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Eläintarhassa

”Ah, miten ihana paikka!” kissa maukaisi 

ja silmäili innokkaasti ympärilleen 

eläintarhassa. ”Täällä tapaa poikkeuksellisia 

persoonia, joilla on tyyliä”, se lisäsi. Se ei 

tarkoittanut vierailijoita aitauksien edessä, 

vaan aitauksissa eläviä eläimiä. ”Meidän 

vierailumme tuntuu minusta tavattoman 

nautittavalta”, huokaili Rouva von Virtanen – 

se tosiaan oli kissan nimi.

Liliane Etelätuuli, jota sanottiin Lilliksi, 

vastasi: ”Olette aivan oikeassa, täällä on 

satumaista!” Lilli puhui melko normaalia 

ihmisten kieltä, mutta siitä huolimatta kaikki 

eläimet ymmärsivät häntä. Hän ei tiennyt, 

miksi hänellä oli tämä erityinen taito. Mutta 

hänestä oli ihanaa, että hän pystyi puhumaan 
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eläinten kanssa. Hänellä oli eläintarhassa 

peräti oikea työ eläintulkkina. Hän käänsi 

eläintenhoitajille, mitä norsut, pingviinit ja 

kaikki muut eläintarhan asukit sanoivat.  

Siten hän oli voinut auttaa jo monia eläimiä.

”Virtaska on todella hyvällä tuulella”, 

haukkui Bonsai, Lillin pieni, valkoinen koira. 

”Hänen peppunsa keikkuu vähän!”

Se piti paikkansa. Kissan takapuoli keinui 

kävelyn tahdissa sinne ja tänne ilosta, ja 

Lillin täytyi nauraa. Tuskin hän oli alkanut 

nauraa, kun polunvierustalle nousi lisää 

kasveja. Saattoi nähdä, kuinka ne vinhasti 

ryöppysivät pitkiä, roikkuvia kukintoja. Lillillä 

oli näet toinenkin lahja: kun hän nauroi, kasvit 

kurottivat silmänräpäyksessä korkeuksiin ja 

kukat puhkesivat niihin sekunneissa. 

Rouva von Virtanen kiehnäsi kasveja 

vasten ja huokaisi: ”Vastustamattomia 

riippukasveja!” 

Bonsai sen sijaan nuuhki, 

nosti jalkaansa ja pissasi. 

”Mahtava pusikko!” se 

läähätti innoissaan.

”Lilli?” Jesaja sanoi. 

Hän oli Lillin paras ystävä. 

”Meidän pitäisi kiirehtiä, jos 

me haluamme käydä Elviksen luona. 

Eläintarha suljetaan puolen tunnin kuluttua.” 

Elvis oli eräs eläintarhan virtahevoista. Lilli oli 

saanut tehtäväkseen piristää tätä. Hoitajien 

mielestä Elvis oli vaikuttanut pari päivää 

alakuloiselta. 

”Joo, mennään vain”, Lilli vastasi 

Yhdessä he lähtivät virtahepoaitaukselle.

”Ah!” naukaisi Rouva von Virtanen, joka 

tassutteli Lillin vieressä polulla. ”Eläintarhassa 

on niin oivallisen paljon mahdollisuuksia olla 

urheilullinen.” Näine sanoineen se syöksähti 

äkkiä penkereelle ja sieltä korkean tolpan päälle. 
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”Katsohan, Lilli!” Bonsai haukahti. ”Virtaska 

kiipesi.”

Lilli katsoi otsa rypyssä, kun Rouva von 

Virtanen loikkasi tolpalta korkealle, ohuelle 

lasiseinälle. Lasiseinän läpi näki gorilla-

aitaukseen. ”Teidän on parasta tulla 

tänne alas!” Lilli huusi kissalle. 

Kun gorillat kuulivat Lillin äänen, ne 

kiersivät kaikki yhden perässä esiin.

