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Oli aikainen aamu, ja aurinko oli nousemassa 

rauhallisen, pienen Mahtavan Metakan -saa-

ren ylle. Kullankeltainen aurinko kurkisti taivaan-

rannasta ja tarkisti, ettei kukaan katsellut; se kipusi 

hitaasti siniselle taivaalle.

Kaukana alhaalla, suuressa puussa ihastutta-

van talon puutarhassa korkealla kukkulalla Irto-

soran kylässä, mustarastas karautti kurkkuaan ja 

puhkesi lauluun tervehtiäkseen uutta päivää.
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oksalla, niin lähellä, että tyttö melkein saattoi 

koskettaa sitä, istui mustarastas visertelemässä 

hilpeästi.

kiljui pikkutyttö ja heitti lintua kengällä.

Ihastuttavassa talossa, sen kauniissa vaa-

leanpunaisessa makuuhuoneessa, pieni tyttö 

aukaisi silmänsä ja loikkasi vuoteesta. Ikkunaan 

syöksähtäen hän leväytti ikkunaluukut appo-

sen auki. Auringonvalo tulvahti sisään tuoden 

mukanaan aamuisessa tuulenvireessä kukkien 

suloisen tuoksun, ja kuin tervehtien puu heilui 

keveästi ja kahisutti lehtiään. Siellä, lähimmällä 

Sivu 3

”Hei! Mustarastas! Nokka umpeen!”

Sivu 16

”Mitä sanoit???” 

Sivu 29
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Sivu 47
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6 7

Sekunteja myöhemmin makuuhuoneessa, 

joka oli vastapäätä porrastasannetta, pikkutytön 

veli kiskaisi yhden tytön varpaista vasemmasta 

sieraimestaan ja ähisi väsyneesti.

”Hyvää huomenta, Hajupommi!” pikkutyttö 

sanoi hilpeästi ja jysähti istumaan veljensä mahalle.

”Aika nousta!”

”Miksi?” Hajupommi kysyi kärttyisästi.

”Koska”, vastasi pikkutyttö, ”on kaunis aamu, 

aurinko paistaa ja me voimme leikkiä ja seikkailla, 

ja jos et nouse, laitan puuroa housuihisi iankaikki-

sesti, siksi.”

Hajupommi tuumii asiaa. Ajatus puurosta 

housuissa iankaikkisesti kuulosti tosiaankin mie-

lenkiintoiselta, mutta hän ei kaiken kaikkiaan ollut 

Kenkä kimposi oksasta ja putosi maahan, 

josta sen nosti ohikulkeva kissa. Mustarastas 

näytti kieltä ja päästi pierua muistuttavan 

äänen; sitten se 

lensi pois. Pikku-

tyttö tömisteli 

ärtyisästi takai-

sin sänkynsä luo 

ja sulki silmänsä. 

Mutta se ei aut-

tanut: hän ei saa-

nut enää unta. Hetken kuluttua hän oikeasti koetti 

mennä sänkyyn ja panna makuulle; mutta sekään 

ei auttanut. Joten hän päätti mennä hyppäämään 

veljensä kasvoille.
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8 9

Hajupommi raaputti päätään. Hänen sisares-

saan oli monia vikoja, mutta valehteleminen ei 

kuulunut niihin. ”No, sitten”, hän sanoi, ”mäyrien 

on täytynyt olla asialla.”

Ketsuppinaama tuumi asiaa. Hän ei ollut ihan 

varma, mitä mäyrät olivat, joten hän vain nyökkäsi 

ja yritti näyttää viisaalta. Sitten hän muutti mie-

lensä ja kysyi: ”Mikä on mäyrä?”

”Se on, se on, no, sinä tiedät kyllä”, Hajupommi 

sanoi. ”Ne kaivavat koloja nurmikkoon ja syövät 

kaikki madot ja potkivat nurin roskikset ja säikyt-

televät kanoja ja ajavat liian lujaa.”

”Oho”, sanoi Ketsuppinaama. ”Tyhjentävätkö 

ne myös säästöpossuja?”

”Luultavasti”, Hajupommi sanoi tietävästi. ”Se 

varma, haluaisiko hän sitä. Joten hän päätti nousta.

Kun hän nousi, hän teki järkyttävän huomion. 

Hänen huoneensa lattialla makasi pieni keraami-

nen possu jalat ilmassa ja reikä vatsassaan.

”Hei! Ketsuppinaama!” hän sanoi vihaisesti. 

”Oletko ryöstänyt säästöpossuni?”

