joko
olet tarttunut köyteen?

PIINA
(kaivosta). Uijui, minä pelkään niin kovasti.

ISÄ KILJUNEN.

Älä pelkää, kyllä me vedämme! Kaikki köyteen
kiinni! (Kiljuset tarttuvat köyteen ja kiskovat. Vii-
mein näkyy Piinan pää kaivon reunan kohdalla.)

PIINA.
Uijui, minä pelkään niin kovasti!

ISÄ KILJUNEN.
Siinä on Piina! Nyt minä menen nostamaan hänet

pois. Kun minä sanon päästäkää, niin te kaikki
päästätte köyden irti. (Menee kaivon aukolle ja
tarttuu Piinaan.) Nyt saa päästää irti!

(Kiljuset päästävät köyden irti. Samassa Piina
painollaan vetää isä Kiljusen mukanaan alas kai-
voon. Hirvittävä hätähuuto. Kaikki ryntäävät kai-
volle ja aidan takana olevat katsovat kauhuissaan.)
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ÄITI KILJUNEN.
Sinne se isä meni! Millä ihmeellä me nyt saamme

hänet pois?

LUKU

(katsoen kaivoon). Tuolla ne ovat yhdessä myhky-
rässä ja potkivat niin että vesi roiskuu.

ÄITI KILJUNEN.
Pian köysi tänne, me laskemme sen kaivoon ja

nostamme sen avulla isän ylös. (Hyppää kaivon
kannelle.) Pian, pian, jotta isä ei huku kaivoon!
Ettekö te jo sitä tuo? (Hyppelee hädissään japutoaa
hänkin kaivoon.)

MÖKÖ, LURU ja PLÄTTÄ.

Hurraa, nyt meni äitikin sinne.

LURU.

Ettei niille vain tulisi siellä kovin ahdasta?

PLÄTTÄ
(huutaen kaivon aukosta alas). Onko siellä märkä?

MÖKÖ.

Nyt meidän täytyy kiskoa heidät kaikki sieltä
pois!

LURU.

Heitetään köysi heille! (Plätälle.) Pidä sinä
köyden päästä kiinni, kyllä me keskikohdalta hoi-
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damme! (Heittävät köyden kaivoon. Puhuen kai-
voon.) Mökö ja -minä pidämme köydestä kiinni,
kiskokaa vain turvassa, kyllä me kestämme! (Pite-
lee Mökän kanssa köydestä kiinni, Plätän hoitaessa
köyden loppupäätä. Köyttä aletaan kiskoa kaivoon
alas.)

MÖKÖ
(pidellen köydestä toisten vetäessä häntä yhä
lähemmäksi kaivon aukkoa). Pidä lujasti kiinni! Älä
hellitä!

LURU.

Älä hellitä itse! Ota vastaan, minkä suinkin
voit! (Koettavat pidellä köydestä, jota vedetään
yhä enemmän kaivoon. Viimein he ovat aivan aukon
kohdalla.) Ei saa vetää, ei saa vetää! (Samassa
kiskaistaan köyttä kaivosta ja Luru sekä Mökö
putoavat kaivoon.)

PLÄTTÄ

(nähtyään Mökän ja Lurun putoavan). No, nyt
nekin menivät kaivoon. Montako siellä on? Ensin
putosi Piina, sitten isä, sitten äiti, sitten Mökö ja

Luru. Siellä on siis (laskee sormillaan) yhteensä
viisi. Ja minun pitäisi nyt kiskoa heidät kaikki sieltä
ylös. Kiljusen Plättä on Kiljusen Plättä, kyllä hän
jaksaa! Hurraa! (Ravaa ensin ympäri näyttämöä.
Näyttämön takaa kuuluu auton jyskettä.) Siellä
tulee auto. Nyt minä olen keksinyt. (Huutaa.)
Hohoi, hohoi!
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AUTONKULJETTAJA
(tulee talon takaa). Kuka täällä huutaa?

PLÄTTÄ.
Minä.

AUTONKULJETTAJA.
Kuka sinä olet?

PLÄTTÄ.

Minäkö? Minä olen Kiljusen Plättä!

AUTONKULJETTAJA
(seisoo hetkisen ällistyneenä ja aikoo sitten livistää
tiehensä). Nyt minä karkaan ajoissa!

PLÄTTÄ.

Seis! (Autonkuljettaja pysähtyy kuin naulattuna
paikoilleen.) Ota tuo nuora, pane se kiinni autoon,
ja kun minä huudan: viuh, niin lähde ajamaan!
Ymmärrätkö?

AUTONKULJETTAJA.
Ymmärrän, neiti Kiljunen!

PLÄTTÄ.

Mars! (Autonkuljettaja menee talon taakse vie-
den köyden toisen pään mukanaan. Plättä pudottaa
toisen pään kaivon aukosta sisään ja huutaa kai-
voon.) Tarttukaa nuoraan, niin minä vedän teidät
kaikki sieltä ylös. Mutta pitäkää lujasti kiinni. Olet-
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teko valmiita? Siis: viuh! (Kuuluu auton jyske, ja
köysi alkaa nousta kaivosta. Kiljuset tulevat esiin
pidellen köydestä, ensin Mökä, sitten Luru, sen jäl-
keen äiti, isä ja viimein Piina. Kun kaikki ovat tul-
leet kaivosta, huutaa Plättä.) Seis!

ISÄ KILJUNEN.
Hurraa! Plättä on sittenkin meistä viisain!

Mutta kankeaksi siellä tulee, juoskaamme siis ensin
hiukan, jotta jäsenemme norjistuvat! (Kaikki Kil-
juset juoksevat ravaten ympäri näyttämöä. Piina
katselee ihmeissään, samoin kaikki aidan takana
olevat.)

ÄITI KILJUNEN.
Juokse sinäkin, Piina!

PIINA.

Minun on niin kovin vilu, kun olin siellä kai-
vossa pohjimmaisena.

ÄITI KILJUNEN.
Hyvänen aika, meidän täytyy tuon raukan päälle

saada jotain lämmintä, muuten hän aivan sairastuu.
Menkää pian, pojat, taloon ja tuokaa sieltä joitakin
patjoja ja tyynyjä! (Pojat menevät taloon ja heit-
tävät sieltä tyynyjä ja patjoja.) Köytä sinä isä, kun
minä pidän kiinni! Ensin panemme tämän ison pat-
jan hänen selkäänsä! Kas noin! Köytä lujempaan!
Ja sitten panemme tämän pienen patjan hänen
eteensä. Köytä sekin kiinni! No, mitä nyt sanot.
Piina?



31

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti!

ISÄ KILJUNEN.
Hän tarvitsee päähänsäkin jotain lämmintä!

Köytetään päähänkin jotain.

ÄITI KILJUNEN.
Tässä on! (Ottaa tyynyn ja köyttää sen isän

kanssa yhdessä Piinan päähän.) Kas noin!
(Pojat ovat tulleet talosta.)

LURU.

Hyvänen aika, minkä näköinen Kiina on!

MÖKÖ.
Hän on topattu edestä ja takaa! Hurraa!
(Mökä, Puru ja Plättä tarttuvat toistensa käsiin

ja hyppivät Piinan ympärillä.)

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti! (Aikoo liik-
kua, mutta kaatuu samassa.) Ihiih!

ISÄ KILJUNEN.
Nyt Piina kaatui! Auttakaa, pojat, Piina pys-

tyyn! (Pojat nostavat Piinan pystyyn, joka heti
kaatuu toiselle puolelle.) No, nyt se meni taas
kumoon! Nostetaan Piina taas ylös! (Kiljuset nos-
tavat Piinan jälleen pystyyn.) Mutta emmehän me
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voi jättää häntä tähän törröttämään, emmekä voi
jättää häntä pitkälleenkään. Millä ihmeellä saamme
hänet pysymään pystyssä?

ÄITI KILJUNEN.

Jos minä olisin tukena!

ISÄ KILJUNEN.

Oivallinen ajatus! Pojat, sidotaan äiti Piinan
rinnalle! (Sitovat köydellä äiti Kiljusen Piinan
vasemmalle puolelle kiinni. Juuri kun sitominen on
saatu valmiiksi, kaatuvat molemmat.) Ei tämä auta.
Äiti on liian laiha. Tässä tarvitaan parempaa tukea.
Minä menen toiselle puolelle. Sitokaa nyt, pojat,
minut kiinni. (Isä Kiljunen köytetään Piinan vasem-
malle puolelle.) Kas niin, totta kai me nyt pysymme
pystyssä, kun minä olen näin lihava. Viisaus ja kek-
seliäisyys on aina paras lahja, sen minä olen sano-
nut monta kertaa. Ja nyt astelemme eteenpäin.
Äiti, sinulla on väärä jalka, tuo on oikea. Vasen
ensin! Kas noin! Eteenpäin mars! Liikuntaa, lii-
kuntaa, se tekee kovin hyvää silloin kun on vilus-
tunut. Ja nyt pientä ravia eteenpäin! (Samassa
koko ryhmä kaatuu selälleen.)

LUKU.

Sinne ne menivät kaikki kolme!

ÄITI KILJUNEN
(kiljuen). Auttakaa meidät ylös!
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ISÄ KILJUNEN.
Nouse jaloillesi, sillä tavalla pääset ylös.

ÄITI KILJUNEN.

Koeta itse. Eihän tässä voi nousta, kun kädet
ovat sidotut kiinni. Nostakaa te, lapset, meitä!

(Mökö, Luru ja Plättä menevät heidän taakseen
ja aikovat nostaa heitä. Suurella vaivalla ja rehki-
misellä saavat he nuo kolme pystyyn.)

PLÄTTÄ.

No, nyt ne ovat pystyssä! (Lykkää samalla
kovaa ja koko ryhmä kaatuu suulleen. Hirvittävä
huuto.)

ÄITI KILJUNEN.
Minä tukehdun! Auttakaa, auttakaa! (Aidan

takana olevat tekevät epätoivoisia liikkeitä, mutta
eivät uskalla tulla esiin.)

