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Puhjennut rengas

”Lilli”, pieni valkoinen koira haukahti. 

”Menemmekö kaupunkiin?”

”Emme”, vastasi Lilli, jonka nimi oli oikeasti 

Liliane ja jolla oli hyvin erikoinen taito: hän 

osasi puhua eläinten kanssa. ”Menemme 

pyöräretkelle”, hän selitti ja polki voimakkaasti.

Lillin koira Bonsai istui hänen repussaan ja 

haukkui vasten ajoviimaa. ”Mutta minä haluan 

kaupunkiin!” ”Miksi sinne?” Lilli huusi, samalla 

kun huristi polkua pitkin.

Bonsai haukkui: ”Minä haluan hätistellä 

torilla kyyhkyjä! Kun minä tulen, ne 

säikähtävät aina niin kamalasti! Mennään 

sinne, joohan? Se olisi mahtavaa!” 

Paljon_melua_kanasta.indd   8-9 2.2.17   13.43



10 11

Lilli ei vastannut, sillä hän yritti keskittyä 

ajamiseen. He ajoivat aika lujaa. Hiukan 

heidän edellään pyöräili Lillin paras ystävä 

Jesaja. Myös hänen selässään oli reppu, 

josta kurkisteli eläin. Se oli Jesajan kissa 

Rouva von Virtanen, joka kutsui itseään 

maailmanluokan kehrääjäksi ja joka oli hiukan 

teennäinen. Nyt se parhaillaan vilkuili kaikkia 

näyttäen vähemmän tyytyväiseltä.

”Olkaa hyvä ja pysäyttäkää heti! Minun 

täytyy ojennella sääriäni!” se maukaisi.

Se tarkoitti, että sen täytyi päästä pisulle. 

Ennen kuin Lilli ehti vastata sille, Jesajan 

pyörä alkoi vaappua hassusti. ”Mikä on 

vialla?”

”Pahus!” Jesaja manasi. ”Minä luulen, 

minä…” hän aloitti, mutta 

näytti menettävän pyörän 

hallinnan ennen kun 

pääsi lauseensa loppuun. Vauhdilla 

pyörä ajautui yhä enemmän oikealle, 

kunnes se törmäsi kantoon. Jesaja 

lensi ohjaustangon yli ja mätkähti 

ruohikkoon polun viereen. 

Lilli säikähti hirveästi. ”Jesaja!” Hän jarrutti 

äkisti, loikkasi pyörältä ja ryntäsi Jesajan luo. 

”Sattuiko sinuun?” 

”Ei”, Jesaja vastasi, samalla kun nousi 

kiireesti. Lilliltä putosi kivi sydämeltä. Jesajalla 
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tosin oli kämmenet naarmuilla, mutta ne eivät 

vuotaneet verta.

”Mitä oikein tapahtui?” Lilli kysyi.

”Minä luulen, että renkaassa on reikä.” 

Jesaja tutki etupyörän kumia. 

Silloin kajahti Rouva von Virtasen 

kissanääni. ”Tämä on sangen liioiteltua. Minä 

vain pyysin teitä pysähtymään. En vihjannut 

sanallakaan surmanhypystä”, se kitisi ja 

loikkasi pois Jesajan repusta. ”Siis todellakin! 

Jos minä en olisi niin taitavan lujasti 

tarrautunut kiinni, olisin lentänyt repusta pois. 

Ei, ei, ei! Tämä näyttää taas kerran ihmisen 

taipumuksen turhaan hössötykseen.” Se 

puisteli itseään. ”Minun täytyy nyt poistua.” 

Sitten se sipsutteli tiehensä.

”Minne Virtaska meni?” haukahti Bonsai, 

joka hyppäsi juuri Lillin repusta. ”Menikö se 

jahtaamaan kyyhkysiä?”

”Ei, hän tulee varmasti kohta takaisin”, Lilli 

sanoi samalla, kun hän tutki Jesajan kanssa 

rengasta. He löysivät pienen halkeaman.

Bonsai nuuski sillä aikaa kuono ilmassa. 

”Täällä haisee muu-ammuilta.”

”Joo, tuolla niityllä on karjaa”, Lilli sanoi 

hajamielisesti. 