Ketsuppinaama ravisti päätään. ”Enkä”, hän 

vastasi.

”No, joku on”, Hajupommi sanoi. ”Katso!” hän 

nosti tyhjän possun ja ravisti sitä. Sieltä putosi yksi 

ainoa killinki ja kierähti matolle tömähtäen vaimeasti.

”Minulla oli täällä kokonainen kymppi, 

ja se on hävinnyt!”

Ketsuppinaama kohautti olkiaan. ”En se ollut 

minä.”

Hajupommi_ja_Ketsuppinaama_ja_mälsät_mäyrät_TAITTO.indd   8-9 22.8.2018   15.14



10 11

Ketsuppinaama avasi ikkunan ja katsoi ulos. 

Toden totta, talon jäteastia makasi kyljellään puu-

tarhassa osoittaen, että se oli mäyritty.

”Juku!” Ketsuppinaama sanoi vaikuttuneena. 

”Tuo varmaankin vahvistaa sen. Mäyrät ovat vie-

neet kymppisi. Mitä me teemme asialle?”

Hajupommi totesi tuumittuaan hetken. 

”Minäpä kerron, mitä me teemme. Me menemme 

tapaamaan kuningasta.”

kuulosta sen kaltaiselta jutulta, mitä ne voisivat 

tehdä.”

Ketsuppinaama raaputti päätään. Se oli oikein 

sievä pää, paitsi silloin kun sen etupuoli oli ket-

supin ja suklaan ja hillon ja mudan peitossa. 

Juuri tällä hetkellä se oli puhdas, mutta voisi lyödä 

vetoa, että neljännen luvun loppuun mennessä se 

olisi taas siivoton.

”Voisivatko?” hän kysyi.

Hajupommi naksautti kieltään isovelimäi-

seen tapaan. ”Totta kai voisivat”, hän vastasi. ”Ajat-

tele nyt. Ne tekevät mälsiä asioita, koska ne ovat 

mäyriä. Jos ne eivät olisi mälsiä, ne olisivat vain 

myyriä. Minä olen varma, että meidän roskikset-

kin on potkittu nurin.”
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12 13

sivat ylittää virtoja tai rotkoja – ja kaikkea sellaista. 

Luultavasti sataisikin, eikä heillä olisi kunnon tak-

keja tai eväsleipiä tai mitään.

Hajupommin ja Ketsuppinaaman onneksi 

lähin kuningas eli vain puolen mailin päässä. 

Matka kesti vain viisi minuuttia bussilla numero 

47, jos sattui olemaan 50 penniä; mutta Hajupom-

milla ja Ketsuppinaamalla ei ollut lainkaan rahaa, 

joten he lähtivät matkaan peltojen poikki.

Oli todella kaunis päivä. Aurinko säteili heille 

kuin kiltti setä, puut huojuivat kuin ystävälliset liput, 

ja kaikkialla heidän ympärillään linnut sirkuttivat 

ja visertelivät kuin pikkuinen höyhenekäs kuoro. 

Kaikki luonnossa kisaili: he näkivät vesiliskojen 

leikkivän pukki      ja sammakkojen leik-

Suurimmassa osassa kertomuksia, joissa san-

karit lähtevät tapaamaan kuningasta, odot-

taisit, että heidän matkansa kestäisi todella kauan. 

Lukuja ja lukuja lukujen perään, luultavasti, 

joissa käsiteltäisiin heidän seikkailujaan – taiste-

luita lohikäärmeitä ja jättiläishämähäkkejä vas-

taan. Sankarit eksyisivät metsään, ja he melkein 

joutuisivat noidan syömiksi, ja heidän täytyisi rat-

kaista salaperäisiä arvoituksia, ennen kuin he voi-
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hyppelyä
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mustikka, mustikka, mustikkahillo

mus-, mus-, mus-, mus-

mus-, mus-, mustikkahillo

mustikkahillo
mustikkahillo

”Se oli laulu mustikkahillosta”, hän lisäsi.

”Oikein hieno”, Hajupommi sanoi. ”Mikä lau-

lun nimi on?”

kivän lisko     ; pupujen leikkivän orava-

      ja oravien leikkivän  pupu     ; 

kettujen leikkivän  sika      ja sikojen leik-

kivän ketunliiskaamista, koska siat eivät ole kovin 

hyviä loikkimaan, lisäksi ne ovat aika isoja. He 

näkivät käärmeen lekottelevan auringonpaisteessa, 

lampaiden kirmailevan kedolla ja ujon peuran 

tekoviiksissä kurkistavan pensasaidan lomasta. 