ISÄ KILJUNEN.
Nostakaa meidät ylös ja pian!
(Pojat koettavat nostaa, mutta eivät saa heitä

ylös.)
MÖKÖ.

Emme me jaksa.

ISÄ KILJUNEN.
Emmehän me voi jäädä tähän maata. Köysi

täytyy päästää auki! Päästäkää köysi auki!
3 Kiljuset.
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LURU.

Heti paikalla, isä! (Pojat rupeavat päästämään
köyttä auki.)

MÖKÖ.

Emme me saa köyttä auki, kun te kaikki
makaatte sen päällä!

ISÄ KILJUNEN.
Kierittäkää!
(Pojat kierittävät tätä ihmiskasaa, joka kiljuu

ja huutaa, pitkin näyttämöä, kunnes köysi on saatu
siksi paljon irti, että isä Kiljunen pääsee vapaaksi.)

ÄITI KILJUNEN.
Minun luuni menevät murskaksi!

ISÄ KILJUNEN
(nousten jaloilleen). Näin sitä pitää tehdä! (Kie-
rittää yhä suuremmalla vauhdilla äiti Kiljusta ja
Piinaa.) Näin sitä pitää tehdä! Tällä tavalla, tällä
tavalla, oikein Kiljusen herrasväen kyytiä. (Äiti Kil-
junen pääsee vapaaksi, ja nyt kaikki kierittävät
Piinaa, kunnes patjat ovat irtaantuneet.) No, miten
sinä, Piina, nyt voit?

PIINA
(nousee istualleen). Minun on hiki!

ÄITI KILJUNEN.
Arvaahan sen, että siinä hiki tulee.
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ISÄ KILJUNEN.
Ja nyt me taas voimme ryhtyä etsimään talon

väkeä.
ÄITI KILJUNEN,

Pankaamme Pulla etsimään. Kun se on koira,
niin se varmasti löytää ne.

ISÄ KILJUNEN.
Niin, ottakaamme Pulla. Mutta missä on Pulla?

ÄITI KILJUNEN.
Niin, missä on Pulla?

LURU.

Pulla jäi asemalle silloin kun me aloimme juosta
tänne.

ISÄ KILJUNEN.
Pulla asemalla! Juna voi ajaa sen yli! Sehän

olisi kauheaa! Meidän täytyy heti lähteä Pullaa
etsimään.

KAIKKI KILJUSET.
Pulla, Pulla, Pulla! (Lähtevät huutaen juoksu-

jalkaa talon taakse vasemmalle.)

PIINA
(istuu hetkisen aivan ällistyneenä paikallaan). Uijui,
nyt ne menivät! Kai se oli Kiljusen herrasväki,
kun minulle yhtenä päivänä on tapahtunut enem-
män kuin koko elämässäni tähän asti. Mutta jos
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niiden kanssa pitäisi elää viikko, niin olisin jo kah-
den päivän päästä aivan hassu tai sitten kuollut,
ellen olisi hassu!

(Herra ja rouva Mattila, herra ja rouva Eskola,
Jaakko ja Lassi tulevat hiipien oikealta sisään.)

ROUVA MATTILA.

Kaikeksi onneksi he ovat lähteneet pois.

HERRA ESKOLA.

Niin kyllä, mutta ainoastaan vähäksi aikaa!

HERRA MATTILA.

Ja he voivat siis tulla takaisin milloin tahansa.
Meidän täytyy ryhtyä voimakkaisiin toimenpiteisiin
heitä vastaan. Olemmehan me rohkeita ihmisiä.

(Näyttämön takaa kuuluu Kiljusten hurraahuuto.
Kaikki kyyristyvät kauhuissaan.)

PIINA.

Uijui, minä pelkään taas niin kovasti!

ROUVA MATTILA
(hiljaa). Mitä se oli?

LASSI

(joka on mennyt talon taakse kurkistamaan). Jus-
silan väki putosi katolta nähdessään Kiljuset, sille
he hurraavat!

(Kaikki nousevat jälleen seisaalleen.)
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PIINA

(nousten). Sen minä sanon, että on tämäkin mer-
killinen päivä! Nyt minä menen sisään! (Ottaa haja-
mielisyydessään tyynyn, joka on ollut hänen pääs-
sään, ja asettaa sen jälleen päähänsä.)

ROUVA MATTILA.

Mitä sinä nyt teet?

PIINA.

Minä suojelen aivojani, sillä hulluksi täällä tulee
sellaisten vieraitten kanssa.

HERRA MATTILA.

Minä olen varma siitä, että he palaavat aivan
kohta takaisin. Menkäämme sisään miettimään,,
millä tavalla voimme päästä heistä.

HERRA ESKOLA.

Meidän täytyy kai kutsua apua tänne. Men-
käämme sisään juttelemaan! (Kaikki menevät
taloon.)

Väliverho.

N*



TOINEN NÄYTÖS.

Mattilan sali. Perällä kolme ikkunaa. Oikealla
ja vasemmalla taustan puolella ovi. Vasemmalla
kirjoituspöytä. Oikealla sohva, sen edessä pöytä ja
tuoleja.

Rouva Mattila ja rouva Eskola istuvat sohvassa.
Herra Eskola tuolilla sohvan lähellä. Herra Mattila
kirjoituspöydän ääressä. Jaakko ja Lassi tuoleilla
lähellä ikkunoita.

HERRA ESKOLA.

Meidän on nyt keksittävä keinoja Kiljusten kar-
koittamiseksi.

ROUVA MATTILA.
Ehdottomasti, sillä minä en voi päiväkausia piillä

pensasaidan takana. Ja sitäpaitsi minun on nälkä.

HERRA ESKOLA.

Minä ehdotan, että annamme sanan palokunnalle
ja pyydämme sitä tulemaan tänne ruiskuineen.
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ROUVA ESKOLA.

Se ei ole hyvä keino. Yhdessä Kiljus-jutussa on
juuri tuollainen juttu paloruiskuista Helsingissä ja
minä tiedän, että siitä voi tulla vain entistä pahempi
villitys.

HERRA MATTILA.

Jos me kokoaisimme tänne kaikki kylän vihai-
simmat koirat.

ROUVA ESKOLA,

Heillä on Pulla, joka ei pelkää mitään. Se antaisi
kaikille koirille selkään.

ROUVA MATTILA.

Pullaa me emme ole vielä nähneetkään. Se oli
kateissa.

HERRA ESKOLA.

Se olisikin puuttunut, että sekin vielä olisi ollut
läsnä!

HERRA MATTILA.

Mutta jos me antaisimme sanan, suojeluskun-
nalle. Se voisi kartoittaa Kiljuset pois.

HERRA ESKOLA.
Suojeluskuntaan kuuluu niin paljon nuoria mie-

hiä, että nämä voisivat ihastua nähdessään Kiljuset
ja silloin kaikki tulisi entistään hullummaksi, koska
he tietysti aivan villiintyisivät. Sen jälkeen kuin
meidän lapset alkoivat lukea Kiljusia, on talossa
ollut aivan toisenlainen metakka kuin ennen.
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HERRA MATTILA.

Moni opettaja on valittanut, että lapsia ei saa
mitenkään pidetyksi kurissa, jos he vain ovat saa-
neet lukea Kiljusia.

ROUVA MATTILA.

Ja jos ne sitten olisivat edes kuviteltuja ihmisiä,
mutta kun ne ovat aivan todellisia! Minun täytyy
nyt sanoa omasta kokemuksesta, että he ovat täy-
dellinen maanvaiva ja yhteiskunnallinen vaara.

(Piina tulee vasemmalta.)

HERRA MATTILA.

Nyt minä täydellisesti voin ymmärtää Piinankin
kauhun heidän suhteensa. Minun tulee oikein sääli
Piinaa. Ei kai Piina ole sairastunut tuosta kaivoon
putoamisesta?

PIINA.

Enhän minä niin vähästä. Meidän kaivossa ei
ole juuri laisinkaan vettä. Jokohan ne Kiljuset meni-
vät kokonaan pois vai tulevatko ne takaisin?

ROUVA MATTILA
(kauhuissaan). Ei kai Piina toivo niiden tulevan
takaisin?

PIINA.
Kyllähän minä sitä toivon.

KAIKKI.

Takaisin Kiljuset!
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PIINA.
Ne ovat niin mukavia ihmisiä! (Virskuu.) Ei

koskaan tiedä, mitä tapahtuu heidän seurassaan.
Jos minä saisin olla heidän kanssaan, niin en minä
sulhasestakaan välittäisi. Totta kai ne takaisin tule-
vat. Ja olisi hauskaa, jos he toisivat nuo 876 kis-
saansakin tänne. Minä muistan niin hyvin, miten ne
kiipesivät puuhun, pihalla olevaan koivuun. (Yksi-
toikkoisella äänellä lukien ulkoa.) »Mutta kun koivu
alkoi tulla täyteen näitä elukoita ja näytti aivan kuin
joltain merkilliseltä hedelmäpuulta, silloin koko
perhe aivan kuin heräsi toimimaan. Ja kun Kiljuset
ryhtyivät toimimaan, niin syntyihän siitä jotain.

Koko perhe ryntäsi nyt koivun alle ja alkoi sitä
ravistaa, aivan samoin kuin pahankuriset pojat
ravistavat omenapuuta. Ja silloin niitä alkoi tippua,
kissoja nimittäin, tippua aivan kuin suuria omenoita.
Isä Kiljunen sai ensimmäiseksi suuren, lihavan
kissarontin päähänsä. Äiti Kiljunen katsoi ylöspäin
ravistaessaan puuta ja huusi. Hänen suunsa päälle
putosi kissa, eikä silloin kuulunut muuta kuin: plum,
plum, kun äiti Kiljunen sylki karvoja suustaan. Ja
kissoja putoili yhä enemmän ja enemmän, niitä oikein
sateli lopulta, sillä toinen kissa veti toisen muka-
naan. Ja kun niitä tulla jumppasi oikein kosolta,
menivät kaikki Kiljuset kumoon maahan. Ja silloin
sateli kissoja heidän päälleen. Ja olipa siinä eri
ääni, kun lihava kissa putosi lihavan Mökön päälle,
tai kun laiha kissanraato retkahti laihan Lurun lui-
selle ruumiille.» (Taas omalla äänellään.) Sen
menon minä tahtoisin nähdä.
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ROUVA ESKOLA.
Minä kuolisin, jos näkisin niin paljon kissoja

yhfaikaa, sillä minä pelkään kissoja.