Bonsai nuuski ympäriinsä ruohikossa. 

Äkkiä se korvat ojentautuivat pystysuoriksi.

”Täällä on ollut joku, joka ei ole muu-

ammuu”, se julisti. ”Yksi elefantti!”
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”Enpä usko”, Lilli vastasi.

”Mutta täällä on ollut todella törkeä tyyppi”, 

intti Bonsai, jonka kuono oli liimaantunut 

maahan. ”Ehkä krokotiili! Krokotiili, joka 

haisee vähän elefantille. Krokofantti!”

Lillin täytyi nauraa. Tuskin hän oli alkanut 

nauraa, kun hänen ympärillään lukemattomat 

päivänkakkarannuput aukesivat. Kukat 

ilmestyivät siksi, että Lillillä on toinenkin lahja: 

hänen naurunsa sai aikaan sen, että kaikki 

kukat lähistöllä kukkivat. 

Jesaja penkoi paikkaustarvikkeitaan 

ja huudahti: ”Voi ei, minulla ei 

ole lainkaan liimaa.” Hän silmäili 

ympärilleen. ”Lilli, voisimmeko 

mennä tuolle maatilalle? 

Soittaisimme ovikelloa ja kysyisimme, 

saisimmeko jostain liimaa.”

”Joo, tehdään niin.” Lilli nosti pyöränsä 

pystyyn. ”Tuletko, Bonsai?”

Pieni koira juoksi oitis hänen luoksensa. 

”Lilli, luuletko että krokofantti asuu  

tuolla maatilalla?” se kysyi. ”Minä  

sanon sinulle: tätä tyyppiä meidän  

täytyy varoa, se haisee hirmuiselle. 

Hirviömäisen hirveältä!”

”Me olemme varuillamme”, Lilli  

rauhoitteli koiraansa. 

Pari minuuttia myöhemmin he saapuivat 

maatilalle. Suuren ladon, tallin ja asuintalon 

välissä vaappui ympäriinsä kourallinen 

kanoja ja nokki maasta jyviä. Kun eläimet 

näkivät Lillin ensimmäistä kertaa, ne alkoivat 

yleensä aina tuijottaa häntä lumoutuneena tai 

juoksivat hänen luokseen. Mutta nämä kanat 
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olivat selvästi täysin uppoutuneita jyvien 

etsimiseen.

Yhdellä kanoista oli lumivalkea pää, ja 

siten se muistutti hieman isoäitiä. Yksi oli 

kookkaampi kuin muut ja roteva. Yksi hyppi 

iloisesti ympäriinsä, yksi taas näytti saaneen 

hikan, ja yksi käänteli päätään rauhattomasti 

sinne tänne, aivan kuin se olisi 

ollut vähän hermostunut.

”Lilli”, Bonsai haukahti 

vaimeasti. ”Nuo tuolla! Nuo 

pulskat kyyhkyset!” Sen 

silmät loistivat. ”Saanko minä 

hätyyttää niitä?”

”Et”, Lilli kuiskasi 

päättäväisesti takaisin. 

Bonsai roikotti korviaan. ”Voi, 

kiltti. Edes ihan vähän vain?”

”Et!” Lilli toisti kovempaa. 

Silloin kana, jolla oli 

valkoinen kampaus, nosti päätään.

”Anteeksi kuinka, sanoiko joku jotain?”

”Minä kuulin myös jotain”, sanoi roteva 

kana ja katseli ympärilleen. ”Se kuulosti ihan 

taivaasta kantautuvalta.” Myös kana, jolla oli 

hikka, nosti nyt päätään. ”Minä luulen, hik, 

että kuulin jonkun huutavan apua.”

”Taivaan vallat!” kirkaisi hermostunut kana. 

Lilli kiirehti kanojen luokse. ”Hei, minä olen 

Lilli. Minä osaan puhua eläinten kanssa.”

Kanat tuijottivat häntä pitkän tovin 

ällistyneinä, sitten ne alkoivat 

kaakattaa kurkku suorana 

yhteen ääneen. ”Taivaan 
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vallat!” ja ”Onko se edes mahdollista?” ja ”Äh, 

senkin suunnaton muna!” ja ”Ihminen se on!”

”Anteeksi häiriö!” huusi Lilli päin kaakatusta. 