Kaikki oli niin ihanaa, että Ketsuppinaama halusi 

laulaa, ja – koska laulujen laatiminen oli hänen 

lempipuuhaansa – hän teki juuri niin.

Näin hän lauloi:

”Mustikkahillo

mustikkahillo

mustikkahillo, mustikkahillo

hyppelyä

hyppelyä
hyppelyä

hyppelyä
Mustikka-

hillo

mustikkahillo

ooooooo
oooooo

oooo!!!!!”

Sivu 13

mustikkahillo

ooooooo
oooooo

oooo!!!!!”

Sivu 13

Mustikka-hillo

Mustikka-hillo

Mustikka-
hillo

  stikka-

hillo
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min tunkiessa sormiaan korviinsa, kunnes vih-

doin he näkivät palatsin.

Ketsuppinaama lakkasi laulamasta ja osoitti. 

”Siinä se on”, hän sanoi tyytyväisesti.

”Mitä sanoit?” Hajupommi kysyi.

”Siinä se on”, Ketsuppinaama toisti.

”Mitä sanoit???” Hajupommi kysyi.

Ketsuppinaama kiljui.

Ketsuppinaama tuumi asiaa. ”Hmmm… Mus-

tikkahillo”, hän sanoi. ”Koska se kertoo mustikka-

hillosta.”

Hajupommi nyökkäsi viisaasti. ”Ymmärrän”, 

hän sanoi. Hän piti hienotunteisesti tauon, sillä 

hän halusi rohkaista pikkusisokaan silloin, kun 

tämä ei hyppinyt hänen kasvoilleen eikä tunkenut 

varpaitaan hänen nenäänsä, mutta hänestä tuntui, 

että laulussa saattoi olla jotain parantamisen varaa. 

”Mitä luulet, eikö se ole vähän…yksitoikkoinen?”

Ketsuppinaama raapi päätään. ”Ymmärrän, 

mitä tarkoitat”, hän sanoi. ”Ehkä minun pitäisi lait-

taa siihen joitain muitakin hilloja lisäksi.”

He jatkoivat matkaansa Ketsuppinaaman 

kokeillessa erilaisia hilloja laulussaan ja Hajupom-

”Minä sanoin, 
siinä se on!”

Sivu 15
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Hajupommi karjui.

Ketsuppinaama riuhtoi Hajupommin kyynär-

päitä, kunnes tämän sormet irtosivat korvista.

”Minä sanoin, että siinä se on”, Ketsuppinaama 

selitti.

”Ai”, sanoi Hajupommi. ”Miksi et sanonut sitä? 

Muuten”, hän lisäsi, ”miksi sinä hyppelet?”

Ketsuppinaama katsoi jalkoihinsa.

”Koska minä heitin toisella kengälläni musta-

rastasta”, hän vastasi iloisesti. ”Tule nyt!”

Ja niin hän hip-hop-hyppeli eteenpäin, ja 

Hajupommi tallusteli hänen perässään, kunnes 

he saapuivat palatsin luo.

hip-hop-hyppeli

Sivu 3

”Hei! Mustarastas! Nokka umpeen!”

Sivu 16

”Mitä sanoit???” 

Sivu 29

”Lopeta!”

Sivu 47

”Mäyrät?”
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Syy siihen juontaa juurensa ruusujen sotaan. 

Kuningas Rikhard III ja kuningas Henrik 
VII riitelivät, kumpi heistä oli oikea kuningas, ja 

he sopivat, että paras keino ratkaista, kumpi oli 

oikeassa, oli panna suuri joukko miehiä kentälle 

sohimaan toisiaan terävillä esineillä.

Suurin osa ihmisistä ei tiedä, että oli myös kol-

mas mies, joka ajatteli olevansa kuningas. Hänet 

tunnettiin kuningas Isabel Höperönä, ja hänellä 

oli tapana ilmaantua taisteluihin ja yrittää osallistua 

niihin. Ongelmana oli se, että kuningas Isabelilla 

ei ollut taisteluntajua, ja hän ja hänen sotilaansa 

vain päätyivät toisten tielle huutelemaan kaiken-

laista, kuten: ”Pistä se terävä kapine pois! Saat vielä 

joltakulta silmän irti, jos et ole varovainen!”