PIINA.

Ja kun siellä oli hännällisiä ja hännättömiä kis-
soja. Tietääkö herrasväki, että siellä Pohjanmaalla
on todella hännättömiä kissoja!

ROUVA MATTILA.

Nyt Piina saa mennä keittiöön ajattelemaan
noita hännättömiä kissojaan!

PIINA.

Kyllä minä menen ja luen vähän uudestaan Kil-
justen juttuja, jotta osaan heidän kanssaan keskus-
tella, kun he tulevat takaisin. (Menee oikealle.)

(Lyhyt vaitiolo. Kaikki katsovat toisiinsa.)

HERRA ESKOLA.

Jos Kiljuset voivat herättää tuollaista ihastusta,
niin me olemme hukassa. He voivat jäädä tähän
kylään asumaan, ja silloin tulemme mekin aivan
varmaan vielä kirjoihin.

ROUVA MATTILA.

Se olisi aivan hirveää!

JAAKKO
(nauraen). Ei meidän tarvitse kai pelätä, että Kil-
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juset palaavat takaisin. Vaikka, sen minäkin sanon,
hauskaa olisi katsella heitä vielä vähän aikaa.

ROUVA MATTILA.

Et saa puhua noin ajattelemattomasti!

ROUVA ESKOLA.

Kun täällä ei ole aivan turvallista keskustella,
sillä Piina voi kuunnella, niin menkäämme meille,
siellä ei kukaan meitä häiritse. Siellä voimme tuu-
mia sotasuunnitelmaamme.

ROUVA MATTILA.

Se oli viisaasti puhuttu. Lähtekäämme heti, sillä
ei tiedä, milloin he ovat kimpussamme.

HERRA MATTILA.

Minun ei olisi pitänyt koskaan ryhtyä kirjevaih-
tcon heidän kanssaan! (Kaikki menevät vasemman-
puolisesta ovesta. Näyttämö on vähän aikaa tyhjä.
Sitten aukenee oikeanpuolinen ovi varovaisesti ja
Kiina pistää päänsä sisään.)

PIINA.

Nyt on herrasväki mennyt. Minä kuulin heidän
menevän Eskolaan. Kun katsoin keittiön ikkunasta,
niin näin Kiljusen herrasväen kurkkivan pensasaidan
takaa. Minun (pitäisi antaa heille merkki. Huutaa
en tohdi, sillä herrasväki voisi sen kuulla. Mutta
onhan Kiljusilla oma merkkikielensä. Se on siinä
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kirjassa, jonka nimi on »Kiljusen herrasväki partio-
laisina». Minun täytyy se hakea. (Menee oikealle
ja palaa vähän myöhemmin kirja kädessään.) Kas
tässä se on ja oikein kuvatkin ovat valmiina. Nyt
toimeen! (Nostaa pöydän keskimmäisen ikkunan
eteen, siirtää ikkunaverhot syrjään ja alkaa merkki-
kielellä antaa tietoja.) T,u,l,k,a,a . . v t,ä,n,n,e

. . .

Ja nyt piste. (Hyppää.) M,u,t,t,a h,i,lj,a,a ... Ja
nyt huutomerkki! (Hyppää korkealle ja putoaa pöy-
dältä. Parkaisee.) Kylläpä siitä tuli oikea huuto-
merkki!

(Kiljuset tulevat vasemmalta hiipien sisään, ensin
isä, sitten äiti, sitten Mökä, Luru ja Plättä.)

ISÄ KILJUNEN.
Joko herrasväki on kotona?

PIINA.

Jo, mutta he menivät naapuriin.

ISÄ KILJUNEN.
Tietävätkö he, että me olemme täällä?

PIINA.

Tottahan sen tietää, missä Kiljusen herrasväki
liikkuu.

ÄITI KILJUNEN.

He kai ovat kovin iloisia kuultuaan, että olemme
tulleet.

PIINA.

Iloistako? He pelkäävät?
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ISÄ KILJUNEN.
Kuka hullu meitä pelkää?

ÄITI KILJUNEN.
Pelkäähän Piinakin.

PIINA

(nauraen). En minä enää pelkää. Kyllä minä jo
teidän kanssanne uskallan olla.

ISÄ KILJUNEN.
Meidän pitäisi keksiä joku ilahdus Mattilan

herrasväelle, jotta he eivät enää pelkäisi meitä.

ÄITI KILJUNEN.
Jotain oikein erikoista.

ISÄ KILJUNEN.
Mutta mitä keksimme? Eihän meidän tavalli-

sesti ole ollut vaikeaa keksiä.

PIINA

(on mennyt ikkunan luo). Tuolla tulee meidän
herrasväki ja Eskolat heidän kanssaan. Keksikää nyt
pian, jos aiotte heitä ilahduttaa!

ISÄ KILJUNEN
(kovasti touhuten). Nyt kaikki piiloon ja sitten äkkiä
astumme esiin, sellainen ilahduttaa aina ihmisiä.
Minä ja äiti menemme tänne sohvan taakse piiloon.
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Mökö ja Luru saavat mennä tuonne kirjoituspöydän
alle. Plättä saa mennä sohvapöydän alle. Kun minä
vihellän, astumme kaikki yhfaikaa esiin ja huu-
damme: päivää! Nyt pian kaikki piiloon! (Kilju-
set piiloutuvat.)

(Herra ja rouva Mattila, herra ja rouva Eskola,
Jaakko ja Lassi tulevat vasemmalta kovalla kii-
reellä.)

HERRA MATTILA.
Kiljuset eivät ole lähteneetkään pois!

HERRA ESKOLA.
He ovat vielä kylässä.

JAAKKO.
He ovat kyselleet tämän talon väkeä, kuulin

minä sanottavan.

ROUVA MATTILA.

Mitä nyt teemme, mitä nyt teemme?

ROUVA ESKOLA,

Meidän pitää sulkea kaikki ovet ja pysytellä
täällä sisällä.

HERRA MATTILA.

Se oli viisas neuvo. Minä suljen siis ovet! (Sul-
kee vasemmanpuolisen oven.) Tätä tietä he eivät
enää pääse! (Menee sulkemaan oikeanpuolisen
oven.) Kas niin, nyt olemme turvassa! (Piinalle.)
Ei kai Piina ole nähnyt Kiljusia!
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PIINA.
Täällähän minä olen!

ROUVA MATTILA

(istuu sohvaan). No, nyt olemme viimeinkin tur-
vassa! Minä aivan vapisen pelosta! (Piina, joka on
istunut taustalla olevalle tuolille, virskuu.) Mitä
Tiina virskuu!

PIINA.
Nyt rouva voi sanoa niinkuin minä sanoin: uijui,

minä pelkään niin kovasti!

ROUVA MATTILA.

Tiina pitää suunsa kiinni!

ROUVA ESKOLA

(on istunut myös sohvaan). Minä olen ihan hervo-
ton pelosta.

ROUVA MATTILA

(istuen kirjoituspöydän ääreen). Kylmä hiki nousee
otsalleni. (Kuivaa otsaansa nenäliinalla.)

HERRA ESKOLA.
Minä en pelkää. Minä uskallan mennä vaikka

yksin heitä vastaan.
JAAKKO.

Kyllä sen näkeekin, kun jalkanne aivan tutisevat!

HERRA ESKOLA

Minä en tutise, minä kokoan voimia.
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LASSI.

Jahka minäkin alankoota voimia! (Rupeaa vapi-
suttamaan koko ruumistaan. Piina nähdessään sen
virskuu.)

ROUVA MATTILA.

Piina on hiljaa!

HERRA MATTILA.

Istu, Eskola, istu, niin kokoat paremmin voimiasi.
(Eskola istuu sohvapöydän vieressä olevalle tuolille.)

ROUVA MATTILA.

Mitenkähän kauan tätä rauhaa kestää? (Piina
virskuu taas.) Piina on hiljaa!

(Vaitiolo.)

ROUVA ESKOLA.
Ja minä kun ajattelin tuoda Kalleni heitä kat-

somaan! Se olisi ollut ihan hirveää!
(Vaitiolo. Piina koettaa pidättää virskumistaan.

Rouva Mattila katsoo vihaisesti häneen. Rukaan ei
sano vähään aikaan mitään.)

(Sohvan takaa kuuluu vihellys. Kaikki Kiljuset
ryntäävät yhtäkkiä esiin.)

KILJUSET
(huutaen). Päivää!

KAIKKI TOISET.
Kiljuset! (Ryntäävät kauhuissaan pystyyn ja

oville. Kun ne ovat kiinni, rientävät he ikkunaan ja
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hyppäävät sieltä ulos koko ajan huutaen.) Kiljuset
ovat täällä! Kiljuset ovat täällä!

KILJUSET.
Älkää menkö, älkää menkö! (Rouva Mattila,

joka on lihava, ei tahdo päästä ikkunasta. Kiljuset
tarttuvat häneen. Hän parkaisee pahasti, potkaisee
ja putoaa ikkunasta ulos.)

ISÄ KILJUNEN.

Sinne ne nyt menivät! Ihmeellisiä ihmisiä, jotka
eivät pidä meidän seurastamme! s

ÄITI KILJUNEN.
He eivät ole vielä tottuneet meihin.

ISÄ KILJUNEN.
Eikö nyt koko Suomen maassa enää ole ihmisiä,

jotka uskaltaisivat olla meidän seurassamme!

LURU.

Meidän täytyy keksiä jotain muuta ilahdusta
heille.

MÖKÖ.

Me tuomme tänne Pompan!

ISÄ KILJUNEN.

Niin, Pomppa ilahduttaa heitä aivan varmasti.

PIINA.

Mikä se Pomppa on?
4 Kiljuset.
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LURU

(nauraen). Tuo Piina ei tiedä, mikä Pomppa on.

