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Kävelyllä

”Lilli, minun täytyy kertoa sinulle jotain”, 

haukahti pieni valkoinen koira. Sitten se 

kallisti päätään. ”Äää, ei mitään.”

Liliane Etelätuulella, jota kutsuttiin Lilliksi, 

oli erikoinen taito: hän osasi puhua eläinten 

kanssa. Siksi hän ymmärsi koirien haukuntaa 

aivan hyvin.

”Bonsai!” Lilli huudahti nuhtelevasti. ”Sinä 

olet jo kolmasti sanonut, että sinun täytyy 

kertoa minulle jotain, mutta olet joka kerran 

muuttanut mielesi.”

Koira läähätti kiihtyneenä: ”Minä kyllä 

kerron sinulle, sillä olethan loppujen lopuksi 

lempi-ihmiseni.” Bonsai oli ollut monia vuosia 

Lillin uskollinen seuralainen. ”Minä kerron 



sinulle aina kaiken. Mutta jos nyt kertoisin 

tämän sinulle, se olisi todella väärin minulta. 

Siksi en sano mitään. Tai ehkä kerron sen 

sittenkin…”

Lilli pani käsivartensa puuskaan. ”Anna 

tulla!”

”Enkä.”

”Bonsai!”

”Hyvä on”, pikkuinen koira antoi periksi. 

”Minä kerron sinulle. Mutta vain, jos sinä 

unohdat sen heti.”

”Minä yritän”, Lilli vastasi.

”Se on todella kamalaa”, Bonsai varoitti 

häntä.

Lilli katsoi sitä kulmat koholla. ”Kamalaa?”

”Kyllä, kovin”, Bonsai vilkuili Lilliä syyllisesti. 

”Hyvä on, nyt se tulee: Minä olen vohkinut 

isäsi tohvelin.”

Lilli huudahti: ”Tohvelin! Isä on etsinyt sitä 

päiväkausia!”

”Joo, koska hän oli silloin poissa.” Bonsai 

heilutti kiihtyneenä pörröistä häntäänsä 

ilmassa. ”Tiedätkö, tohveli oli minusta niin 

ihana. Ja minä halusin sen niin kovasti. Sitten 

minä sieppasin sen ja hautasin talon taakse.”

Lilli kuunteli koiraansa kummissaan.

Bonsai jatkoi kertomustaan. ”Sen jälkeen 

olen kaivanut tohvelin esiin jo kaksi kertaa. 

Olen katsellut sitä, vuoroin nuuskinut ja 

ihaillut, ja sitten taas peittänyt sen.”



”Sinusta se on oikeasti hieno?” Lilli kysyi. 

”Vanha tohvelinrähjä?”

”Todellakin! Minusta vanhojen esineiden 

nuuskiminen on paljon kiinnostavampaa kuin 

uusien”, Bonsai selitti. ”Ja nämä tohvelit ovat 

todella upeat!”

Lilli ei pystynyt tukahduttamaan nauruaan.

Samassa tien viereen, aivan heidän 

jalkojensa juureen, alkoi kasvaa lukemattomia 

kukkasia. Lillillä oli näet toinenkin 

poikkeuksellinen taito: hänellä oli aika 

erikoinen vaikutus kasveihin. Aina kun hän 

nauroi, kasvit puhkesivat kukkaan hänen 

ympärillään. Ainakin, jos hän oli ulkona. Ja 

nyt hän oli. Bonsai ja Lilli valitsivat tien, joka 

johti Jansenin ratsutilalle, ja jatkoivat matkaa 

metsän halki.

”Tässä! Mikä se oikein on?” Bonsai 

haukahti ja nuuski maata. ”Se on merkki.”

”Merkki?” Lilli toisti.

”Juu”, Bonsai mutisi. Se tonki kuonollaan 

vanhoja lehtiä. ”Se vaikuttaa aivan… 

oikealta aaveelta. Äärimmäisen vaaralliselta 

jättiläisaaveelta.”

Lillillä ei ollut aavistustakaan, mitä koira 

tarkoitti. Hän seurasi paikoillaan, kuinka 

Bonsain pää katosi syvälle lehtien sekaan. 

Sitten koira heilutti villisti häntäänsä. ”Minä 

haistan sinut! Minä haistan sinut!” se  

haukkui ja kiskaisi päänsä pois lehtien 
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seasta. ”Se on tosiaan aave! Lilli! 

Aavehälytys!”

Seuraavassa hetkessä lehtien lomasta 

työntyi esiin siilin pää. ”Hei!” siili sähisi 

Bonsaille. ”Oletko sinä pöpi? Minä nukun 

täällä!”

Siili ja koira ovat aika erilaisia kieliä, 

joten Bonsai ei voinut ymmärtää siiliä. Siilin 

ruumiinkieli oli kyllä yksiselitteistä.

”Hei! Minä sanoin hei!” Siili paljasti 

hampaansa ja sähisi. ”Luuletkos sinä, 

että sinä voit herättää minut noin vain? 

Mokomakin räyhääjä! Mutta sinulla ei ole 

aavistustakaan, kenen kanssa sinä olet 

tekemisissä. Minä olen Igor. Se Igor!”

”Oho, tuo on tosiaan aika kummitus”, 

Bonsai mutisi pettyneenä ja tuijotti sähisevää 

piikkiveikkoa. ”Kukaan ei käy makuulle Igorin 

päälle!” siili kimitti. ”Niin pöhkö ei pitäisi olla 

kenenkään. Mutta sinä nähtävästi olet.”
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Bonsai tuhisi: ”Rakas tulkkini, tuo tyyppi 

on tosiaan kiukkuinen.” Se vilkaisi 

anovasti Lilliin.

