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LUKU 1
Eräänä puolipilvisenä aamuna Possukissa Kaneli kiipesi puuhun.
Hän kiipesi korkealle, melkein ylimmälle oksalle. Possulta ei
sellainen kiipeily olisi mitenkään onnistunut. Mutta Kaneli olikin
possukissa, ja kissat ovat tunnetusti vikkeliä kiipeilijöitä.
Kaneli tiesi, että juuri tuossa korkeassa kuusessa, toiseksi ylimmän
oksan juurella oli kolo. Ja kolossa asui Viisas Pöllö. Kaneli taputti
pöllönkolon oveen: tap-tap-tap. Kuului kuorsaus ja kolahdus.
“Kuka siellä?” kuului Pöllön ääni.
“Kaneli.”
Unenpöpperöinen Pöllö avasi oven ja katsoi ulos.
“Kameli? Kameli puussa?” “Ei kun minä, Possukissa Kaneli!”
”Huhhuh! Etkö tiedä, että me pöllöt menemme aamulla
nukkumaan? Olin juuri
nukahtanut!”
”Jau jau, tiedänhän minä. Mutta
kiltti Viisas Pöllö, minä tarvitsen
sinun neuvojasi!” maukui Kaneli.
Pöllö piristyi heti.
”Niinkö? No, olenhan minä
harvinaisen viisas.
Ja harvinaisen hyvä
neuvomaan toisia. Mikä on
ongelmasi?”
Possukissa Kaneli katsoi
oikealle ja vasemmalle, ylös ja
alas. Kun hän oli aivan varma,
ettei kukaan muu kuin Pöllö ollut kuulolla, kuiskasi hän äänekkäästi:
”Minä muutun koiraksi!”
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Pöllön pää pyörähti kahdesti ympäri, niin yllättynyt hän oli.
”Mitä huh?! Se on mahdotonta! Kissat ovat kissoja, koirat ovat
koiria, possut ovat possuja ja possukissat possukissoja.
Ja sillä sipuli!”
Kaneli kuiskasi:
”Mutta eilen minä räksytin kuin rakki! Ihan totta! Nöpö-serkku
pelästyi pahasti. Ja tänä aamuna minä murisin. Aivan kuin
vihainen koira!”
Pöllö kuunteli silmät pyöreinä.
”Huh-huh-hurjan mielenkiintoista!” hän huudahti.
Kaneli maukui :
”Se on hurjan hirveää! Jos minä alan haukkua ja räksyttää ja
murista, kaikki kaverini juoksevat pois. He pelkäävät vielä, että
minä purisin heitä. Tiedäthän sinä, että me possukissat olemme
kuin kissat: Me olemme hyvin… varovaisia koirien suhteen.”
Viisas Pöllö nyökkäsi.
”Huhhuijaa, minä autan sinua. Näytä, missä tämä koiramainen
käytös alkoi!”
Ja niin Kaneli kiipesi alas puusta ja juoksi polkua pitkin takaisin
possukissataloonsa, ja Pöllö lensi perässä. Kanelin talo oli oikein
mukava pieni possukissatalo. Oli sänky ja sohva, oli keittiö ja
kylppäri, oli televisio ja tietokone. Pöllö sanoi:
”Näytä nyt minulle, mitä sinä eilen teit, kun aloit räksyttää kuin
koira!”
”No minä vain istuin tässä näin tietokoneen edessä ja pelasin
hauskoja pelejä Nöpö-serkun kanssa.”
”Teittekö mitään muuta?”
”No, parin tunnin jälkeen tuli jano. Silloin joimme maitoa ja
söimme pari keksiä.”
”AAHAA! JUUJUU! ASIA SELVÄ!” huhusi Pöllö.
”Mitämitämitä?” kysyi Kaneli.
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”Te söitte varmaankin koirankeksejä! Joku toinen Viisas Pöllö
on sanonut, että sinusta tulee sitä, jota sinä syöt.”