MÖKÖ.

Arvaahan, mitä se on?

PIINA.

Ette vain rupea kaikki pomppoamaan paikal-
lanne. Tällä tavalla. (Hyppii ja pomppii paikallaan.)

ISÄ KILJUNEN.
Ei, Pomppa on jotain aivan toista! Ja nyt sinä,

Piina, saat auttaa meitä. Me menemme tuomaan
Pompan tänne. Sinä saat ilmoittaa herrasväelle,
että eräät muukalaiset ovat tulleet tänne näyttämään
ihmeellistä Pomppaa! Ja sitten sinä et saa yhtään
hämmästyä, kun näet meidät. Me olemme nimittäin
aivan toisenlaisia silloin, kun Pompan tuomme.

PIINA.

Onko se elukka?

ÄITI KILJUNEN.

Sitä emme sano. Pomppa on nähtävä, siitä ei
voi puhua eikä kirjoittaa. Pomppa on hauskinta,
mitä ajatella saattaa.

PIINA.

Hauskempiko kuin se lehmä, jolla te ajoitte?
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ISÄ KILJUNEN.
Lehmä oli lehmä, mutta Pomppa on Pomppa!

PIINA.

Minä olen oikein utelias näkemään Pompan.

ISÄ KILJUNEN.
Kohta sen saatkin nähdä. Me menemme hake-

maan Pompan asemalta, jonne sen jätimme.

PIINA.

Ettei se vain ole karannut sieltä.

LURU.

Ei Pomppa karkaa minnekään, kun Mökö ja minä
olemme täällä.

PIINA.

Minä olen ihan kipeä uteliaisuudesta.

ISÄ KILJUNEN.

Odota täällä kiltisti, niin kohta paranet! Nyt,
Kiljusen herrasväki, Pomppaa hakemaan! (Avaa
vasemmalla olevan oven ja koko perhe marssii
rivissä pois.)

PIINA.

Mökö, Luru, Pulla ja ja Pomppa! Miks’ei alma-
nakassa ole koskaan niin kauniita nimiä? Jos minä
saisin valita itselleni uuden nimen, niin ottaisin mie-
lelläni Pompan. Pomppa, Pomppa! Ja sitten minä
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aina mennä pomppaisin! (Avaa oikeanpuolisen oven
ja menee pomppaillen pois.)

(Näyttämö on vähän aikaa tyhjä. Sitten näkyy
Lassin pää ikkunasta.)

LASSI
(kurkistaen sisään). Ei täällä ole ketään!

JAAKKO
(kurkistaen toisesta ikkunasta). Ei yhtään ketään!

HERRA MATTILA
(kolmannesta ikkunasta). Huone on ihan tyhjä!

HERRA ESKOLA
(samasta ikkunasta kuin herra Mattila). Kiljuset
ovat jo menneet pois!

ROUVA MATTILA

(samasta ikkunasta kuin Jaakko). Sepä on hyvä,
että he ovat menneet. Etteivät taas vain ole soh-
van alla.

ROUVA ESKOLA

(samasta ikkunasta kuin Lassi). Ei sohvan alla näy
mitään. Kiljuset ovat poistuneet.

HERRA ESKOLA.

Uskaltaminekohan mennä sisään?

HERRA MATTILA.
Kyllä kai uskaltaa.
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JAAKKO.
Suomen kansa on urhoollinen kansa! Minä

menen sisään! (Kiipeää ikkunasta sisään.)

LASSI.

En minä ainakaan Kiljusia pelkää! (Kiipeää myös
ikkunasta sisään.)

ROUVA ESKOLA

(kiipeää sisään). Parempi täällä on kuin ulkona.

HERRA ESKOLA.

Meidän täytyy tutkia koko talo ensin. (Kiipeää
sisään.)

HERRA MATTILA.

Auttakaahan minua! (Toiset rientävät kisko-
maan hänet sisään.)

ROUVA MATTILA.

Minä en uskalla tulla sisään!

HERRA MATTILA.

Tule vain, ei täällä ole ketään

ROUVA MATTILA.

En minä jaksa kiivetä!

HERRA ESKOLA

Kyllä me autamme. (Kiskovat yhteisvoimin
hänet sisään.)
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ROUVA MATTILA

(päästyään huoneeseen). On tämäkin elämää, kii-
vetä ikkunasta sisään omaan taloonsa. Miksi emme
tulleet ovesta?

HERRA MATTILA.

Niin, miksi emme tulleet ovesta? (Koettaa ovea.)
Se on auki.

ROUVA ESKOLA.

Minä tiedän, miksi emme tulleet! Me olemme jo
yhtä hassuja kuin Kiljuset. Jos tätä jatkuu muu-
tamakin päivä vielä, niin olemme kaikki valmiita
mihin tahansa.

HERRA MATTILA.

Minä olen jo valmis mihin tahansa, päästäkseni
noista kiusanhengistä. Mutta kysykäämme Piinalta,
minne Kiljuset ovat menneet. (Huutaa oikeanpuoli-
sesta ovesta.) Piina, Piina!

PIINA

(näyttämön takana). Pomppa, Pomppa!

ROUVA MATTILA.
Mitä hän sanoi?

ROUVA ESKOLA.

Minun mielestäni hän sanoi: Pomppa, Pomppa!

ROUVA MATTILA.
Mitä se on?
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ROUVA ESKOLA.
En minä tiedä.

PIINA
(tulee oikealta pomppien). Pomppa, Pomppa,
Pomppa, Pomppa!

ROUVA MATTILA.

Jaakko 3a Lassi ottakaa hänet kiinni, jotta hän
ei pompi! (Jaakko ja Lassi tarttuvat kumpikin Pii-
naan.)

PIINA.
Pomppa, Pomppa!

JAAKKO.
Älä pompi!

LASSI.

Oletko sinä pomppimatta!

PIINA.

Minä olen vain niin kovasti iloinen! Pomppa,
Pomppa!

HERRA MATTILA.

Sano, hyvä ihminen, mitä tarkoitat tuolla
Pomppa-sanalla?

PIINA.

En minä tarkoita mitään. Pomppa, Pomppa!

JAAKKO.
Älä pompi!
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V
PIINA.

Minä kuulin, että tänne tulee tänään Pomppa!

ROUVA ESKOLA,

Mikä tuo Pomppa sitten on?

PIINA.
Se on Pomppa, muuta minä en tiedä. Pomppa,

Pomppa!
(Ulkoa kuuluu hirnuntaa.)

ROUVA MATTILA.

Mitä se oli? Se oli aivan kuin hirnuntaa, mutta
ei sentään hirnuntaa.

PIINA

(riemastuneena). Se on varmaankin nyt se Pomppa.
(Juoksee vasemmanpuolisesta ovesta.)

HERRA MATTILA.

Tämä tulee yhä hassuimmaksi. Mikä on tuo
Pomppa?

KAIKKI TOISET.

Niin, mikä on tuo Pomppa?

puna

(ovella). No, nyt tulee täällä Pomppa sisään!
(Vasemmalta tulee kummallinen saattue. Ensin

Plättä puettuna aivan liian suuriin pojan vaatteisiin,
jalassaan suuret saappaat, leveä hattu päässään,
puhaltaen huuliharppua.)
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HERRA ESKOLA.

Tuoko on se Pomppa?

PIINA.
Ei, se on soittokunta. Pompan soittokunta.
(Sisään tulee äiti Kiljunen miehen vaatteissa,

kädessään köysi, jolla hän vetää jotain takanaan
tulevaa.)

HERRA MATTILA,

Onko tuo sitten Pomppa?

PIINA.

Ei, se on Pompan kuljettaja! Hurraa, tuossa
tulee itse Pomppa!

(Ovesta tulee kummallinen elävä. Mökällä on
suuri pahvinen hevosen pää, joka peittää hänen koko
yläruumiinsa, Luru on kumarassa hänen takanaan
pidellen kiinni hänen vyötäisiltään. Poikien jalat
muodostavat tämän eläimen neljä jalkaa. Heidän
ylitseen on pantu harmaa vaate, joka on edestä
napitettu napeilla kiinni. Vaate ulottuu alhaalla poi-
kien polviin asti. Lariin käsi on pistetty taakse ja
siinä on pieni luuta, joka on olevinaan häntänä.
Koko ilmestys tekee tavallaan eläimen vaikutuksen.
Poikien jalassa on suuret tallukat.)

JAAKKO.
Mikä ihmeellinen elukka tuo on?

ÄITI KILJUNEN.
Tämä on Pomppa, jota tulemme näyttämään
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teille. (Nyt tulee sisään isä Kiljunen naiseksi puet-
tuna. Hänellä on suuren vatsansa päällä rumpu,
jota hän lyö.) Pomppa tekee temppuja, kun se kuu-
lee rummun äänen.

ROUVA MATTILA.

Mikä onni, että ne ovat vain tuollaisia kujeili-
joita. Minä jo pelkäsin, että siellä tulisi koko Kil-
jusen herrasväki.

PIINA

(nauraen). Niin, eihän se ole Kiljusen herrasväki,
eihän koskaan ole kuultu heidän Pompastaan.

ROUVA ESKOLA.

Minä en ainakaan ole kuullut. Jos Kiljuset tule-
vat tänne, niin onhan vain hyvä, että täällä on enem-
män ihmisiä.

PIINA

(taputtaen Pomppaa). Voi, voi sitä kaunista Pomp-
paa! (Pomppa potkaisee häntä.) Se potkaisi minua!

HERRA MATTILA.

Älä kajoa siihen, muuten se ehkä vielä puree
sinua! (Kiljusille.) No, näyttäkää nyt meille Pom-
pan temppuja!

ÄITI KILJUNEN.
Heti paikalla. (Isä Kiljuselle.) Anna musiikin

soida. Puhalla sinä, pienokainen, huuliharppuasi. Ja
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hyvä tahti. Ensin marssi! (Plättä puhaltaa mars-
sia, isä Kiljunen lyö rumpua. Pomppa marssii
ympäri huonetta.)

ROUVA ESKOLA.

Aivan kuin sirkushevonen! Osaako se tanssiakin?