”Anteeksi”, Lilli sanoi Igorille. 

Igor mykistyi ja tuijotti Lilliä 

silmät suurina.

”Osaan puhua eläinten kanssa”, Lilli 

selitti. Eläimille puhuessaan Lilli puhui melko 

normaalisti ihmisten tapaan mutta silloin 

ei saanut huutaa tai tiuskia, jotta eläimet 

ymmärtäisivät, jos ne niin halusivat.

Siili oli sanaton. ”Voi, sehän on… upeaa”, 

sanoi se sitten.

”Niin minustakin”, Lilli vastasi. 

”Tämä on ystäväni Bonsai, joka 

on aina aika tohkeissaan, kun se 

huomaa jotain lehtien seassa. 

Mutta se ei halunnut häiritä sinua.”

”Ihan vähän vain”, Bonsai haukahti väliin.

Lilli jatkoi määrätietoisesti: ”Se on kovin 

pahoillaan, että herätti sinut.”

”Enkä ole”, Bonsai huomautti, mutta Lilli 

ei kiinnittänyt siihen huomiota. ”Se ei enää 

häiritse sinua.”

”Enkö minä saa puhua?” Bonsai kysyi.

”Ole hyvä ja mene toki takaisin nukkumaan”, 

sanoi Lilli. ”Me jatkamme matkaamme.”

”No, niin…” siili katseli epävarmana Lilliä. 

Lilli lähti matkaan, ja Bonsai seurasi häntä 

huokaisten.

Siili murisi itsekseen: ”Sillä 

oli onnea. Jos se vielä 

ilmaantuu tänne, se 

totisesti oppii Igorin 

tuntemaan.” Ja se 

kaivautui takaisin lehtiin.

Lilli käveli nopeasti 



eteenpäin, eikä Bonsaille jäänyt 

muuta vaihtoehtoa kuin seurata Lilliä.

”Hei Lilli”, Lilli kuuli äänen  

takaansa. Hän käännähti ympäri.

”Jesaja!” hän huudahti hyvillään.

Jesaja asui naapurissa ja oli hänen paras 

ystävänsä. Jesajalla oli tummat kiharat, ja 

hän oli todella älykäs. Sitä paitsi hän oli koko 

koulun suosituin poika. ”Kuinka sinä löysit 

minut?” ”Minä yksinkertaisesti vain seurasin 

Virtaskaa”, Jesaja vastasi ja virnisti ovelasti. 

Sitten hän osoitti oranssiraidallista 

kissaa, joka tassutti hänen edellään 

metsäpolulla.

”Madame von Etelätuuli”, maukaisi 

pieni kissarouva. Sen nimi oli 

Rouva von Virtanen, ja se 

kuului Jesajan perheelle. Koska se oli 

hyvin hienostunut, sitä piti teititellä.

”Minä olen kohtuuttoman ilahtunut, 

että tapaan teidät!” huudahti kissa. ”Kun 

huomasin, että olitte jättänyt kotinne, 

minä seurasin määrätietoisesti teitä. Ja 

täytyy sanoa, että ilman minua te olisitte 

kadonnut.”



Lilli virnisti: ”Kiitos, että tulitte, teidän 

armonne.”

”Palveluksessanne”, kissa puski Lillin 

jalkoja. ”Minne olette menossa?”

”Jansenin ratsutilalle”, Lilli vastasi. ”Wolke 

on kutsunut minut käymään.” Wolke oli Lillin 

ystävä ja asui ratsutilalla. ”Tänään iltapäivällä 

tilalle saapui uusi eläin. Se ei ole hevonen 

vaan aasi. Sen nimi on Pepe.”

”Mitä aasi tekee ratsutilalla?” Jesaja kysyi 

samalla, kun kulki Lillin vierellä metsäpolkua 

myöten.

”Aasi eli aikaisemmin eläinpuistossa”, 

vastasi Lilli. ”Eläinpuiston hoitaja sanoi, 

että näennäinen syy on, että sen aitausta 

tarvitaan gemssejä varten.”

Bonsai haukahti: ”Peltoako varten?”

”Gemssejä, ei jamssia”, Lilli selitti. ”Gemssit 

ovat vähän kuin vuohia. Ne osaavat kiipeillä 

taitavasti.”

”Ja ne pysyvät korkeiden vuorten 

äkkijyrkillä seinämillä”, sanoi Jesaja, joka tiesi 

eläinmaailmasta enemmän kuin kukaan 

muu.
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Bonsai haukahti: ”Ja mitä aasikoipeliini teki 

vuohien luona?”

”En tiedä”, Lilli vastasi. ”Mutta Pepe ei 

sopinut sinne erityisen hyvin. Se yritti aina 

uudelleen kiivetä vuorenrinnettä gemssien 

kanssa. Silloin se putosikin pari kertaa.”

”Kopsis!” huomautti Bonsai, joka vaikutti 

aina kuvittelevan kaiken tarkasti.

”Hoitaja löysi vihdoin sille uuden kodin, 

koska Pepe loukkasi joskus itsensä 

pudotessaan”, Lilli jatkoi. ”Wolken äiti oli juuri 

siellä, kun hoitaja puhui asiasta. Hän ehdotti, 

että Pepe otettaisiin ratsutilalle.”

”No, minusta se on jännittävää”, Jesaja 

sanoi, ja niin se oli Lillistäkin. Hän oli 

jännittynyt kuin jousi.