Kanat vaikenivat. ”Me käväisemme vain 

lyhyesti maatilan väen luona ja kysymme 

erästä asiaa. Me jatkamme matkaamme tuota 

pikaa.”

Kanat tuijottivat vaiti.

”Äh… jatkakaa”, Lilli sanoi ja talutti pyöränsä 

niiden ohi. Hän meni Jesajan ja Bonsain 

kanssa talon ulko-ovelle. Jesaja koputti. Pian 

vanhempi nainen avasi oven. Jesaja selitti 

hänelle ongelmansa, ja nainen otti hänet 

mukaansa työkaluvajaan etsimään liimaa 

rengasta varten.

Lilli halusi odottaa ovella, ja silloin hän 

kuuli kanojen kirkaisevan: ”Aaah!” Hän juoksi 

niiden luo ja näki, mikä oli hätänä: Bonsai 

ei ollut voinut hillitä itseään, vaan jahtasi 

kanoja ristiin rastiin niiden seassa. ”Hyökkäys! 
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Rähinä! Hälytys!” se haukkui kieli ulkona ja oli 

ilmeisen riemuissaan.

”Lopeta heti!” Lilli huusi ankarasti.

Bonsai pysähtyi. ”Mutta Lilli, tämä on 

todella mahtavaa. Näetkö, kuinka ne 

räpistelevät ympäriinsä? Minun vuokseni.”

Lilli komensi: ”Nyt se loppui, Bonsai!”

”Voi juku”, koira nuuskaisi ja lönkytti Lillin 

luo. Kanat olivat ihan vauhkoina. ”Minä luulin, 

että minä olin metsässä”, kaakatti kana, jolla 

oli valkoinen pää. ”Minun nokkani kalisi 

kauhusta!” kirkaisi hermostunut kana. ”Minä 

tuskin pystyin kirkumaan kauhultani.”

Bonsai katseli kanoja läähättäen. 

”Puhuvatko ne minusta?” se kysyi uteliaana. 

Se ei ymmärtänyt kanaa, sillä kana ja koira 

ovat aika erilaisia kieliä. Lilli kumartui alas 

kanojen puoleen.

”Olen pahoillani, että minun koirani  

säikäytti teidät. Hän on oikeastaan aika  

kiltti, mutta äsken hän vähän villiintyi.  

Sitä ei satu toiste.”

Kanat tuijottivat koiraa tutkivasti. 

Bonsai heilutti ystävällisesti häntäänsä. 

”Ei millään pahalla”, se läähätti.

Lilli kysyi: ”Onko teillä jokin vialla?”

Kanat näyttivät miettiväisiltä. ”Minun 

höyheneni syyhyävät järkytyksestä”, vastasi 

roteva kana. 

”Mutta muuten kaikki on hyvin?” Lilli 

varmisti. 
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”Oikeastaan… ei”, hermostunut kana sanoi. 

”Kun asiaa oikein ajattelen, olen vakavasti 

haavoittunut.” Sitten se äkkiä kaatui maahan. 

”Taivaan vallat!” muut rääkäisivät kuorossa.

Lilli nosti kaatuneen kanan syliinsä ja silitteli 

sitä. Pian kana kohotti päätään ja kujersi: 

”Oi, kuinka ystävällistä.” Lilli 

hymyili vinosti ja toivoi, että 

Jesaja saisi pian pyöränsä 

kuntoon, että he voisivat 

jatkaa matkaansa. 

Kanabaliikki

Samassa Lilli kuuli jonkin muun kanan äänen. 

”Ei hätää! Minä olen heti siellä!”

Bonsai kyyristyi. ”Mistä tuo ääni tulee? 

Onko se krokofantti?”

Seuraavassa silmänräpäyksessä säntäsi 

kulman takaa kukko. 

”Vai niin, vain taas yksi pulska veijari lisää”, 

Bonsai totesi. 

Kukko pörhisteli ja kiekaisi kanoille: 

”Typsykät, minä olen nyt täällä! Kaikki 

järjestyy.”

Kanat tosin eivät näyttäneet kovin 

vakuuttuneilta. ”Ai, se oli vain Jokeri,” sanoi 

valkopäinen kana väheksyvästi.
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