ISÄ KILJUNEN.
Kaikenlaisia tansseja! Soittakaa polkkaa! (Soi-

tetaan polkkaa. Pomppa tanssii sen mukaan.) Ja
nyt valssia! (Soitetaan valssia. Pomppa tanssii.)
Ja nyt shimmiä, sitä oikein viimeistä tanssia! (Soi-
tetaan shimmiä, jolloin Pompan liikkeet tulevat,
hyvin merkillisiksi.)

ROUVA ESKOLA.

Aivanhan se on kuin humalassa!

ÄITI KILJUNEN.
Shimmiä se tanssii, ei muuta! Kas niin, istu nyt,

Pomppa!
(Pomppa istuu, siten, että Luru menee kyykyl-

leen.)

ROUVA MATTILA.

Se istuu aivan kuin koira! Hyvin kauniisti istuttu!

ÄITI KILJUNEN.
Ja nyt ylös taas! (Pomppa nousee.)

HERRA ESKOLA.

Antaako se kättä.
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ÄITI KILJUNEN.
Kyllä se antaa. Anna kättä, Pomppa!
(Mökä nostaa oikean polvensa ylös, herra Eskola

tarttuu siihen aivan kuin koiran jalkaan tartutaan.
Samassa Mökö potkaisee.)

HERRA ESKOLA.

Ei saa potkia!

ÄITI KILJUNEN.
Hiljaa, Pomppa, hiljaa!

HERRA MATTILA

(on mennyt Pompan taakse). Kylläpä sillä on mer-
killinen häntä, aivan kuin vanha luuta! (Samassa
Luru potkaisee häntä.) Hyvänen aika, sehän pot-
kaisee edestä ja takaa! Merkillinen elukka!

ROUVA ESKOLA.

Te ette osaa sitä oikealla tavalla kohdella.
(Menee Pompan luo ja taputtaa sitä.) Pomppa on
kiltti, ei Pomppa potki eikä pure!

ÄITI KILJUNEN.

Ei se potki, ellei sille tee pahaa.

ROUVA MATTILA

(toisella puolen Pomppaa). Niin, Pomppa ei tee
mitään pahaa kellekään! Mistähän tällainen kum-
mallinen eläin on kotoisin?
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PIINA.

Ellei vain olisi Kiljusten elukoita.

JAAKKO.

Niin, heille tällainen kyllä sopisi. (Lassille.)
Tässä on sinulle neula. Koetetaanhan, mitä se tekee!

ROUVA MATTILA.

Kiljuset ovat kaukana ja siellä missä he ovat,
ovat heidän eläimensäkin.

JAAKKO.

Pistetään yht’aikaa! (Molemmat pistävät neu-
loilla Lumiin, joka potkaisee ja kiljaisee.)

LURU

(eläimen sisässä). Ei saa pistää!

ROUVA MATTILA
(rouva Eskolalle). Sannitko sinä, että minä pistän?

ROUVA ESKOLA.

En minä sanonut mitään.

ROUVA MATTILA.

Minä kuulin aivan varmasti, miten sinä sanoit;

ei saa pistää!
ROUVA ESKOLA.

Itsehän sen sanoit. Minä silitin Pomppaa. (Silit-

tää pitkin Pompan selkää ja siis samalla Litrun sel-
kää. Luru kiemurtelee vaatteen alla.)
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ÄITI KILJUNEN.
Ei saa silittää, ei se pidä siitä.

ROUVA MATTILA.

Kaikki eläimet pitävät silittämisestä, kun vain
osaa sen oikein tehdä. (Silittää hänkin vuorostaan.
Pomppa kirmaisee ja juoksee pakoon hyppien pit-
kin huonetta.)

ÄITI KILJUNEN.
S oh, soh, Pomppa! Hiljaa nyt! Pomppa näyt-

tää, miten pannaan maata! (Pomppaa laskeutuu
maahan, jolloin molemmat pojat menevät polvil-
leen.) Nyt Pomppa nousee ylös! (Pomppa nousee.)

ROUVA MATTILA

Kerrassaan suurenmoista! (Rouva Eskolalle.)
Kyllä minä huomaan, että tämä on vain ilvettä,
mutta hyvin tehtyä se on ja nuo näyttäjät ovat
aivan huvittavia.

LASSI.

Eikö tuolla Pompalla saa ratsastaa?

ISÄ KILJUNEN.

Ei saa! Ei se ole sitä varten!

ROUVA MATTILA

(rouva Eskolalle). Tuon äänen minä olen aivan var-
masti kuullut ennen, mutta missä?
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ROUVA ESKOLA.

Tuo akka on mies, sen näkee heti paikalla.

ROUVA MATTILA.

Ja minä olen tuon naaman nähnyt jossain tätä
ennen. Keitä he ovat?

ÄITI KILJUNEN.
Nyt Pomppa saa näyttää kaunomarssia. Marssi

soimaan! (Plättä puhaltaa ja isä Kiljunen rummut-
taa. Pomppa marssii pitkin näyttämöä.)

LASSI
(Jaakolle). Nyt minä taas pistän sitä. (Pistää Pomp-
paa neulalla, kun tämä marssii hänen ohitseen.
Pomppa potkaisee.)

ÄITI KILJUNEN.
Alallasi, Luru!

ROUVA MATTILA

(rouva Eskolalle). Hän sanoi Luru!

ROUVA ESKOLA.

Ne ovat Kiljusia, jotka tällä tavalla ovat tahto-
neet päästä tänne! Tämä on aivan kauheaa!

ROUVA MATTILA

(herra Mattilalle). Lähdetään pois, ne ovat Kiljusen
herrasväki. Pojat ovat Pomppana, Plättä puhaltaa
huuliharppua, tuo mies on äiti Kiljunen ja tuo akka
on isä Kiljunen!
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HERRA MATTILA.
Hirveää, aivan hirveää! Meidän täytyy paeta!

ROUVA MATTILA.

Niin, heti pakoon, mutta niin, etteivät he sitä
huomaa!

HERRA MATTILA.

Karkaa aika kyytiä!

ROUVA MATTILA.

Meidän täytyy käyttää viekkautta! (Kiljusille.)
Nyt me menemme hakemaan Pompalle jotain syö-
tävää! (Rouva Eskolalle.) Tule minun kanssani!
(Menevät oikealle.)

(Herra Mattila on hiljaa puhunut herra Eskolan
kanssa. He hiipivät myös oikealle.)

JAAKKO

(jolle rouva Mattila viittaa ovesta). Odottakaa vähän,
minäkin menen hakemaan ruokaa! (Viittaa. Lassia
seuraamaan häntä. Molemmat menevät oikealle.)

PIINA.

Mitä ne nyt kaikki sinne menivät? Olisihan tuon
ruoan tuonut yksinkin. Eihän Pomppa ole mikään
hevonen, jolle täytyy tuoda kantamuksittain heiniä!

ÄITI KILJUNEN.

Seis, Pomppa, seis! (Pomppa pysähtyy. Soitto
vaikenee.)
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ISÄ KILJUNEN.
Eivätkö he jo tule?

PIINA

(katsoo oikeanpuolisesta ovesta). Ei täällä ole
ketään! (Juoksee ikkunaan.) Tuolla ne menevät
yhtenä viivana karkuun.

ÄITI KILJUNEN.
He ovat tunteneet meidät! He ovat menneet

karkuun!
LURU

(pistää päänsä vaatteen alta esiin). Ovatko he
karanneet? Lähdetään ajamaan takaa.

ISÄ KILJUNEN
(nostaa hameensa ylös). Niin, aletaan juosta!

ÄITI KILJUNEN.
Ei, me emme mene heidän jälestään. Me odo-

tamme täällä!
PIINA

(huutaa ikkunasta). Älkää menkö, tulkaa takaisin!

HERRA MATTILAN ÄÄNI
(näyttämön takaa). Me menemme hakemaan Krämp-
pää.

ISÄ KILJUNEN.
Mitä he huusivat?

PIINA.

He sanoivat menevänsä hakemaan Krämppää!
5 Kiljuset.
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ÄITI KILJUNEN.
Mikä se Krämppä on?

PIINA.
En minä tiedä, varmaankin samanlainen elävä

kuin tämäkin!
ISÄ KILJUNEN.

Ei ole mitään, joka voittaisi Kiljusten Pompan,
se on varmaa! Ei kukaan voita Kiljusia! Hyppää,
Pomppa, hyppää ja näytä taitoasi!

(Pomppa tekee suuria hyppyjä.)

Väliverho.



KOLMAS NÄYTÖS.
Sama näyttämö kuin ensimmäisessä näytök-

sessä.
(Herra ja rouva Mattila tulevat oikealta lehti-

majan takaa.)

HERRA MATTILA
(kuivaten hikeä otsaltaan). No, nyt se Krämppä on
valmis! Mutta kylläpä minun tuli hiki! En oleeläis-
säni rehkinyt niin kovasti kuin tänään.

ROUVA MATTILA

(vaipuu uupuneena istumaan lehtimajaan). Minä
olen aivan nääntynyt. Jos tällaista kiirettä jatkuu,
niin olen kohta lopussa.

HERRA MATTILA.

Älä lopu vielä, sillä Kiljuset ovat täällä ja juuri
nyt tarvitaan kaikki meidän voimamme.

ROUVA MATTILA

(ponnahtaen äkkiä seisaalleen). Ja minä kun aivan
unohdin kahvin! Sitä vartenhan minä tulin tänne.
(Menee taloa kohden ja huutaa.) Piina, Piina!
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PIINA

(sisältä). Jaha, täällä ollaan!

ROUVA MATTILA.
Piina saa tuoda kahvin tänne lehtimajaan.

PIINA
(tulee ovelle). Eikö herrasväki ensin syö? Eihän
tänään ole syöty päivällistä laisinkaan.

HERRA MATTILA.

Emme me nyt jouda syömään. Eikö Piina tiedä,
että ihmiset eivät aina jouda syömään?

PIINA.
Kyllä minä tiedän. En minä ole koskaan kuullut

puhuttavan, että ne Kiljusetkaan olivat syöneet.
Aina ne ovat vain hommanneet ja huhtoneet.

