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Koirapuistossa

Kissa seisoi murjottava ilme naamallaan 

suuren niityn reunalla. ”Nämä rontit!” se 

maukaisi. Korvat luimussa se tarkkaili koiria, 

jotka riehuivat ruohikossa. 

”Järjetöntä säntäilyä sinne tänne ja kurassa 

rypemistä – ei mitään tyyliä!”

Liliane Etelätuuli, jota kutsuttiin Lilliksi, 

seisoi oranssiraitaisen kissan vierellä.  

Hän ymmärsi täysin, mitä pieni kissarouva 

hänen vierellään narisi. Lilli osasi puhua 

eläinten kanssa. ”Minä katselen mielelläni, 

kun he kirmaavat niin villisti”, Lilli sanoi 

kissalle, jonka nimi oli Rouva von Virtanen. 

Hienostunut eläin kuului hänen parhaalle 
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ystävälleen Jesajalle ja kuvitteli paljon 

hienostuneista tavoistaan.

”Kyllä, mutta nämä raakalaiset ovat kuin 

järjiltään”, Rouva von Virtanen valitti.  

”Hyvänen aika!” se jatkoi, kun yksi koirista 

alkoi juosta huimasti ympyrää ja yritti ottaa 

kiinni häntäänsä.

Lilli näki, että se oli hänen ikioma 

koiransa. Sen nimi oli 

Bonsai, ja se oli melko pieni, takkuinen ja 

kävi juuri nyt vähän ylikierroksilla. ”Minä saan 

sinut! Minä saan sinut! Minä saan sinut!”  

se haukkui ja näykkäisi taas häntäänsä.

”Minä saan sinut myös!” haukkui bokseri, 

joka kirmasi Bonsain luo. ”Katsohan, mitä nyt 

teen. Se on jotain tosi röyhkeää! Katsohan! 

Nyt!” Se nipisti Bonsaita mahasta ja juoksi 

pois.

”Auuuh!” Bonsai ulvahti ja lähti takaa-ajoon. 

”Minä juoksen täysillä perässäsi. Katsohan, 

kuinka juoksen perässäsi! Näetkö?”

Bokseri vilkaisi taakseen. ”Juu! Tykinkuula!” 

se haukkui innoissaan takaisin Bonsaille. 

”Mutta minä juoksen todella nopeasti pois. 

Näin minä juoksen…” Seuraavana hetkenä 

se törmäsi skotlanninpaimenkoiraan, joka 

sipsutti sen eteen niityltä.

”Pomps!” Bonsai kiljaisi tohkeissaan.

Skotlanninpaimenkoira ja bokseri telmivät, 
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ja yhdessä ne kaatoivat alleen mäyräkoiran, 

joka hetki aikaisemmin oli seisahtanut niiden 

lähelle. 

”Kaksoipomps!” riemuitsi Bonsai, loikkasi ja 

juoksi tiimellykseen mukaan.

Lilli ei huolestunut lainkaan mekkalan 

vuoksi. Hän tunsi toiset koirat ja niiden 

isännät ja emännät, sillä hän tapasi heitä 

usein kävelyllä puistossa. Lilli tiesi, että kaikki 

koirahuligaanit olivat hyviä tovereita.

”Hei Bonsai, senkin rähisijä!” mäyräkoira 

haukkui. ”Sinä ryntäsit päälleni!”

”Juu! Upeaa, vai mitä? Ja nyt minä saan 

teidät kaikki kiinni. Täältä tulee Pommi-

Bonsai!” Bonsai juoksi mäyräkoiran samassa 

kiinni. Se yritti haukata Bonsaita mutta sai 

kiinni bokserin korvasta, ja pian oli raju 

tappelu käynnissä. 
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Rouva von Virtanen katseli menoa pää 

kallellaan. ”Minä uskon, että herra von 

Bonsailla on… kohtaus.”

Bonsai näykki juuri skotlanninpaimenkoiran 

jalkoja, koska halusi kutittaa sitä. Saksan-

paimen koira ravisteli pitkää karvaansa ja 

hekotteli: ”Hih hih heh, ei saa! Minä tulen 

hulluksi!” Se nauroi käheää koirannauruaan, 

ja sillä näytti olevan yhtä hauskaa kuin 

bokserilla ja Bonsailla – niin kuin hännät 

näyttivät.

