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Koulumatka

”Minä esitän valituksen!” maukaisi 

oranssijuovikas kissa. Se tuijotti nyreästi 

jalkakäytävää. ”Maa on kosteaa!” se huudahti, 

nosteli tassujaan ja pudisteli itseään inhoten.

Liliane Etelätuuli, jota kutsuttiin Lilliksi, 

vastasi kissalle. ”Maa on märkää, koska on 

satanut”, hän selitti ja väisti lätäkköä. ”Pieni 

määrä sadevettä ei varmasti vahingoita 

tassujasi.”

Lillillä oli taito puhua eläinten kanssa, ja 

naukuminen kuulosti hänestä tavalliselta 

puheelta. Kissa, joka kantoi nimeä Rouva von 

Virtanen, tosin enimmäkseen marisi, mikä oli 

toisinaan aika rasittavaa.

”Yleensä en mene tällaisissa olosuhteissa 
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kuin nyt edes ovelle”, kissa naukui. ”Maa on 

märkää ja kosteaa kaikkialla, ja minunko 

pitäisi astua herkillä tassuillani sille? 

Sitä ei todellakaan kukaan voi vaatia 

maailmanluokan kehrääjältä!”

Lilli huokaisi. Hän oli jo aavistanut, että 

märän kadun vuoksi Rouva von Virtasta 

pitäisi kantaa. Kissa oli ehdottomasti halunnut 

tulla seuraksi kouluun, ja siksi hänen täytyi 

kävellä sen kanssa sateen kastelemaa 

jalkakäytävää. Lillin vierellä kulki hänen paras 

ystävänsä Jesaja, ja jonkin matkaa heidän 

edellään kipitti Lillin valkoinen pikku koira 

Bonsai.

”Minä en ota enää askeltakaan edemmäs!” 

julisti kissa nyt, seisahtui ja ravisteli jälleen 

tassujaan. ”Jos juoksentelen pidempään 

maassa, alan varmasti itsekin kastua. Voin 

jo tuntea, kuinka kosteus nousee tassujani 

pitkin.”

Lilli huokaisi uudelleen.

”Pitäisikö minun kantaa teitä?”

”Jos se on teidän ehdotuksenne asian 

ratkaisemiseksi, madame Etelätuuli, niin 

olkaa hyvä”, naukaisi Rouva von Virtanen.

Lilli kumartui ja nosti kissan ylös.

”Olkaa hyvä ja kuivatkaa tassuni, ennen 

kuin jatkamme matkaa”, komensi Rouva von 

Virtanen.
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Lilli taputteli nenäliinalla sen tassut kuiviksi.

”Nyt voimme jatkaa matkaa”, kissa ilmoitti.

Jesaja katsoi sitä päätään ravistellen.

”Jos se alkaa painaa liikaa, sano vain, niin 

minä kannan vuorostani.”

”Lilli!” haukkui Lillin pieni koira Bonsai ja 

ryntäsi juoksentelemaan heidän ympärilleen. 

”Mikä Virtaskalla on?” Koira ja kissa ovat aika 

erilaisia kieliä, ja siksi Bonsai ja Rouva von 

Virtanen eivät ymmärtäneet suoraan toisiaan.

”Rouvan tassut kastuivat”, Lilli selitti koiralle, 

mistä kissan järkyttävä voihkinta oli johtunut. 

Bonsai kallisti päätään hämmentyneenä.

”Mutta kastuminenhan on mahtavaa! Kun 

puruluut kastuvat, ne ovat herkullisimmillaan!”

Ennen kuin he ehtivät jatkaa aiheesta 

puhumista, Bonsai huomasi yhtäkkiä jotain.

”Tuolla, tuolla noin!” se haukkui ja nojautui 

tarmokkaasti etujalkoihinsa. ”Se on se 

pörröpäinen tyyppi.” Koira halusi vapaaksi, 

mutta Lilli komensi sen takaisin. ”Pysy tässä, 

Bonsai.”

”Mutta siellä on Pörröpäähuiskale!” koira 

haukkui. ”Se istuu tuolla. Minä haluan 

hätyyttää sitä!” Se nousi takajaloilleen. 
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”Hyökkäys! Hätistys! Hälyytys!”

Lilli kyykistyi Bonsain viereen ja puhui 

hiljaa sille: ”Minä tiedän, että sinä haluaisit 

hätyyttää sitä, mutta...”

”Istukaa kaikin mokomin!” Rouva von 

Virtanen huudahti. ”Minun häntäni laahaa jo 

maata! Taivas, nyt sekin on kastunut!”

Lilli nousi ylös ja kuivasi nenäliinalla 

kissarouvan hännän.

”Voi hiiskatti!” Bonsai kiukutteli. ”Minä en 

ikinä saa säikäyttää Pörröpäähuiskaletta!”

Jesaja, joka ei tietenkään ymmärtänyt 

koiraa, kysyi: ”Onko se tuon siperiankissan 

perään?”