ROUVA MATTILA.

Ja meilläkin on nyt yhtä kova kiire kuin Kilju-
silla. Emme mekään syö, me vain juomme. Me
juomme yhtäpäätä!

PIINA.

No, kyllähän minä sitä juotavaa tuon. Olenkin
keittänyt isolla pannulla, jos nimittäin ne Kiljuset
kutsuttaisiin kahville.

HERRA MATTILA.

Kaikkea muuta he saavat paitsi kahvia. Minä
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olen päättänyt, että heidän täytyy lähteä täältä
pois ja niin pian kuin mahdollista.

PIINA.

Ei niillä näytä olevan mitään kiirettä. Tuolla ne
kylällä kuljeksivat ja näyttävät kaikille Pomppaa!

HERRA MATTILA.

Mutta kun heidän Pomppansa näkee meidän
Krämpän, niin sitten vasta siitä ilo tulee.

PIINA.

Missä se Krämppä on?

HERRA MATTILA

Parasta on, ettei Piina sitä näe koskaan, sillä
muuten voisi Piina pyörtyä kauhusta! (Piina jää
sun selällään seisomaan paikalleen.) Ja nyt hake-
maan kahvia! (Piina menee taloon.)

ROUVA MATTILA.

Minä en koskaan olisi uskonut, että Kiljusten täh-
den saisimme viettää näin levottoman päivän.

HERRA MATTILA,

Mitä tämä vielä on! Ajattelehan Helsinkiä,
missä tuskassa se oli, kun Kiljuset siellä kävivät..
Siellä täytyi toisinaan panna kaikki poliisitkin liik-
keelle.
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ROUVA MATTILA.

Meidän olisikin pitänyt sähköttää Helsingin
poliisimestarille ja kysyä, millä tavalla näistä
kiusanhengistä voi päästä.

HERRA MATTILA.

Koettakaamme ensin Krämppää. Ellei se auta,
niin sitten sähkötämme vaikka pääministerille.

(Piina tulee tuoden ison pannun.)

PIINA.

Ellei tämä riitä, niin ei sitten mikään riitä.

ROUVA MATTILA.

Piina tuo sitten vielä kahvikupit ja muut vehkeet.

HERRA MATTILA.
Kuudelle hengelle!

PIINA.

Kiljusia on viisi ja Pulla kuudes! Siis yhteensä
kahdeksan!

HERRA MATTILA.

Emme me täällä aio Kiljusia juottaa.

PIINA.

Mutta eihän täällä ole muita kuin herra jarouva.

ROUVA MATTILA.

Me juomme kumpikin kolmesta kupista, niin
ennätämme paremmin juoda.
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PIINA.

Niinhän tämä on jo kuin Kiljusten meininkiä!
(Menee taloon.)

(Näyttämön takaa kuuluu ääni, joka huutaa:
kriik, kriik!)

ROUVA MATTILA.

Nyt se Krämppä jo tahtoo kahvia. (Huutaen
oikealle.) Kraak, kraak! Kyllä tulee! Kraak, kraak!
(Herra Mattilalle.) Kun ei vain Krämppä tulisi
tänne, ennenkuin olen toimittanut Piinan talosta pois.
Hän ei saa tietää mitään!

PIINA

(tulee tuoden tarjottimella kahvivehkeet). Tässä
tämä on! (Vie tarjottimen lehtimajaan.) Ja sitten
minä pyytäisin lupaa saada mennä kylälle näke-
mään, mitä siellä sanotaan Pompasta! Kaihan minä
voin mennä, kun herrasväki on lakannut syömäs-
täkin?

ROUVA MATTILA.
Kyllä Piina saa mennä. Emme me Piinaa kal-

paa ollenkaan!
(Piina lähtee livistämään talon taitse.)

HERRA MATTILA.
Olipa onni, että saimme hänet niin helposti mene-

mään! Ja nyt kutsumme Krämpän tänne, jotta se
saa kahvia!

ROUVA MATTILA
(huutaa oikealle päin). Kriik, kriik!



72

(Oikealta tulee Krämppä. Se on kahdeksanjal-
kainen elukka, joka on muodostettu siten, että
rouva Eskola on ensimmäisenä, hänen taka-
naan kumarassa pidellen toisistaan kiinni Jaakko,
Lassi ja viimeisenä herra Eskola. Rouva Eskolan
yläruumiin peittää pahvista tehty pää, jossa on lin-
nun nokka, mikä voidaan avata ja sulkea. Kun se
on auki, näkyy sisältä rouva Eskolan pää. Henki-
löitä verhoo peite, joka ulottuu polviin asti. Eläi-
men selässä on kunkin miehen kohdalla pieni luukku,
josta he voivat pistää tarpeen tullen päänsä esiin.
Kaikkien jalat näkyvät polviin asti. Rouva Eskola
on nostanut hameensa ylös siihen asti, jamiehet ovat
käärineet housunlahkeensa.)

HERRA MATTILA.

Kun tätä katselee näin etäämpää, niin on se suo-
rastaan peloittava. Ellemme me tällä saa Kiljusia
lähtemään, niin sitten emme millään.

ROUVA MATTILA.

Piina on mennyt pois. Nyt voimme rauhassa
juoda kahvia!

(Kaikki Krämpän selässä olevat luukut aukene-
vat yhtaikaa ja miehet pistävät päänsä esiin. Lin-
nun nokka aukenee aivan selkoselälleen.)

HERRA ESKOLA.

Täällä sisällä tuleekin niin kuuma, että tarvitsee
jo jotain juotavaa.
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ROUVA MATTILA.

Minä tuon aivan heti. (Kaataa kuppeihin kah-
via, panee niihin sokeria ia kermaa.) Minä olen aivan
heti paikalla valmis. (Herra Mattilalle.) Sinä saat
juottaa takaosaa minä juotan etuosaa. (Menee kuppi
kädessään rouva Eskolan luokse, joka on avannut
linnun nokan.) Kyllähän tämä on hiukan epämuka-
vaa, mutta muu ei auta. Tahdotko sinä pullaakin?

ROUVA ESKOLA.

Mitä pullaa? Kiljusten Pullaako?

ROUVA MATTILA.

Ei, vaan oikeaa syötävää pullaa!

ROUVA ESKOLA.

Kiitos vain, en minä nyt pidä sillä väliä.
(Rouva Mattila on juottanut rouva Eskolaa

samalla aikaa on herra Mattila antanut kahvia herra
Eskolalle.)

HERRA ESKOLA.

Ja nyt on keskiruumiin vuoro!
(Rouva Mattila antaa kahvia Jaakolle, herra

Mattila Lassille.)

ROUVA ESKOLA.

Jos me tästä kunnialla pääsemme, niin kyllä
minä tämän elinikäni muistan.

HERRA ESKOLA.

Olen minä jos jossakin ollut, mutta en vielä
kahdeksanjalkaisena Krämppänä.
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ROUVA ESKOLA.

Mitä ihminen ei tekisi hyvän naapuruudenvuoksi.

ROUVA MATTILA.

Olisihan oikeastaan minun pitänyt olla sinun
sijassasi, mutta minä olen aivan liian lihava, minä
en olisi jaksanut hyppiä niinkuin pitää.

ROUVA ESKOLA.

Minä häpeän vähän noita jalkojani.

ROUVA MATTILA.

Ei sinun laisinkaan tarvitse hävetä. Eihän tämä
puku ole yhtään sen lyhyempi kuin tavallinen muoti-
puku.

ROUVA ESKOLA

(parkaisee). Ottakaa se pois, ottakaa se pois!

ROUVA MATTILA.
Mitä nyt?

ROUVA ESKOLA.

Minä tunnen, että muurahainen on jalassani. Ota
se pois!

ROUVA MATTILA

(on lopettanut Jaakon juottamisen, vie kahvikupin
pois ja kumartuu etsimään). Minä en pääse niin
alas! Nosta jalkaasi! (Rouva Eskola nostaa jal-
kaansa.) Nosta molemmat jalat ylös!
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ROUVA ESKOLA.
En minä voi molempia jalkojaniyhtaikaa nostaa.

HERRA ESKOLA.

Älä riuhdo siellä liikoja, muuten koko Krämppä
kaatuu!

JAAKKO.
Kyllä minä autan täältä sisältä! (Tarttuu Kräm-

pän sisällä rouva Eskolan vyötäröihin ia nostaa
hänet ylös, jolloin rouva Eskola voi nostaa molem-
mat jalkansa yht’aikaa.)

ROUVA MATTILA.

Kas noin, nyt minä näen hyvin. Tässähän tuo
muurahainen on. Nyt saa taas laskea jalat alas!
(Jaakko laskee rouva Eskolan maahan.)

HERRA ESKOLA.

Onko Krämppä nyt todella teloittavan näköinen?

HERRA MATTILA.

Kyllä minun mielestäni. Siitä ei varmasti voi
sanoa, onko se elukka vai mato.

HERRA ESKOLA.

Mutta yksi seikka vielä puuttuu kokonaan?

ROUVA MATTILA.
Mikä?

HERRA ESKOLA.
Häntä.
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ROUVA MATTILA.

Missä häntä on? Minähän laitoin sen valmiiksi.

HERRA ESKOLA.

Minä luulen pudottaneeni sen.

ROUVA MATTILA.

Minä menen sen noutamaan. (Menee kiireesti
oikealle.)

HERRA ESKOLA.

Minä en oikein pidä siitä hännästä, minä tah
toisin toisen, paremman.

ROUVA MATTILA

(valaa kädessään köysi, jonkatoinen pää on purettu,
niin että se muodostaa tupsun). Tässä on häntä!

HERRA ESKOLA

(ottaa köyden selkänsä takana päällysvaatteessa
olevasta aukosta ja heiluttaa sitä). Minä en voi
tätä oikein hyvin heiluttaa. Katsokaahan nyt, kun
minä heilutan! Se ei liiku hyvin. Pitäisi olla toisen-
lainen häntä.

ROUVA MATTILA.

