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Sirkusteltassa on hämärää. Katsomo on pullollaan, 
ja yleisö supisee jännittyneenä. Rumpu pärisee. 



Kaksi kirkasta lamppua 
syttyy valaisemaan hyvin 

kammattuja leijonia, jotka 
ottavat karvaisille kasvoilleen 

vakavan työilmeen. Kissapedot 
nousevat takajaloilleen ja alkavat 

karjua toisilleen. 

– Rrrääääyhh! Sinä et taaskaan  
ajattele muita kuin itseäsi!
– Murrrrrrrr! Myääääär! Ja sinä  
et ajattele yhtään mitään! 

Leijonien kasvot vääntyvät hirveään 
irveeseen, sylki roiskuu ja etutassujen 
paksut kynnet raapivat ilmaa.
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 – Lopettakaa! 
Pipsa loikkaa esiripun takaa areenalle ja karjaisee niin, että yleisön tukka 
ponksahtaa pystyyn, pipot lentävät päästä ja lähitalojen asukkaat epäilevät 
maanjäristystä.
Leijonat hiljenevät pelästyneinä ja yrittävät piiloutua tirehtöörin selän 
taakse.
– Ei saa räyhätä! Toiselle pitää puhua ystävällisesti. 
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Pipsa koputtaa kissaeläimen kuonoa sormellaan, ja kun 
peto on avannut kitansa, hän työntää päänsä sen suuhun. 
Yleisö kohahtaa kauhuissaan. 
– Lapsihan on järjiltään!

– Katsokaa nyt! Sulo on ihan kiltti, kun sille 
puhuu nätisti, Pipsa sanoo. – Paitsi tietysti, 
jos sillä on nälkä tai kännykkä hukassa, niin 
silloin varmaan harmittaisi, hän jatkaa ja  
silittää leijonan paksua harjaa. 
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– Piiiipsa Hurjiiiisto, maailman pienin leijonankesyttäjä! 
sirkustirehtööri kajauttaa mikrofoniin ja nostaa Pipsan korokkeelle. 
Pipsa on niin pieni, ettei yleisö muuten näkisi häntä. 

Pipsa hymyilee leveästi, kumartaa ja 
nostaa kätensä ylös. Silloin leijonat- 
kin nousevat tottelevaisesti  
takajaloilleen.



Pipsa on työskennellyt leijonan-
kesyttäjänä niin kauan kuin muistaa 
– eli siitä saakka, kun hänen nenänsä 
ylsi juuri ja juuri silinterihatun 
lierin yläpuolelle. Nyt hän on 
kasvanut eikä mahdu enää hattuun. 
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Pipsa Hurjisto on maailman pienin leijonankesyttäjä. 
Hän ei yhtään pelkää leijonia, vaan pistää ne 

ojennukseen komealla karjaisulla. Mutta eräänä iltana, 
sirkusteltan pullistellessa yleisöstä kuin pannukakku, 
leijonankesyttäjän kurkusta ei lähde pihaustakaan…

Leijonankesyttäjä on lämmin ja humoristinen kuvakirja 
riitelevistä vanhemmista, jotka muistuttavat hurjasti karjuvia 

sirkusleijonia. Katriina rosavaaran kirjoittamassa 
tarinassa aihetta käsitellään ratkaisukeskeisesti, 

ja kuvittaja silja-Maria Wihersaari piirtää kirjaan 
vielä ihanan hyväntuulisen loppunäytöksen.


