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Seitsemän veljestä esittäytyy

SIMEON:  Hyvää päivää. Me olemme seitsemän veljestä Toukolan 
kylästä.

AAPO:  Asumme Jukolan talossa ja huolehdimme siellä yhdessä 
kodistamme sekä eläimistämme.

TUOMAS:  Meillä on Valko–hevonen sekä Matti–niminen kissa.

LAURI:  Kissa on kaikkien yhteinen, mutta Juhani siitä taitaa 
erityisesti pitää.

TIMO:  Ja onhan meillä koiriakin, Killi ja Kiiski, eipäs unohdeta 
niitä! Hyviä metsästystovereita ovat molemmat!

JUHANI:  Mutta eiköhän nyt esitellä itsemme. Minä olen Juhani, 
veljessarjan vanhin.

EERO:  Ja minä olen Eero, nuorin meistä seitsemästä. Mutta 
vaikka olenkin nuorin, on minua usein kehuttu nokkelaksi, 
ja monesti saankin vierestä seurata, kun veljeni tekevät 
tyhmyyksiä.

TIMO:  Noh noh, eivät kaikki meistä tyhmyyksiä tee. Esimerkiksi tuo 
kaksoisveljeni Lauri on viisas ja hiljainen mies. Hän samoilee 
yleensä vain metsässä ja mietiskelee asioita. 

10.10.  Aleksis Kiven päivän näytelmä
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LAURI:  Kiitos, kiitos, Timo. Tässä on mukava veikko Timo. Hän on 
ystävällinen kaveri, joka tulee toimeen ihan kaikkien kanssa. 
Hän se meille opetti sen laulun oravastakin. Me olemme siis 
kaksosia, mutta kuuluu veljessarjaan toisetkin kaksoset.

TUOMAS:  Aivan. Aapo ja minä olemme kaksosveljiä myös. Aapo 
se on varsinainen tarinan kertoja ja kaskujen keksijä. Ja 
jos meidän pitää jotain asioita hoitaa, puhuu Aapo koko 
veljessarjan puolesta.

AAPO:  Ja noin viisaasti jutteli siis Tuomas, oma kaksosveljeni, jonka 
sanaan voi aina luottaa. Hän on meistä kaikista vahvin 
ja harteikkain ja siitä on apua silloin, kun joudumme 
tappeluihin muiden kanssa.

JUHANI:  Niin, niin. Usein joudumme me vaikeuksiin. Niin kuin 
silloinkin, kun meidän piti lukkarin koulussa oppia 
lukemaan.

TIMO:  Ei muistella sitä tapausta. Ehkä näille koululaisille ei 
kannata kertoa, että kun olimme kaksi päivää yrittäneet 
oppia a:ta, eikä se millään onnistunut, karkasimme koulusta 
rikkomalla ikkunan.

AAPO:  Se taitaa ollakin kuuluisin kommelluksistamme, tai sitten se, 
kun sonnilauma hyökkäsi kimppuumme ja jäimme satimeen 
hiidenkivelle. Mutta olikos meillä vielä jotain muuta?

JUHANI:  Jokos meidät kaikki esiteltiin?

(Muut nyökyttelevät ja toteavat, että kyllä…)

EERO:  Mitäs minä sanoin, minä olen terävämpi kuin muut. Ette 
edes huomaa, että Simeonia ei vielä ole esitelty! Simeon se 
hoitaa perheessä ruoanlaiton ja pitää meistä kaikista hyvää 
huolta.

SIMEON:  Totta puhut, Eero. Nokkela sinä kyllä olet, sellainen liukas 
luikku, niin kuin meistä kertova pilkkalaulukin sanoo. Teistä 
olisi varmasti mukava laulaa tuo laulu meille, emme me 
siitä suutu!

Yhteislaulu: Seitsemän miehen voima