Possukissa Kaneli haki keksipurkin ja avasi kannen. Mutta keksit
olivat ihan tavallisia possukissakeksejä, ei koirankeksejä. Pöllö
nosti jalkansa ja raaputti päätään kynsillään. Tämä oli todella
kinkkinen tapaus.
”Mitä teitte sen jälkeen, kun olitte pelanneet?” hän kysyi.
”No, kun minä aloin haukkua ja räksyttää, Nöpö ei halunnut
enää pelata. Silloin katsoimme piirrettyjä. Niitä me sitten
katselimme koko illan. Ensin televisiosta ja sitten tabletilta.”
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”AAHAA! JUUJUU! ASIA SELVÄ!” Pöllö huhusi.
”Mitämitämitä?” Kaneli kysyi.
”Te katsoitte tietenkin koiramaisia elokuvia ja sinä aloit matkia
niitä piirrettyjä koiria!”
Kaneli pudisti päätään.
”Eieiei! Koiraelokuvat ovat liian jännittäviä. Niitä saan katsoa vain,
jos joku iso possukissa on mukana. Me katsoimme possufilmejä.
Ja pari kissafilmiä. Kaikki olivat hauskoja!”
”Huhhuijaijaa!” huokasi Pöllö ja lässähti sohvalle. Kaneli ymmärsi,
että Pöllöä nolotti, kun hän ei ollut pystynyt ratkaisemaan
ongelmaa. Ja koska Kaneli oli kiltti possukissa, joka halusi, että
kaikki saisivat olla iloisia, kysyi hän Pöllöltä:
”Haluatko sinäkin katsoa jotain hauskaa minun kanssani?
Minulla on tosi monta dvd:tä.”
”Humm humm – minä en koskaan katsele mitään. Mutta miksipäs
ei? Vain tämän kerran. Ja vain muutaman minuutin!” Pöllö vastasi.
Kaneli ja Pöllö katsoivat hauskan kissafilmin alusta loppuun.
Sitten he katsoivat neljä muuta hauskaa kissafilmiä ja sitten kaksi
lintufilmiä, joista Pöllö tykkäsi erityisen paljon. Sen jälkeen he
katsoivat muutaman possukissaelokuvan ja viimeisenä
kolmiosaisen draamasarjan Kolme pientä porsasta.
Siitä Kanelille tulikin mieleen, että hänellä oli hauska
Possupeli-appi tabletillaan ja hän näytti sen Pöllölle. Peli oli hiukan
liian vaikea Pöllölle, mutta onneksi Kaneli muisti, että tietokoneesta
löytyi vielä jännittävämpi peli, jossa piti hypätä ja pyydystää hiiriä.
Sitä Pöllö ja Kaneli pelasivat koko loppupäivän. Illalla he olivat jo
päässeet aika vaikeaan pelimaailmaan.
“Hyppää, hyppää, hyppää!” huusi Kaneli.
“Hyppää, hyppää, hyppää!” huusi Pöllö.
”No nyt minä kuolin!” huusi Kaneli.
”Olisit hypännyt, mikset hypännyt?” Pöllö tiuski.
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”Ei ollut minun vikani, sinä olet hidas pelaaja!” murisi Kaneli.
”Se joka sanoo, se on!” räksytti Pöllö.
”Tyhmä! Tyhmä!” haukkui Kaneli.
”Huhhuhhuono häviäjä!” parkui Pöllö…
Silloin Pöllö ja Kaneli katsoivat toisiaan ja menivät aivan hiljaiseksi.
Hetken päästä Kaneli maukui:
”Voi Pöllö, nyt meistä kummastakin on tullut räksyttävä koira!”
Pöllön silmät pyörivät päässä. Hän ajatteli syvästi, ja yht’äkkiä hän
huhusi:
”AAHAA! JUUJUU! ASIA SELVÄ!”
”Mitämitämitä?” kysyi Kaneli.