”Hei Lilli!”, huusi pari apinalasta ja 

niiden emo. Johtaja Big Baxter kuitenkin 

seurasi synkästi kissaa. Lilli tunsi valtavan 

gorillan hyvin ja tiesi, että se hermostui 

sangen nopeasti. ”Tulkaa alas!” hän pyysi 

Rouva von Virtasta uudestaan. Mutta kissa 

ei tuntunut kuulevan häntä. Se tasapainotteli 

lasiseinällä ja rallatteli itsekseen: ”Urheilu ei 

ole murha, eikä harrastus turha…”

Jesaja kurtisti kulmiaan. ”Tuolla ylhäällä 

kääntyminen ei ole hyvä ajatus.”

Big Baxter näki sen hyvin toiselta 

puolelta. Hopeaselkä tuijotti synkin ilmein 

hyppelehtivää kissaa. ”Mitä tuo meinaa?” 

se huusi ja nousi pystyyn. ”Sinä siellä! Pieni 

keikuttelija. Häiritset minua!”

Mutta Rouva von Virtanen ei huomannut 

gorillaa. ”Minä olen oikea urheilusankari”, se 

julisti parhaillaan. ”Ylitän kaikki ennätykset.”

Lilli juoksi lasilevyn luokse. ”Kaikki on 

kunnossa”, hän yritti rauhoitella Big Baxteria. 

Sen katse oli kuitenkin suunnattu tiukasti 

kissaan. 
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”Sinä siellä!” se murisi uhkaavalla äänellä. 

Sitten lujempaa. ”Sinä siellä! Minä sanoin, 

että sinä häiritset minua!” 

Rouva von Virtanen vilkaisi. ”Hush! Mitä 

tuo haluaa?” se naukaisi. Kissa ja gorilla 

olivat melko erilaisia kieliä, joten ne eivät 

ymmärtäneet toisiaan. ”Mitä hän katsoo 

niin myrkyllisesti? Tämä ei kuulu hänelle 

lainkaan.”

”Tulkaa nyt heti alas!” Lilli huusi. ”Tämä ei 

ole leikin asia!”

Siinä silmänräpäyksessä Big Baxter karjaisi 

raivostuneesti. ”Grrr, tuo ärsyttää minua. 

Keikuttelijan pitää lähteä pois! Minä lepään! ”

”Nopeasti!” Lilli huusi kissalle. ”Loikatkaa! 

Minä otan teidät kiinni!”

”Anteeksi kuinka?” Rouva von Virtanen 

nosti ärtyneesti nenäänsä. ”Kun minä haluan, 

minä tulen ilman muuta omatoimisesti 

alas. Mutta nyt en lainkaan halua tulla. Tuo 

kömpelö kiukuttelija siellä alhaalla ei varmasti 

pysty loikkamaan tänne, vai mitä?” se kysyi 

ja pyörähti omahyväisesti ympäri. Silloin yksi 

sen tassuista lipesi, ja Rouva von Virtanen 

menetti tasapainonsa. 

”Voi Luoja!” Lilli huusi kauhistuneena. Kissa 

horjahti.

”Virtaska”, Bonsai haukkui. ”Pidä kiinni!”
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Mutta Rouva von Virtanen ei pystynyt 

pitämään kiinni. Ensin luiskahtivat sen 

takajalat, seuraavana hetkenä etujalat. 

”Hups!” kissalta pääsi. Sitten se syöksyi 

silmät laajenneina alas. Ja putosi keskelle 

gorilla-aitausta.  

Lilli reagoi nopeasti. Tuulen lailla hän 

viuhahti aitauksen ovelle. Onneksi hänellä 

oli avain. Kiireesti hän sulki oven takanaan ja 

ryntäsi gorillojen alueelle. 

”Uhuu”, jotkin gorillaemot tervehtivät häntä 

ystävällisesti.