Kovin monet lapset eivät asu vain puolen mai-

lin päässä oikeasta kuninkaasta; mutta toi-

saalta kovin monet lapset eivät asu Irtosoran 

kylässä Mahtavan metakan -saarella. Irtosora 

on Mahtavan Metakan pääkylä, sillä saari on 

liian pieni, jotta sillä olisi pääkaupunki tai edes pää-

pikkukaupunki; mutta siitä huolimatta Mahtava 
Metakka on hyvin harvinainen pienten saarten 

joukossa, koska sillä on ihan oma kuningas.
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mutta koira tekee voittamisen vaikeaksi kaikille 

muillekin. Lopulta kuningas Rikhard ja kunin-
gas Henrik päättivät, että ainoa keino päästä jat-

Vaikutus oli vähän samalainen kuin silloin, kun 

pieni koira yrittää osallistua jalkapallo- otteluun. 

Koiralla ei ole mitään voitonmahdollisuuksia, 

Pistä se terävä kapine pois!

Saat vielä joltakulta silmän irti,

Kuningas Rikhard        
kuningas

       
     Isabel

      
      H

öperö

       
  kuningas Henrik

jos et ole varovainen!
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Kuningas, joka oli nyt vallassa, oli kunin-
gas Isabel Höperön pojan pojan pojan pojan 

pojan pojan pojan pojan pojan pojan pojan ja niin 

edelleen monta monta kertaa pojan pojan pojan 

– tämä alkaa olla hieman ikävystyttävää – pojan 

pojan pojan pojan pojan pojan pojanpoika, ja 

hänen nimensä oli kuningas Sandra; tai ainakin 

se oli ollut näihin aikoihin asti. Hän oli kuitenkin 

ollut huolissaan, että kuningas Sandra oli typerä 

nimi, ja hän oli päättänyt vaihtaa sen johonkin jär-

kevämpään. 

Ikävä kyllä hän oli tehnyt sen erehdyksen, 

että oli pyytänyt Mahtavan Metakan asuk-

kaita valitsemaan itselleen uuden, järkevän nimen, 

minkä vuoksi hänet tunnettiin nyt kuningas 

kamaan taistelua oli antaa kuningas Isabelille 

ikioma pieni kuningaskunta, kunhan hän lupaisi 

mennä pois ja lakata olemasta riesa. 

Kuningaskunta, jonka he antoivat hänelle, 

oli – tietysti – Mahtavan Metakan kunin-

gaskunta, joka siihen aikaan oli cornwallilai-

sen niemen uloimmainen kärki. Niin pian kuin 

kuningas Isabel oli kruunattu kuninkaaksi, 

kuningas Henrik hipsutti varpaisillaan keskellä 

yötä sahaamaan niemen kärjen irti ja tönäisi sen 

ajelehtimaan merelle. Kuningas Rikhard olisi 

mielellään auttanut, mutta hän ei pystynyt, koska 

oli hävinnyt taistelun ja oli tavattoman kuollut.

Tämän vuoksi Mahtavalla Metakalla oli siis 

aivan oma kuningas.
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K uningas Hammasharja Kärpän palatsi ei ollut 

kovin suuri. Itse asiassa se oli suurin piirtein 

pienen mökin kokoinen. Palatsissa oli sievät pienet 

olkikattoiset tornit, somat pienet rintavarustukset 

ja suloisin pieni vahtikoppi, minkä olet koskaan 

nähnyt; ja pikku vahtikopissa oli vartiossa koko 

Mahtavan Metakan armeija.

Saatat miettiä, että mahtaa olla aikamoista 

änkeämistä saada kokonainen armeija yhteen 

Hammasharja Kärppänä. Kuningas Ham-
masharja Kärppä asui, luonnollisesti, palatsissa 

– juuri siinä palatsissa, jonka luo Hajupommi ja 

Ketsuppinaama olivat juuri saapuneet.

Muistat kyllä. Luvun kaksi lopussa.

Ja tässä on luvun kolme loppu. 
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pieneen vahtikoppiin, mutta olet väärässä. Mah-

tava Metakka oli, tietysti, hyvin pieni valtakunta, 

eikä sillä ollut varaa suureen armeijaan monine 

sotilaineen. Itse asiassa Mahtavan Metakan armei-

jassa oli vain yksi sotilas, joka oli pieni kissa nimeltä 

Malcolm Kissa. 

Hajupommi ja Ketsuppinaama katsoivat kissaa. 