”Mehän olemme istuneet täällä pelaamassa ja katselemassa monta
tuntia putkeen.”
”Entä sitten? Meillähän oli hauskaa!” sanoi Kaneli.
”Kyllä. Mutta jos teet samaa asiaa liian pitkään tulet levottomaksi ja
ärtyneeksi ja alat räksyttää. Varsinkin jos istut paikallasi.”
“Mehän hyppäsimme koko ajan!”
“Vain pelissä. Oikeasti istuimme pyllyllämme”, Pöllö vastasi.
Kaneli mietti tätä.
”Pitäisikö meidän tehdä jotain ihan muuta välillä? Minulla on
hauska peli myös puhelimessani, pelataanko sitä?”
Pöllö pudisti päätään.
”Silloinhan me taas istuisimme pyllyllämme ruudun tai näytön
edessä. Minä luulen, että meidän pitää tehdä jotain ihan oikeasti
muuta aina välillä.”
”Niin kuin mitä?”
Pöllö selitti:
”Minun tätini Huuhkaja-Hulda kertoi kerran, että jos hän istuu
huhuilemassa kokonaisen yön ilman taukoa hänestä tulee kärttyisä
ja ärtynyt. Mutta jos hän lentää metsän ympäri kerran tunnissa hän
pysyy pirteänä ja jaksaa huhuilla enemmän ja paremmin.”
Kaneli rypisti kuonoaan.
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”Enhän minä osaa lentää! Possukissat eivät lennä!”
Pöllö levitti siipensä ja nousi ilmaan. Hän huusi:
”Kyllä sinä osaat tehdä vaikka mitä! Nyt minä lennän metsän
ympäri ja sitten alkaa yötyövuoroni korkean kuusen huhuilijana.
Hyvää yötä!”
”Hyvää yötä, Viisas Pöllö! Kiitos avusta!” Kaneli maukui ja katsoi,
miten Pöllö liiteli puiden välistä pois. Possukissa Kaneli istui talonsa
edessä ja katsoi iltataivasta. Hän yritti keksiä jotakin muuta
hauskaa kuin pelaamisen, katselemisen ja lentämisen.
”Voinhan minä kiivetä puuhun ja laskea tähdet.
Ja huomenna minä kysyn ystäviltäni mitä muuta hauskaa voi tehdä
paitsi pelata ja katsella. Kyllä he varmasti tietävät!”
Ja niin Possukissa Kaneli kiipesi korkean koivun ylimmälle oksalle
ja laski tähdet. Niitä oli noin kolmesataakahdeksantoista.
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LUKU 2
Muistatko Possukissa Kanelin ja Viisaan Pöllön? Kanelihan
pelkäsi, että hän oli muuttumassa räksyttäväksi koiraksi ja pyysi
Pöllöltä apua. Pöllö keksi, että räksyttäminen ja haukkuminen
tulivat siitä, että Kaneli usein istui pyllyllään monta tuntia
peräkkäin pelaamassa tai katselemassa jotakin. Sen jälkeen Kaneli
oli päättänyt käydä kaveriensa luona kysymässä ja oppimassa mitä
kaikkea muuta hauskaa voisi tehdä kuin pelkästään pelata ja
katsella.
Nyt oli kulunut monta viikkoa ja Pöllö halusi kovasti tietää, miten
kaikki oli loppunut. Oliko Kaneli oppinut uutta tekemistä vai oliko
hän sittenkin jäänyt paikoilleen? Ja jos hän oli jäänyt paikoilleen,
oliko hänestä tullut niin kärttyisä ja räksyttävä, että toiset
possukissat eivät uskaltaneet olla Kanelin kanssa enää?
Tätä Pöllö pohdiskeli, ja siksi hän lensi Kanelin talolle ja koputti
nokallaan oveen: pok-pok-pok! Mutta kukaan ei tullut avaamaan
ovea. Sisältä kuului ääni. Pöllö huokaisi.