Lilli nyökkäsi: ”Se on kolli.” Hän ei tiennyt, 

miten hän sen tiesi, mutta hän näki sen heti. 

”Me olemme nähneet sen usein tällä alueella. 

Mutta se ei ole koskaan puhunut minulle.”

”Eikö mitään?” Jesaja kysyi yllättyneenä. 

Yleensä Lilli kiehtoi eläimiä kovasti. Mutta 

tämä kolli ei kiinnittänyt häneen mitään 

huomiota. Se istui muurilla ja tuijotti ylväästi 

etäisyyksiin.

Lilli kohautti olkiaan, ja he laahustivat 

eteenpäin.

Kun he vihdoin saapuivat koululle, Sonay, 

Lillin ystävä, juoksi heitä vastaan. Hän oli 

selvästi jo odottanut Lilliä.

”Lilli, minä sain eilen lemmikin!” 
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puuskahti hän heti tohkeissaan. ”Marsun!”

”Mahtavaa!” Lilli sanoi. ”Yhdenkö vain vai 

kaksi?”

”Ei, vain yhden…” Sonay vastasi.

Lilli tiesi, että marsut eivät mielellään 

olleet yksin ja että olisi parasta, jos niitä olisi 

kaksi, mutta hän ei halunnut pilata ystävänsä 

Sonayn iloa.

Jesaja kysyi: ”Mistä se tuli teille?”

”Isä ja minä haimme sen viikonloppuna 

eläinkodista”, Sonay kertoi. ”Minä rakastuin 

siihen heti. Sillä on tosi kauniit mustat 

nappisilmät ja pörröinen, paksu turkki. Niin 

suloinen!” Sonay huokasi. ”Mutta jokin ei ole 

kohdallaan.”

Lilli höristi korviaan. ”Mikä ei ole 

kohdallaan?”

”Mambo käyttäytyy hassusti”, Sonay selitti. 

”Se vain kyhjöttää häkin nurkassa ja tuijottaa 

tyhjyyteen. Se ei myöskään halua syödä.”

Se ei kuulostanut hyvältä.

”Pitäisiköhän minun poiketa ja jutella sen 

kanssa?” Lilli kysyi.

Sonayn kasvoille levisi säteilevä hymy. ”Joo, 

se olisi upeaa!”
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Lilli lupasi tulla käymään iltapäivällä Sonayn 

luona Jesajan kanssa.

Ehkä hän saisi selville, mikä pientä marsua 

vaivasi.

MAMBO

Heti kun Lilli ja Jesaja sinä iltapäivänä 

palasivat kotiin, he nappasivat polkupyöränsä. 

Sitten he antoivat Rouva von Virtasen ja 

Bonsain loikata reppuihinsa. Vain eläinten 

päät näkyivät repuista, kun he karauttivat 

pyörillä vauhdikkaasti liikkeelle.

Hieman myöhemmin he saapuivat talolle, 

jossa Sonay ja hänen isänsä asuivat. Kun 

he kipusivat toisen kerroksen asuntoon, 

Bonsai vilisti Lillin jalkojen välistä ja nuuski 

innoissaan ympäriinsä. ”Lilli!” se haukahti 

ja haisteli mattoa. ”Täällä on ollut joku! 

Jänis!” Se nuuski uudelleen. ”Ei, orava! Ei, 

hiiri!” Se pyöri nuuskien itsensä ympäri. 

”Jänisoravahiiri!”
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Lilli silitteli sitä rauhoittavasti. ”Täällä asuu 

marsu, eikä sinun tarvitse jahdata mitään.”

marsu olisi juuri keittiössä, kun Sonay selitti: 

”Me päästimme Mambon vapaaksi, koska 

ajattelimme, ettei se viihtynyt häkissään. Se 

on täällä.”

Lilli, Jesaja ja Bonsai seurasivat häntä 

olohuoneeseen. ”Minä luulen, että se on 

ryöminyt lipaston alle”, Sonay sanoi.

Lilli laskeutui polvilleen ja kurkisteli lipaston 

alle. Siellä oli pikkuinen karvakasa, joka oli 

painautunut tiiviisti seinää vasten.

”Oho, tuo tyyppi ei ole kyllä mursu!” Bonsai 

haukahti hämmästyneenä.

Lilli veti koiran varovasti sivuun, laskeutui 

”Hiiskatti! Minä haluan mutta…” Bonsai 

haukkui mutta lopetti yhtäkkiä. ”Asuuko täällä 

mursu? Ihan sisällä asunnossa?”

Rouva von Virtanen käveli Bonsain ohi. 

”Onpa kiinnostavaa! Täällä ei kuitenkaan 

tuoksu mursumaiselle. Eikä kukaan murise, 

vai kuinka?” Se höristeli kuulostellen 

korviaan. ”Minäpä taidan katsella vähän 

ympärilleni”, julisti kissa ja häipyi keittiöön. 

Lilli aikoi kutsua sen takaisin, jos vaikka 