Minä tiedän! (Menee kuistin luo ja ottaa sen
vierestä luudan.) Ehkä tämä on parempi.

HERRA ESKOLA
(ottaa luudan käteensä). Kyllähän tämä on jo

koko joukonmukavampi, mutta se on tällainen tupsu,
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sillä ei voi lyödä. Ja minä tahdon lyödä, minä tah-
don aivan välttämättömästi lyödä. Mitä iloa täällä
olosta muuten olisi.

HERRA MATTILA.

Mehän voimme ottaa kepin ja kimittää luu-
dan sen päähän.

HERRA ESKOLA.

Se olisi kyllä keino, mutta sillä on se vika, että
luuta voi päästä irti ja silloin jää vain keppi jälelle.

ROUVA MATTILA.

Minä tiedän. (Menee taloon ja palaa heti kädes-
sään lattiahana, jossa on pitkä varsi.) Tämä on
sopiva. Tällä voi lyödä vaikka mitä ja vaikka ketä!

HERRA ESKOLA.

Tämä on aivan erinomainen. Nyt kaikki val-
miiksi. Jokainen päänsä sisään ja valmiina toimi-
maan. (Kaikki pistävät päänsä luukuista sisään.)
Ja nyt eteenpäin!

(Krämppä lähtee liikkeelle. Herra Eskola hei-
luttaa harjaa.)

HERRA MATTILA.

Vaikutus on suurenmoinen! Se näyttää oikein
mahtavalta. Nosta se pystyyn! (Herra Eskola nos-
taa harjan pystyyn.) Ja lyö nyt alaspäin! (Herra
Eskola lyö harjalla alaspäin.) Suurenmoista! (Herra
Eskola lyö uudelleen, jolloin isku osuu herra Mat-
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tilan päähän. Tämä vaipuu maahan parkaisten.
Kaikki Krämpän selässä olevat luukut aukenevat
yhfaikaa.)

HERRA ESKOLA.

Mikä siellä nyt on hätänä?

ROUVA MATTILA.

Hän sai iskun hännästä päähänsä!

HERRA MATTILA

(nousee ylös). Ei se ole mitään vaarallista! Ei ollen-
kaan vaarallista. Jos sellainen isku osuu Kiljusiin,
niin sitä parempi vain. Silloin he ainakin laputtavat
tiehensä.

HERRA ESKOLA

(pistää päänsä esiin luukusta). Täällä ei näe yhtään
mitään.

HERRA MATTILA.

Älä ole suruissasi. Isku todisti vain, miten hyvin
häntä toimii.

ROUVA MATTILA.

Viekäämme kahvivehkeet sisään, jotta mitään ei
mene rikki, jos Kiljuset sattuvat tulemaan tänne.
Heidän tiellään eivät tavarat pysy ehjinä. (Ottaa
kahvitarjottimen. Herra Mattilalle.) Ota sinä pannu!
(Krämpälle.) Pysykää te täällä sillä aikaa aivan
rauhassa. (Menee herra Mattilan seurassa taloon.)
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PIINA
(tulee heidän mentyään talon takaa ja näkee Kr äm-
päri). Mikä tuo on? Uijui, minä pelkään niin kovasti!
(Krämppä hyppää). Aijai, se tulee päälle! (Juoksee
hädissään Krämpän taakse. Krämppä huitaisee hän-
nällään. Piina tarttuu hädissään häntään kiinni.)

HERRA ESKOLA

(Krämpän sisällä). Äää!

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti! (Kiskaisee
kovempaa. Krämppä kiskaisee vastaan.)

ROUVA MATTILA

(tulee herra Mattilan seurassa kovalla vauhdilla
talosta). Piina! Ei Piina saa vetää Krämpän hän-
nästä! Piina päästää heti Krämpän hännän irti!

PIINA

(päästää hännän irti, jolloin Eskola huitaisee häntä
sillä). Uijui, minä pelkään niin kovasti! Mikä kau-
histus tuo on?

HERRA MATTILA.

Se on Krämppä!

PIINA.

Vai tämä on se Krämppä. Ja sillä on seitsemän
jalkaa! Mikä hirveä elukka! (Krämppä hyökkää
taas häntä kohden, jolloin Piina parkaisee ja lähtee
talon taakse pakoon.)
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HERRA MATTILA.

Nyt se meni karkuun! (Kaikki Krämpäri sisällä
olevat pistävät päänsä esiin.)

HERRA ESKOLA.

Se oli aivan kuin Piinan uijui!

ROUVA MATTILA.
Se olikin Piina.

HERRA MATTILA.
Nyt hän tietysti menee Kiljusille ilmoittamaan,

mikä täällä on. Me voimme milloin tahansa odottaa
heitä tänne. Nyt pian siis piiloon.

HERRA ESKOLA.

Minne me menemme koko tämän remelin
kanssa?

ROUVA MATTILA.

Menkää tuonne pensasaidan taakse. Me jäämme

tuonne lehtimajan taakse vahtiin. Ja kun tulee sopiva
hetki, niin me silloin huudamme: kriik, kriik, niin-
kuin on sovittu silloin, kun pitää lähteä liikkeelle.

(Kaikki päät katoavat taas Krämpän sisään ja
Krämppä lähtee marssimaan oikealle.)

HERRA MATTILA.

Nyt on kohta tosi edessä! Meidän täytyy ryh-
tyä toimiin. Näyttämön takaa kuuluu huuliharpun
soittoa.) No, nyt ne jo tulevat. Pian piiloon mekin!
(Menevät lehtimajan taakse oikealle.)
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(Näyttämö on vähän aikaa tyhjä. Soitto on
tauonnut. Talon nurkan takaa näkyy ensin äiti Kil-
jusen pää, sitten se vetäytyy takaisin. Sitten tulee
näkyviin isä Kiljusen pää.)

ISÄ KILJUNEN.
Ei täällä ole ketään. (Astuu esiin näyttämölle.)

Pomppa saa toistaiseksi jäädä sinne. Me tarkas-
tamme ensin, millaista täällä on.

ÄITI KILJUNEN
(tulee esiin). Mitä sinä Piina näit täällä?

PIINA

(tulee vapisten esiin talon takaa). Täällä oli aivan
hirvittävä peto. Minä niin pelkäsin sitä.

ISÄ KILJUNEN.
Me emme pelkää mitään. Sinä voit pelätä, mutta

Kiljuset eivät koskaan ole pelänneet mitään.

ÄITI KILJUNEN.
Millainen tuo peto' oli?

PIINA.

Ensiksikin oli se hyvin pitkä, noin pitkä. (Näyt-
tää.)

ISÄ KILJUNEN,

Ei pituus meitä pelolta.
6 Kiljuset.
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V

PIINA.

Ja sitten sillä oli linnun pää.

ÄITI KILJUNEN.
Oliko se kana?

PIINA.

Ei se ollut kana, sillä se oli noin korkea ja sillä
oli seitsemän jalkaa.

ISÄ KILJUNEN.
Tavallisesti on jalkoja parittain. Sillä oli joko

kuusi tai kahdeksan jalkaa.

PIINA.

Ei, minä laskin, sillä oli seitsemän!

ÄITI KILJUNEN.
Minä en koskaan ennen ole kuullut seitsemän-

jalkaisesta pedosta. Seitsemänpäisestä -kyllä puhu-
taan saduissa.

PIINA.

Ei, kyllä tällä oli yksi pää, mutta jalkoja sillä
oli seitsemän. Ja sitten se sanoi: äää, kun sitä veti
hännästä.

ISÄ KILJUNEN.
Mitä sinä sitä hännästä vedit?

PIINA.

Minun täytyi tarttua johonkin kiinni hädässäni.
Minä kiskoin ja silloin se sanoi: äää!
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ISÄ KILJUNEN.
Jahka minä sen näen, niin sitten minä kiskaisen

myös sitä hännästä ja siiloin se. saa huutaa vaikka
kuinka kauan: ää, kyllä minä sille näytän, kuka on
isä Kiljunen. Ja kun minä lyön rumpuani, niin ei
se uskalla hyökätä päälle. Ja jos se hyökkää, niin
saa Pomppa potkaista sitä! Ja kun meidän Pomppa
potkaisee, niin silloin vasta se tuntuukin!

ÄITI KILJUNEN.
Missähän se nyt on?

PIINA.
Se Krämppäkö?

ÄITI KILJUNEN.
Niin juuri Krämppä!

PIINA.
Minä en tiedä!

ISÄ KILJUNEN.
Etsitään! (Katselee ympärilleen.) Täällä

mitään! Näettekö te? Minä en näe mitään.
ei näy

ÄITI KILJUNEN.
En minä näe. Ehkä se on tuolla sisällä!

hän katsomaan, Piina.
Mene-

PIINA.

Uijui, minä niin kovasti pelkään. Sillä on sel-
lainen häntä ja sillä on seitsemän jalkaa! En minä
uskalla!
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ISÄ KILJUNEN.

Mene nyt katsomaan! Me seisomme täällä taka-
nasi ja olemme turvana!

PIINA.

Mutta muistakaakin pysyä takana!

ÄITI KILJUNEN.
Kyllä. (Piina menee taloa kohden. Hänen jäles-

sään tulee äiti Kiljunen ja sitten isä Kiljunen rum-
puineen. Piina katsoo ovesta, jonka hän varovai-
sesti avaa, sisään.)

PIINA
(kirkaisee). Tuolla se on?! (Peräytyy kauhuissaan,
jolloin äiti ja isä Kiljunen ovat kaatumaisillaan.)

ISÄ KILJUNEN
(hiljaa). Onko se siellä?

PIINA.

En minä tiedä. Uijui, minä niin kovasti pelkään!

ÄITI KILJUNEN.
Sitten katson minä! (Hiipii varovasti ovea koh-

den.) Pysy sinä, Kiljunen, täällä takanani, jos se
sattuisi hyökkäämään päälleni. (Kurkistaa ovesta.
Parkaisee ja peräytyy.)

ISÄ KILJUNEN.

Näitkö sinä mitään?
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ÄITI KILJUNEN.
En minä nähnyt?

ISÄ KILJUNEN.

Mitä sinä sitten huusit?