Lillin täytyi myös nauraa. Oikopäätä hänen 

edessään lukemattomat päivänkakkarat 

versoivat maasta. Lillillä oli nimittäin toinenkin 

lahja: kun hän nauroi, kukki kaikki hetkessä 

hänen ympärillään.

Rouva von Virtanen ei kuitenkaan ollut 

huvittunut. ”Tuo johtuu noista kaameista 

tyypeistä täällä!” se maukaisi kiivastuneena 

ja tarkoitti toisia koiria. ”Nämä pelottavat 

barbaarit saavat herra von Bonsain 

käyttäytymään epäarvokkaasti!”

Lilli lohdutti kissaa. ”Ei huolta, Bonsailla 

on vain hetken ruuvit löysällä. Kun me 

menemme kohta kotiin, on hän varmasti 

jälleen normaali.” Ainakin Lilli toivoi niin.
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Rouva von Virtanen nuolaisi tassuaan 

ärtynein ilmein. ”Jos ei, olisin murheen 

murtama”, se sanoi. ”Onhan hän normaalisti 

maailmanmies ja tasokas. Mutta täällä…” 

Se keskeytti ja kohotti päätään. ”Kuka tuolta 

tulee?”

Lilli katsoi myös. Polun toisesta päästä 

ilmestyi juuri dalmatiankoira. 

Lilli näki heti, että se oli 

tyttökoira, vaikka hän 

ei osannut sanoa, 

mistä hän sen tiesi. 

Tyylikkäästi pukeutunut 

nainen kuljetti 

kaunista eläintä 

talutushihnassa. 

”Oh, ihan häikäisee, tuossa täplädaamissa 

on tyyliä!” naukaisi kissa ihastuneena ja 

seurasi, kuinka dalmatialainen käveli lähellä 

emäntäänsä teennäisin askelin ja katseli 

arasti ympärilleen.

Bonsain pää kääntyi. ”Hei! Tuolta 

tulee vielä joku. Upeaa, vielä yksi lisää 

leikkimään!” se haukkui ja kipitti vauhdilla 

niityn poikki koiran luo. Mäyräkoira, bokseri ja 

skotlanninpaimenkoira seurasivat sitä.  

”Sinua en olekaan ennen nähnyt täällä!” 

Bonsai huusi juostessaan.

Omistaja veti koiransa toiselle puolelle. 

”Kuuluuko jokin noista sinulle?” omistaja  

kysyi Lilliltä, sillä muut koiranomistajat 

seisoivat liian kaukana. ”Bella Kiara 

on hieman säikky…” Nainen tarkasteli 

epäluuloisesti vieraita koiria. 

Lilli oli huomannut heti, että dalmatialainen 

oli hermostunut. Hän katsoi tutkivasti 
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kaunista eläintä ja huomasi, että se pelkäsi 

jotain. Silloin Bella käänsi päätään ja katseli 

jännittyneenä omaa kylkeään. Bonsaita ja 

muita koiria se näytti tuskin huomaavan.

”Minä olen Bonsai”, Bonsai esitteli itsensä 

läähättäen ystävällisesti. ”Kuka sinä olet?”

Bella oli kuitenkin liian keskittynyt muuhun 

vastatakseen. Se venytti itseään kaulasta 

oikealla nähdäkseen paremmin kylkensä. 

Mitä siellä oikein oli? Lilli ei nähnyt mitään 

epätavallista.

Mäyräkoira tunki Bellan eteen.  

”Minun nimeni on Hiski”, se esitteli itsensä.

Bokseri astui samoin lähemmäs. ”Sinä voit 

sanoa minua Djangoksi. Koska se on nimeni.”

”Ja minä olen Passu”, 

skotlanninpaimenkoira lisäsi ja 

ravisteli pitkää turkkiaan.

Bella ei reagoinut mitenkään vaan nuuski 

nyt maata aivan kuin olisi etsinyt sieltä jotain.