Se oli pieni harmaa kissa, jolla oli yksi kenkä ja pieni 

punainen sotilastakki. Sillä oli yksi niistä suurista, 

korkeista ja pörröisistä karhunturkishatuista, aivan 

kuin Buckinghamin palatsin vartijoilla, mutta kissa ei 

koskaan laittanut sitä päähänsä, sillä hattu olisi peittä-

nyt sen kokonaan eikä se olisi pystynyt liikahtamaan-

kaan. Sen sijaan se makasi hatun päällä näyttääkseen 

kookkaammalta ilman että sen täytyi seistä. 
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Hajupommi laski kätensä. ”Miksi ei?” hän kysyi.

Malcolm Kissa katsoi häntä aivan kuin miettien.

”Kyllä, minä otaksun, että voitte”, se sanoi.

Hajupommin käsi kohosi kolkuttimelle.

Malcolm Kissa sanoi.

Hajupommi pysähtyi ja katsoi kissaa.

”Äh, menkää sitten”, Malcolm Kissa sanoi. 

Kun Hajupommi kohotti taas kättään, se jatkoi: 

”Pahoittelut, ette sittenkään voi. Minun virheeni.”

”Mutta…” Hajupommi aloitti.

”Äh, hyvä on”, Malcolm Kissa sanoi. Hetken 

kuluttua, jonka aikana Hajupommi katsoi sitä epä-

”Ja mitäs te haluatte?” Malcolm Kissa kysyi 

äänellä, joka kertoi, että sitä ei oikeasti kiinnos-

tanut, ellei asia liittynyt tölkinavaajaan ja kissan-

ruoka tölkkiin.

”Me haluaisimme tavata kuningas Hammas-

harja Kärpän”, Ketsuppinaama sanoi.

”Miksi?” Malcolm Kissa kysyi.

”Koska mäyrät ovat varastaneet kymppini”, 

Hajupommi vastasi.

Malcolm Kissa nousi istumaan ja tuijotti heitä 

molempia katse rävähtämättä, kunnes heistä alkoi 

tuntua hieman epämukavalta. ”Hyvä on sitten”, 

kissa sanoi lopulta. ”Voitte koputtaa oveen.” Kun 

Hajupommi kohotti kättään koputtaakseen, kissa 

sanoi: ”Oikeastaan, ette voikaan.”

Sivu 3

”Hei! Mustarastas! Nokka umpeen!”

Sivu 16

”Mitä sanoit???” 

Sivu 29

”Lopeta!”

Sivu 47

”Mäyrät?”
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Voitte koputtaa oveen nyt. Oi, hupsista!” se jat-

koi, kun Hajupommi aikoi taas kerran koputtaa. 

”Erehdyin. Ette voikaan.”

Tilanne olisi voinut jatkua samaan tapaan 

kauankin, ellei Hajupommi olisi muistanut, että 

hänellä oli taskussaan kala. Hajupommi oli niitä 

poikia, joiden taskut olivat täynnä kapineita, jotka 

voisivat olla käteviä joskus; ja hänen mieleensä 

juolahti, että jos olet tekemisissä yhteistyöhalutto-

man kissan kanssa, paras tapa saada se puolelleen 

oli pullea kunnon kala.

Hän vetäisi kalan taskustaan ja mahtavalla 

mätkäisyllä hän huiskaisi sillä Malcolm Kissan 

alas karhunturkishatulta. Ennen kuin Malcolm Kissa 

ehti nousta, Hajupommi koputti palatsin oveen.

luuloisesti, se sanoi: ”Eikä, menkää vain. Oikeasti. 

Voitte koputtaa oveen. Teillä on virallinen lupani.”

”Oikeastiko?” Hajupommi kysyi.

”Oikeasti”, Malcolm Kissa sanoi. ”Ihan tosis-

saan. Menkää.”

Hajupommi kurotti kättään kolkuttimeen.

”Voi, odota”, Malcolm Kissa sanoi. ”Pahoitte-

lut. Ette kuitenkaan voi koputtaa oveen.”

Ketsuppinaama loi Malcolm Kissaan erityisen 

katseen, jonka hän oli varannut erityisen ärsyttä-

ville ihmisille ja vanhemmilleen, jos he eivät anta-

neet hänelle suklaata. ”Mitä sinä oikein meinaat?” 

hän kysyi.

”Anteeksi”, Malcolm Kissa sanoi. ”Leikin vain 

kanssanne. Tottumuksen voima. En tee sitä enää. 

Hajupommi_ja_Ketsuppinaama_ja_mälsät_mäyrät_TAITTO.indd   32-33 22.8.2018   15.14



Sivu 31

M Ä T K I S !
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