“Jaajaa, siellä se Kaneli varmasti nyt istuu ja huutaa
“hyppää, hyppää hyppää” kun hän pelaa!”
Pöllö laittoi korvansa ovea vasten ja kuunteli.
”Krr-piuu, krr-piuu, krr-piuu…” Kuten kaikki varmasti tietävät,
possukissat kuorsaavat juuri noin.
”Huh-huh-hämmästys, hän on jo mennyt nukkumaan!”,
mutisi Pöllö ja päätti tulla seuraavana päivänä uudestaan.
Tällä kertaa Pöllö tuli pari tuntia aikaisemmin. Nyt ei kuulunut
kuorsausta. Mutta juuri kun Pöllö alkoi koputtaa oveen, kuului
Kanelin huuto talon takaa:
“Pompi, pompi pompi, mikä leikki onpi?”
Pöllö huokasi.
“Uusi tietokonepeli, varmastikin. Joku sellainen peli missä pitää
pomppia.”
Silloin talon takaa kuului ”Hau! Hau! Hau! Räh räh murrr!”
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Pöllö kauhistui.
”Huijuijuij! Kanelista on sittenkin tullut räksyttävä koira!”
Pöllö huusi.
”Pöllö! Sinäkö siellä? Tule leikkimään meidän kanssamme!”
Possukissa Kaneli hyppäsi esiin talon nurkan takaa.
Hänen perässään tulivat Nöpö-serkku ja naapurin Vilma-kissa.
Pöllö huokasi helpotuksesta.
”Rakas Kaneli! Mitä kuuluu? Minne tuo vihainen koira meni?”
Kaneli nauroi.
”Se oli vain leikki. Me leikimme, että minä ja Nöpö olemme koiria
koirasirkuksessa ja Vilma opettaa meille temppuja.
Se on Vilman keksimä leikki.”
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Nyt Vilma alkoi pomppia ylös alas. Pomppiessa hän lauloi:
“Pompi, pompi, pompi, mikä leikki onpi?”
Heti Kaneli ja Nöpö alkoivat myös pomppia. Kaneli kertoi Pöllölle,
että aina kun joku halusi vaihtaa toiseen leikkiin piti pomppia ja
lausua leikkiloru. Silloin kaikki pomppivat ylös alas kunnes joku
keksi uuden leikin. Kaneli huusi Vilmalle:
“Leikitään takaperinjuoksua! Tuletko mukaan, Pöllö?”
”Kiitos ei. Halusin vain tietää mitä sinulle kuuluu.
Tulin jo eilen, mutta silloin nukuit.”
Kaneli nyökkäsi.
”Se on kummallinen juttu, mutta minä nukun nyt enemmän kuin
ennen. Ehkä siksi, että juoksen ja pompin enemmän kun olen
hereillä. Enkä enää näe niin paljon painajaisia.”
Pöllö mietti, oliko Kaneli kokonaan lopettanut pelien pelaamisen ja
filmien katsomisen, mutta Kaneli kertoi, että hän kyllä vielä tykkäsi
sekä peleistä että filmeistä.
”Mutta kavereiltani olen oppinut niin paljon muuta hauskaa
tekemistä, etten ehdi istua koko päivää pelaamassa ja katsomassa.
Ja tiedätkö mitä? Pelit ja piirretyt tuntuvat vielä hauskemmilta, kun
tekee jotain ihan muuta välillä! - Hei, nyt juostaan takaperin!”
Jos joku oli metsäkävelyllä samana iltana, silloin hän saattoi nähdä
Pöllön joka keinui korkean kuusen oksalla. Kävelijä saattoi myös
kuulla omituisen laulun. Se kuulosti ehkä huhuilulta, mutta laulu se
oli. Se meni näin:
”Huhhuhuu ja huhhuhei,
possukissa hauku ei!
Pomppii pomppii pomppii näin,
ylöspäin ja alaspäin.
Huhhuhuu ja huhhuhei,
possukissa hauku ei!”
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