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8.2 Tarina Kivijaloista

Kivijalat ovat Mellin ympärillä (sivuilla ja takana) ja osoittavat häntä taskulampuillaan. Bändi

tukee vuoropuhelua soittamalla taustalla kappaletta “Tarina Kivijaloista”. Kappaleessa

kuullaan pieniä otteita useista Metsän lapsi -teoksen eri kappaleista.

VINKKI! Sottiisissa bändi seuraa Mellin ja Kivijalkojen vuoropuhelua ja mitoittaa oman

soittonsa repliikkien keston mukaan. Harjoitellessa äänitteen kanssa Melli ja Kivijalat

kuitenkin seuraavat valmista äänitettä.

Kannattaa kuunnella rauhassa äänitettä – sen taukoja ja musiikillisia pyrähdyksiä, jotta

oman repliikin musiikillinen tausta alkaa hahmottua. Iskut on merkitty myös nuottiin

“Kohtaus 8.2 Tarina Kivijaloista”.

MELLI Musiikissa tauko

Te lienette maan väkeä, maanalaisia.

KIVIJALAT Musiikissa basso pomputtelee

(Nyökkäävät innokkaasti ja laskevat sekä sulkevat taskulamput.)

MELLI Musiikissa tauko

Kivijalkoja! Olen lukenut teistä! Vaan on kai teillä nimetkin? Mikä

sinun nimesi on?

KIVIJALAT Musiikissa basso pomputtelee

(Kaikki sanovat innokkaasti oman, itse keksimänsä, Kivijalkanimen

kuuluvalla äänellä. Tässä muutama esimerkki mahdolliseksi nimeksi:

Kivike, Möykky, Kivi Kake, Hönötönö, Ikimuori, Hyrsky Hiidenkirnu...)
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MELLI Musiikissa tauko

Hauska tutustua.

MELLI Musiikissa basso aloittaa pidemmän soolon

Kivijaloista suurimpia ovat jättiläiset, metelit ja jatulit. Niin ovat

kookkaita, että järvenpohjassa kahlatessaan ei

saappaan varresta ole vesi kuin vasta menemäisillään sisään.

Saaresta saaren ja pitäjästä toiseen yhdellä harppauksella.

Siinä vasta jätti! (Kivijalat ovat kuunnelleet Mellin tarinointia

kiinnostuneena. Seuraa Melliä katseellasi koko ajan – välillä voit ottaa

myös kontaktia muihin Kivijalkoihin.)

MELLI Ollapa itse jättiläinen. Kivijaloista kultaisin. Hyvä, reilu ja vahva –

ja ihan vain oma itseni. Musiikissa pieni tauko repliikin lopussa.

Lähimmät Kivijalat tarttuvat rohkaisevasti Melliä kädestä. Samalla musiikissa basso tekee

nopean pyrähdyksen.

MELLI Musiikissa viulu, haitari ja harmooni seuraavat toisiaan

Ihanko totta? Voisinko minäkin kasvaa kivijalaksi?

Kuka vain voi! Kuka vain, joka on kohdannut Männinkäisen ja

itsensä. Kuka vain, joka on seikkaillut omassa luonnossaan ja

tanssinut Aurorain joukossa. Kuka vain, joka on avartanut

sydäntänsä uudelle vieraalle ja katsonut mielikuvitustaankin

pidemmälle. Kuunnellut keijusten siipien havinaa ja tervehtinyt

jokaista kivijalkaa. (Kivijalat ovat lähestyneet Melliä ja toisiaan. Kaikki

haluavat rohkaista Melliä ja ovat iloisia, koska nyt Melli ymmärtää,

että hänestäkin voi kasvaa ihka oikea jättiläinen: hyvä, vahva ja reilu –

ja ihan vain oma itsensä.)
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