Silkkitassu
GOOOOONNNGGG.....
BOOOOOMMMMM.....
GOOOOONNNGGG..... BOOOOOMMMMM..... Valtavan
gongin ääni kajahteli pitkin palatsin pihaa. Keisari oli tulossa
takaisin! Kiinan keisari oli lähtenyt viikon metsästysretkelle
kymmenen poikansa kanssa ja oli nyt palaamassa takaisin
palatsiin.
Hoviväki kiiruhti pihalle vastaanottamaan
hallitsijaansa. Kauniisti kirjaillut silkit hohtivat, kulta kimalsi,
taidokkaasti muotoillut jadekivet ja helmet häikäisivät
kauneudellaan. Kaiken tämän hälinän keskellä, pienessä
bambupusikossa puutarhan reunalla istui tiikeri katsomassa
odottavasti portille. Vihdoinkin! Isot portit muurissa avautuivat.
Ensimmäisenä marssi sisään kymmenen lipunkantajaa, joilla
liehui keisarin liput korkeiden bambusalkojen päässä. Sitten
asteli neljä norsua neliön muodostelmassa. Niiden selkään oli
kiinnitetty yksi valtava kantotuoli, oikeastaan pieni ylellisesti
sisustettu huone, jossa keisari poikineen matkusti. Norsujen
perässä marssi sata sotilasta, jotka olivat osallistuneet
metsästysretkeen. Miekat välkkyivät, norsut törähtelivät, maa
pölysi satojen jalkojen alla. Tiikeri istui hievahtamatta
bambupusikossa. Keisari laskeutui kantotuolista ja hovi osoitti
hänelle kunnioitustaan polvistumalla maahan. Kenenkään
huomaamatta pikkuinen poika, Sihan, nuorin keisarin lapsista,
pujahti alas kantotuolista ja juoksi puutarhaan. Tiikeri hyppäsi
pusikosta pojan eteen. "Silkkitassu!" Sihan huudahti ja kapsahti
tiikerin kaulaan, "Minulla oli ikävä sinua!" Sihan oli saanut
tiikerinpennun lahjaksi jokunen vuosi sitten. Silloin tiikeri oli
vielä ollut pieni kuin kissanpentu. Siltä oli poistettu kynnet, ettei
se voisi raapia keisarin poikaa. Sihan oli nimennyt pikku tiikerin
Silkkitassuksi ja he olivat parhaat ystävykset. Poika kertoi nyt
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tiikerille mitä kaikkea jännittävää metsästysretkellä oli
tapahtunut. Sihan ja Silkkitassu leikkivät puutarhassa, kunnes
pojan piti lähteä nukkumaan.
Yöllä Silkkitassu säpsähti hereille. Se nukkui puutarhassa. Mitä
tuolla tapahtui? Kauhistus! Neljä naamioitunutta miestä oli
raahaamassa Sihania köytettynä pimeän puutarhan poikki.
Silkkitassu lähti juoksemaan apuun, mutta pysähtyi äkkiä. Mitä
kynnetön tiikeri voisi neljälle miekoin aseistautuneelle
ryövärille? Sitten Silkkitassu keksi. Se lähti juoksemaan täysillä
kohti palatsin päätyä ja valtavaa gongia. Gongin edessä se
ponkaisi hyppyyn, käpertyi kerälle ja paiskautui vasten isoa
metalligongia
kuin
karvainen
tykinkuula.
GOOOOONNNGGG..... Silmänräpäyksessä piha oli täynnä
vartijoita, miekkoja ja lyhtyjä. Ryövärit pudottivat Sihanin
maahan ja pakenivat henkensä edestä. Osa vartijoista lähti
ryövärien perään, osa auttoi keisarin pojan köysistä. Heti
vapauduttuaan Sihan juoksi gongin luo. Voi! Silkkitassu makasi
gongin alla kivilaatoilla täysin velttona. Poika polvistui tiikerin
viereen. Silkkitassu ei liikahtanutkaan. Sihan käski vartijoiden
hakea sisältä ison silkkityynyn, nostaa tiikerin sille ja kantaa
sisään palatsin lääkärin luokse. Lääkäri asetteli varovasti
paikoilleen luut, jotka olivat menneet sijoiltaan tiikerin
paiskautuessa päin metalligongia. Sitten hän teki yrttihauteen,
jolla tiikeriä haudottiin. Sihan ei poistunut Silkkitassun viereltä,
vaan pysyi siinä öin ja päivin. Kolmen päivän kuluttua tiikeri
vihdoin liikahti ja avasi silmänsä. "Voi Silkkitassu, ystäväni, sinä
pelastit minut!" keisarin poika kuiskasi tiikerille.
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Kysymyksiä
Mikä eläin Sihanin ystävä oli?
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Miltä tiikeri näyttää?
Mitä yöllä tapahtui?
Miten tiikeri Silkkitassu hälytti apua?
Silkkitassu hälytti apuvoimia ryöväreiden takia. Missä muissa
tilanteissa on hyvä hälyttää aikuisia apuun?
Tehtävä
Piirrä tiikeri ja Sihan leikkimässä
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