”Uhuu”, Lilli vastasi nopeasti, samalla  

kun hänen silmänsä etsivät kuumeisesti  

Big Baxteria. Tuolla! Kookas hopeaselkä  

oli noussut takajaloilleen ja rummutti 

rintaansa. ”Nyt sinä olet tahallasi pudonnut 

minun reviirilleni!” se ärjyi. ”Se oli viimeinen 

pisara!” 

Rouva von Virtanen kyyristeli järkyttyneenä 

ruohikossa. 

”Sinä et voi noin vain tahallasi pudota 

tänne”, Big Baxter rähisi. ”Silloin minä käyn 

kimppuun!” Se rummutti taas rintaansa. 

”Todellakin käyn!”

Lilli ryntäsi liikkeelle. 

”Biggi!” hän kirkaisi. 

”Lopeta!” Gorilla 

käännähti 

yllättyneenä 

hänen puoleensa. 

”Lilli, oho… terve!”
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”Terve”, Lilli sanoi ja asettui jättimäisen 

gorillan ja pikkuisen kissan väliin. ”Rouva von 

Virtanen on ystäväni. Ole kiltti, älä tee hänelle 

mitään.”

”Mutta hän on toikkaroinut tuolla ylhäällä ja 

sitten pudonnut tahallaan tänne!”

”Sinä olet oikeassa, se oli tyhmää”, Lilli 

myönsi.

”Todella tyhmää!” gorilla oikaisi. ”Onhan 

selvää, että minä raivostun.”

”Toki”, Lilli vastasi. 

”Sinun täytyy 

huolehtia 

laumastasi.  

Sen teetkin aina 

tosi hienosti.”

Big Baxter murahti hyväksyvästi.

Rouva von Virtanen oli nyt pelkkänä 

korvana.

”Minä otan nyt kissan mukaani ja lupaan, 

että hän ei enää hermostuta sinua”, Lilli sanoi.

”No joo”, gorilla murisi. ”Koska sinä olet 

sinä.”

Lilli hymyili ja silitti jättiä hartiasta. ”Kiitos 

Biggi.” Sitten hän kumartui ja nappasi 

tärisevän kissan syliinsä. ”Kaikki hyvin”, hän 

kuiskasi kissalle ja livahti äkkiä ulos vievälle 

polulle. 

”Moi!” huusi pari muuta gorillaa hänelle, 

ja Lilli vilkutti hyvästiksi. Kun hän oli vetänyt 

oven kiinni perässään, hän henkäisi 

helpottuneena. Varovasti hän laski kissan 

alas. 

”Huh, se oli lähellä”, Lilli ähkäisi.

Rouva von Virtanen nosti päätään. 

”Madame! Minä kiitän teitä hengestäni!” 
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se naukaisi järkyttyneenä. ”Minun 

säkenöivä olemassaoloni oli tänään lähellä 

odottamatonta päättymistään.” Kissa 

puisteli itseään. ”Kiitokseksi toteutan teidän 

toiveenne. Minkä tahansa! Mitä ikinä haluatte 

minulta, minä teen sen.”

Lilli kuunteli yllättyneenä. Tästähän voisi 

tulla kiinnostavaa.

Elvis  

”Pahus, gorillan kanssa olisi voinut käydä 

hassusti!” Jesaja huudahti, kun Lilli palasi 

Rouva von Virtasen kanssa.

”Virtaska!” Bonsai haukkui. ”Kaikki 

kunnossa? Siellä meinasi mennä kuppi 

nurin.”

Rouva von Virtanen ei luonnollisestikaan 

osannut lainkaan koiraa, mutta se näytti 

käsittävän, että siitä puhuttiin. ”Minä olen 

kauhistunut!” se valitti. ”Minä pelkään, että 

tuo hirvittävä selkkaus heikotti minua kovin. 

Valitettavasti minua täytyy kantaa koko 

loppupäivä.”

Lilli huokaisi ja aikoi käyttää heti 

lunastamattoman toiveen, niin että hänen 
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