ÄITI KILJUNEN.
En minä tiedä.

ISÄ KILJUNEN
(menee ovea kohden). Ei naisväkeen voi luottaa.
Minä katson itse.

PIINA.

Uijui, minä pelkään niin kovasti. (Kiipeää tika-
puille.)

ÄITI KILJUNEN.

Odotahan, että minäkin pääsen ensin turvaan.
(Kiipeää myös tikapuille.)

ISÄ KILJUNEN

(pitäen rumpua edessään ryömii ovea kohden; aset-
taa rummun eteensä ja kurkistaa sen yli). Ei täällä
ole yhtään mitään.

KRÄMPPÄ
(pensasaidan takana). Kriik, kriik!

MATTILAT

(lehtimajan takana). Kraak, kraak!
(Piina ja äiti Kiljunen valuvat tikapuilta'maahan
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istualleen, isä Kiljunen kääntyy ja panee rummun
eteensä turvakseen.)

ISÄ KILJUNEN.
Mikä se oli? Oliko se varis?

PIINA.

Ei se ollut varis, se oli Krämppä! Uijui, minä
pelkään niin kovasti!

ISÄ KILJUNEN.

Jos pelkäät, niin älä sitä samaa aina hoe! Kyllä
me sen jo olemme kuulleet.

PIINA.
Uijui, minä

ISÄ KILJUNEN.
Ole vaiti!

PIINA.
Uijui

ISÄ KILJUNEN.
Ole hiljaa tai saat selkääsi!

PIINA.

Mitä minä sitten saan sanoa?

ISÄ KILJUNEN.
Et yhtään mitään! (Kävelee pitkin näyttämöä).

Ellei se Krämppä ole täällä, niin sitten se on jossain
muualla!
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ÄITI KILJUNEN.
Se oli viisaasti sanottu. Ellei se ole täällä, niin

sitten se on jossain muualla! Ehkä se on tuon aidan
takana! (Näyttää taustalla olevaa pensasaitaa.)

ISÄ KILJUNEN
(asettaa rummun pois ja menee pensasaidan luo,
seisoo sen edessä selkä siihen päin kääntyneenä).
Tulkaa tänne, niin me yhdessä hyökkäämme sen
kimppuun!

PIINA.
En minä uskalla! (Kiipeää tikapuille.)

ÄITI KILJUNEN.

Minä en pelkää! (Menee pensasaitaa kohden.)
(Aidan yli näkyy Krämpän häntä, joka lyö isä

Kiljusta päähän.)

ISÄ KILJUNEN.
Mikä se oli, joka napsahti?

PIINA.

Se oli Krämppä, joka löi hännällään!

ISÄ KILJUNEN.

Ahaa, sitten se on varmasti siellä! Kiipeä sinä,
äiti, minun selkääni, niin näet paremmin.

ÄITI KILJUNEN
(kiipeää isä Kiljusen selkään tämän ollessa kyy-
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ryllään; samassa Krämppä iskee häntä nokallaan
päähän). Nyt se taas napsahti. Jotain osui päähäni!

PIINA.

Se oli Krämppä, joka iski nokallaan! Uijui,
minä pelkään niin . .

.

ISÄ KILJUNEN.
Ole hiljaa tai saat selkääsi! Nyt ei auta mikään

muu kuin ryhtyä Pompan avulla taisteluun. Pomppa,
hoi, Pomppa tänne! (Pomppa tulee talon takaa.
Plättä jälestä.)

PLÄTTÄ.

Tässä me olemme! Joko saamme hyökätä?

ISÄ KILJUNEN.
Ala sinä soittaa kolmenkymmenvuotista mars-

sia. Äiti saa lyödä rumpua ja minä komennan!
(Äiti Kiljunen ottaa rummun.)

PIINA.

Minä pyörryn!

ISÄ KILJUNEN.
Pyörry, jos tahdot. Sama se meistä on! (Huu-

taa.) Jos uskallat, niin tule esiin, Krämppä!

MATTILAT

(lehtimajan takaa). Kriik, kriik!
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ISÄ KILJUNEN.
No, nyt se suuri varis taas rääkyy! Nyt tästä

tulee oikein tosi ottelu!
(Krämppä tulee oikealta.)

ÄITI KILJUNEN.
Taisteluun!

ISÄ KILJUNEN.
Älä sinä komenna, kyllä minä sen teen! Soitto

soimaan! Lyö vahvasti rumpua, äiti! Ylös taiste-
luun, Kiljusen urhoollinen Pomppa!

MÖKÖ ja LURU

(Pompan sisältä). Ibahahabaha!

KRÄMPPÄ.

Kriik, kriik, kriik!

HERRA MATTILA
(tulee lehtimajan takaa esiin). Älä sinä pelkää,
Krämppä, vaan anna Pompalle selkään!

ISÄ KILJUNEN.

Ei vielä kukaan ole antanut Kiljusille selkään!
Hyökkää päälle, Pomppa!

(Pomppa juoksee Kjämpän ympäri ja potkaisee.)

HERRA MATTILA.

Huitaise hännällä, Krämppä! (Krämppä huitai-
see.)
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ISÄ KILJUNEN.
Potkaise taas, Pomppa!
(Samassa Krämppä lyö hännällään isä Kiljusta

niin että tämä kaatuu.)

ÄITI KILJUNEN.
Nouse ylös, isä Kiljunen, älä väisty!

ISÄ KILJUNEN.
En minä yhtä hännänheilutusta pelkää! Eteen-

päin mars, Pomppa!
(Pomppa hirnaisee.)
(Samassa pistävät kaikki päänsä esiin Krämpän

sisältä ja näyttävät kieltään.)

KRÄMPPÄ.

Ääääääh! (Luukut menevät taas kiinni.)

ISÄ KILJUNEN
(tarttuu samassa Krämpän häntään ja pitää siitä
lujasti kiinni. Krämppä potkii vastaan). No, nyt olet
kiinni! Nyt et pääse minnekään! (Krämppä peräy-
tyy äkkiä ja isä Kiljunen kaatuu.)

HERRA MATTILA.
Eteenpäin, Krämppä!

ROUVA MATTILA
(on piillyt turvassa lehtimajassa, josta hän pelois-
saan on seurannut taistelua, huutaa). Eteenpäin,
Krämppä!
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(Krämppä kääntyy samassa ja asettaa jalkansa
isä Kiljusen päälle.)

HERRA MATTILA.
No, nyt on Kiljusen pappa kerrankin voitettu!

ISÄ KILJUNEN
(tarttuu Krämpässä etumaisena olevan rouva Esko-
lan jalkaan). Ei vielä sentään! Eläköön Kiljusen
herrasväki!

(Krämppä kaatuu maahan.)

ÄITI KILJUNEN
(lyö vimmatusti rumpuaan). Meidän on voitto!

ISÄ KILJUNEN
(nousee). Eläköön Kiljusen herrasväki! Ei kukaan
voi heitä voittaa! Eläköön Pomppa!

MÖKÖ ja LURU.
lihahahahahaha!
(Samassa kuuluu koiran haukuntaa näyttämön

takaa.)

ÄITI KILJUNEN.

Siellä on viimeinkin Pulla. Pian ottamaan se
kiinni, ennenkuin se taas karkaa! Pulla, Pulla!
(Näyttämön takaa: huuhaahan!) Tule tänne, Pulla!

PLÄTTÄ.

Se juoksee pois! Pulla, Pulla!



92

ISÄ KILJUNEN.

Pulla ei saa karata! Pian ottamaan kiinni!

KILJUSET.
Pulla, Pulla! (Kaikki KiUuset lähtevät kovaa

kyytiä vasemmalle talon taakse.)

ROUVA MATTILA

(itkien). Ja me olemme jääneet tappiolle! Kiljuset
ovat meidät voittaneet!

HERRA MATTILA.

Niin ovat, mutta he ovat kaikeksi onneksi sentään
menneet pois.

(Krämpässä olevat ryömivät esiin.)

ROUVA ESKOLA.
Joko ne ovat menneet?

HERRA MATTILA.
Jo ovat!

JAAKKO.
Olipa se kova taistelu!

LASSI,

Kyllä minä potkin minkä ennätin!

HERRA ESKOLA.

Käteni on aivan sijoiltaan, niin kovasti ne kis-
koivat häntää! Mutta hännän pidin sentään, se ei
irtaantunut!
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HERRA MATTILA.

Nyt he juoksevat etsimässä Pullaansa. Ja kun
he eivät ole sitä tähän asti saaneet kiinni, niin saa-
vat kai juosta pitkän aikaa, ennenkuin sen tapaavat.

PIINA
(liukuu tikapuilta alas). Tuoko se Krämppä olikin?

HERRA MATTILA.
Mikä se sitten olisi ollut??

PIINA.
Ja miksi sillä oli seitsemän jalkaa?

HERRA MATTILA.

Sinä laskit väärin, kahdeksan sillä oli.

PIINA.

Ja minne se Pomppa meni ja Kiljuset?

HERRA MATTILA.

Ne ovat karanneet tiehensä ja me olemme vii-
meinkin päässeet heistä vapaaksi.

PIINA.

Ja hyvä oli, että lähtivät. En minä olisi tätä
elämää enää jaksanutkaan kestää!

HERRA MATTILA.

Oli miten oli, hyvä se sentään oli, että kerran
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näimmekin Kiljuset ja tiedämme, että he todella
ovat 'Olemassa.

ROUVA MATTILA.

Mutta mieluummin minä heistä luen kuin olen
heidän kanssaan tekemisissä!

HERRA MATTILA.

Nyt tämä seikkailumme Kiljusten kanssa on lop-
punut. Ja hyvä on, kun kerran loppui, jotta saamme
taas kukin mennä kotiamme ja elää rauhassa ja
levossa.

HERRA ESKOLA.

Mutta hurrata kannattaisi heille. Hurrataan
oikein kovaa!

HERRA MATTILA.

Hiljaa, hiljaa! Antaa muiden hurrata. Jos me
sen teemme, niin tulevat he takaisin! Mennään aivan
hiljaa kotia!

Loppu.
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