Piki ja Viki
Kaksi pikkuista hiirtä, Piki ja Viki, olivat metsässä leikkimässä
hippaa. Piki oli aivan musta, Viki harmaa. Siinä ne juoksivat
perätysten, musta ja harmaa hiiri. Ne syöksyivät sinne, kipittivät
tänne ja ryntäsivät tuonne. Hiiret vilistivät puiden ja kivien ja
kantojen lomassa ympäri metsää. Piki ja Viki olivat niin
keskittyneitä leikkiin, että eivät huomanneet valkoista
hiirenhäntää, joka pilkisti esiin erään ison sienen takaa. Piki
juoksi edellä ja tallasi valkoiselle hännälle. "Auts!" kuului sienen
takaa. Viki juoksi heti perässä ja tallasi myös valkoiselle
hännälle. "Auts!" kuului sienen takaa uudelleen. Sitten sieltä
alkoi kuulua itkua. Piki ja Viki pysähtyivät ja kiersivät sienen
taakse. Kuka siellä oli? Sienen takana istua kyhjötti
lumivalkoinen hiirenpoikanen. Se itki ja piteli häntäänsä.
"Anteeksi", sanoi Piki. "Anteeksi", sanoi Viki. "Sattuiko
pahasti?" kysyi Piki. "Emme tarkoittaneet astua hännällesi",
selitti Viki. Musta ja harmaa hiiri katsoivat huolestuneena
valkoisen hiiren häntää. Se oli ihan punainen siitä kohti, mihin
he olivat tallanneet. Se oli varmasti käynyt tosi kipeää. "Mikä
sinun nimesi on?" kysyivät Piki ja Viki sitten yhtä aikaa. "Minun
nimeni on Lumi", pieni valkea hiiri vastasi, "Häntään sattui,
mutta ei se enää ole niin kipeä." Lumi niiskaisi ja pyyhki
kyyneleet silmistään. "Minä olen Piki", sanoi Piki. "Minä olen
Viki", sanoi Viki. "Tulisitko leikkimään hippaa meidän
kanssamme?" Piki kysyi. "Joo!" valkoinen hiiri sanoi ilostuen ja
unohti kokonaan kipeän häntänsä. "Minä voin olla hippa", Viki
hihkaisi ja lähti ajamaan toisia takaa. Piki ja Lumi pinkaisivat
nauraen karkuun.
Kolmella hiirellä oli oikein hauskaa leikkiessään yhdessä
hippaa metsässä. Kun hiiret väsyivät juoksemaan, ne etsivät
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pähkinöitä ja käpertyivät mukavalle sammalmättäälle
mutustelemaan niitä. Siinä syödessä Lumi kertoi, että hän oli
perheensä kanssa muuttanut metsän toiselta laidalta tänne vasta
edellisenä päivänä. Siitä innostuneena Piki ja Viki halusivat
ehdottomasti esitellä uudelle tulokkaalle metsäänsä. He näyttivät
puron, ison kiven ja hienon vanhan onton puun, joka sisälle pääsi
kiipeämään. Piki ja Viki esittelivät uudelle ystävälleen parhaat
piilopaikat ja mukavimmat leikkipaikat. Leikkipaikkoja piti
tietenkin testata yhdessä. Vasta iltamyöhällä he malttoivat palata
kotiin. Piki ja Viki pyysivät, voisiko Lumi tulla seuraavanakin
päivänä leikkimään heidän kanssaan. Lumi lupasi tulla. Kaikki
kolme pikku hiirtä kipittivät kotikoloihinsa nukkumaan. Pian
pikku hiiret nukkua tuhisivat rauhallisesti. Huomenna olisi taas
edessä uusi päivä ja uudet leikit.
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Kysymyksiä
Oletko joskus pyytänyt anteeksi? Miksi?
Missä eri tilanteissa pitäisi pyytää anteeksi?
Miltä tuntuu muuttaa uuteen paikkaan, jossa ei tunne ketään?
Olikohan Lumi-hiirestä kiva, kun Piki ja Viki pyysivät sitä
mukaan leikkiin?
Tehtävä
Keksi joku tilanne, jossa pyydetään anteeksi, ja esitä se muille.
Piirrä kuva, jossa Piki ja Viki katsovat huolestuneena Lumin
häntää.
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