Viki Vihreä
Viki Vihreän avaruusalus yskähteli hetken ja sitten moottori
sammui kokonaan. Viki käänsi pakkolaskuohjelman päälle ja
alus suuntasi varavoimalla kohti lähintä planeettaa. Se oli
avaruuskartan mukaan nimeltään Maa. Alus tupsahti pehmeästi
metsän sammalikkoon. Viki Vihreä astui ulos tutki aluksen
moottoria. Yksi mutteri oli tipahtanut, siinä ongelma. Mistähän
saisi uuden? Ohjekirjassa oli yksinkertaiset ohjeet pakkolaskuista
vieraille planeetoille. 1) Sulaudu paikalliseen väestöön, 2)
Tarkkaile tilannetta, 3) Hanki varaosia tai hälytä apua. Viki lähti
reippaasti kävelemään eteenpäin. Kun hän tuli kaupungin
laidalle, ilmeni kuitenkin ongelmia. Miten sulaudutaan
paikallisväestöön, jos kaikki näyttävät olevan sinua metrin
pidempiä, eikä kukaan asukkaista näyttänyt olevan vihreä,
saatikka omistavan neljää jalkaa ja kahdeksaa kättä? Ongelma
kuitenkin ratkesi, kun Viki sattui vilkaisemaan kaupan
näyteikkunaan. Siellä istui rivissä pieniä eri värisiä
pehmo-otuksia. Viki hyppäsi sekaan ja sulautui joukkoon. Okei,
kohta yksi suoritettu. Sitten ohjekirjan toinen kohta: Tarkkaile
tilannetta. Viki istui ja tarkkaili. Pian hän huomasi kummallisen
seikan. Kaikki nämä paikalliset asukkaat näyttivät olevan saman
värisiä. Vikin kotiplaneetalla oli kaiken värisiä asukkaita:
vihreitä, punaisia, sinisiä, keltaisia... jotkut olivat jopa raidallisia.
Ahaa! Olihan tuolla yksi erivärinenkin, muita tummempi asukas.
Mutta mitä nyt? Miksi muut asukkaat kiusasivat sitä? Viki ei
uskonut silmiään. Olivatko tämän planeetan asukkaat niin
typeriä, että kiusasivat jotakin sen takia, että tämä sattui olemaan
eri värinen kuin muut? Tämä pitäisi kertoa kotona. Heidän ei
totisesti kannattanut tehdä enempää tuttavuutta tämän planeetan
asukkaiden kanssa. Mitä Maan asukkaat sanoisivat, jos vaikka
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heidän planeettansa sininen pormestari tulisi kyläilemään? Viki
ei uskaltanut edes kuvitella. Asiaa ihmetellessään hän kuitenkin
huomasi jotakin lupaavaa: tien toisella puolella oli iso moderni
taideteos. Se oli koottu tuhansista pienistä muttereista. "Haa!"
Viki ajatteli, "Tuolta minä saankin puuttuvan mutterin!" Illan
pimetessä Viki hiipi taideteoksen luokse. Se irrotti nopeasti
laserveitsellä yhden mutterin taideteoksen alareunasta. Mutterin
puuttumista ei edes huomannut. Kohta kolme suoritettu: hanki
varaosia. Viki kiiruhti takaisin alukselleen ja sovitti mutteria
moottoriin. Se sopi täydellisesti! Viki hyppäsi sisään
avaruusalukseen ja painoi kaasua. Alus kiihdytti vauhtia ja katosi
silmänräpäyksessä avaruuteen. "Omituinen planeetta", Viki
Vihreä ajatteli, "Kiusaavat toisiaan värin takia. Kiusaavatkohan
he muitakin erilaisia? Meidän planeetalla ei ikinä kiusata ketään
värin takia. Tai jos on kaksi päätä tai kymmenen jalkaa tai käsien
paikalla lonkerot, tai jotakin muuta pientä erilaista. Omituista
sakkia tuolla Maassa."
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Kysymyksiä
Miksi Viki Vihreä tuli Maahan?
Mitä Viki Vihreä ihmetteli?
Minkä eri asioiden takia joku voi joutua kiusatuksi?
Tehtävä
Esittäkää, että Vikin planeetan sininen pormastari tulee käymään.
Ovatko ihmiset ihmeissään?
Askartele kierrätysmateriaaleista oma avaruusolio.
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