”Pitäisikö minun nuuskia sinua?” 

Bonsai kysyi.

”Minä luulen, että se ei kuule sinua 

lainkaan”, Django mutisi. ”Se on jossain 

muissa maailmoissa.”

Bellan omistaja jatkoi sillä aikaa puhettaan. 

”Me asumme aika lähellä tässä”, nainen sanoi 

ja veti Bellaa taas lähemmäs itseään. ”Tässä 

puistossa olevat koirat eivät ole erityisen 

hyvin kasvatettuja, vai kuinka?” Siitä Rouva 

von Virtanen olisi varmasti ollut samaa 

mieltä. Mutta kissa ei luonnollisestikaan 

ymmärtänyt ihmisten tavallista puhetta. Se 

yritti parhaillaan painautua mahdollisimman 

huomaamattomaksi Lillin jalkaa vasten.

”Oikeastaan nämä kaikki ovat oikein kilttejä 

koiria”, Lilli sanoi.

”Tismalleen!” Bonsai haukahti nopeasti.

”Se siitä kiltteydestä”, Django huomautti.

”Aina palveluksessa”, Hiski haukkui, samaan 
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aikaa kun Passu huusi: ”Minä olen pelkkää 

kiltteyttä!”

Kun Lilli oli puhunut, oli Bellan pää 

säpsähtänyt ylös. Hämmentyneenä se 

katsahti Lilliin. Todennäköisesti se ei ollut 

koskaan tavannut ihmistä, jota se pystyi 

ymmärtämään. Bellalla oli jokin ongelma, 

joka vaati sen koko huomion. Se nuuski taas 

kuumeisesti maata ympärillään.

”Mielellämme leikimme kanssasi”,  

Passu haukkui Bellalle. ”Me juhlimme aina 

täällä.”

”Voit juhlia kanssamme, jos haluat”,  

Django mutisi.

Bonsai juoksi sillä aikaa Bellan luo ja 

nuuski sitä. 

Myös Django, Hiski ja Passu tulivat 

lähemmäs. Yhtäkkiä Bellan olivat piirittäneet 

nuuskivat nenät.

Silloin dalmatialainen murisi: ”Häipykää!”
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Sen ääni kuulosti yhtä aikaa uhkaavalta ja 

samalla levottomalta.

Bonsai perääntyi. ”Ota rauhalisesti.  

Mikä sinulla on hätänä? Me olemme ihan  

kiltti porukka!”

”Ei ole syytä olla epäystävällinen!” Hiski 

haukkui.

Bella kuitenkin murisi edelleen: ”Menkää 

pois, olkaa hyvät!” Puuskuttaen se lisäsi: 

”Muuten se näkee teidät.”

Sen omistaja huusi muille koiran omistajille. 

”Kutsukaa vihdoin koiranne pois, olkaa hyvät!”

Lilli polvistui sillä aikaa Bonsain vierelle ja 

veti sen varovasti kauemmas Bellasta. 

”Lilli”, vuhkaisi se. ”Täplätypykkä on ihan 

seko!”

”Huono tuuli pilaa luonteen!” Hiski antoi 

kaikille tiedoksi.

”Täysin pihalla”, Django ärähti, sillä aikaa 

kun Passu huokasi syvään.

Muut omistajat tulivat silloin heidän 

luokseen ja laittoivat koiransa hihnaan.  

Lilli katsoi Bellaa ja kysyi hiljaa: ”Mikä  

sinulla on hätänä?”

Mutta ennen kuin koira ehti vastata, hänen 

emäntänsä katsoi taas heitä. Hän valitti 

äänekkäästi ja sanoi, että ei se voinut olla 

niin vaikeaa opettaa koiransa 

käyttäytymään.

Lilli katsoi Bellan 

ja naisen perään ja 

harmitteli, että ei ollut 

voinut puhua kunnolla 

sen kanssa. Jokin suuri 

huoli näytti vaivaavan 

Bellaa, ja Lilli kysyi 

itseltään, olisiko hän 

mahdollisesti 

voinut auttaa.
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