6. LUKU
Rakentavaa toimintaa
– Entä jos meiltä loppuu happi? Herkko tuskaili.
Hikihelmi irtosi hänen hiusrajastaan. Se vieri otsan poikki, otti nenän varresta vauhtia ja jäi kiikkumaan
sierainten yläpuolelle nenänpäähän. Siitä se tipahti alas,
kun Herkko liikahti.
– No ei lopu! Martta tiuskaisi.
Mutta tytön levottomasta liikehdinnästä Herkko
näki, että tälläkin oli tuskainen olo.
– Shh! Martta sihahti äkisti ja lakkasi liikkumasta.
Herkkokin terästi kuuloaan. (Hän tosin oli aina ihmetellyt kyseistä sanontaa. Eihän hän sentään mitään
rautapalkkeja korviinsa työntänyt.)
Askeleet lähestyivät lasten piilopaikkaa. Ne pysähtyivät katoksen alle. Herkko pidätti henkeään. Marttakin
näytti jännittyneeltä. Hän puristi kaksin käsin käsilaukkuaan. Askeleet tuntuivat pyörivän paikallaan. Muuta ei
tapahtunut. Kunnes yhtäkkiä paperinkeräysastian kansi levähti auki ja etsivien päälle satoi tyhjiä kartonki- ja
pahvipakkauksia.
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– Au! Herkko kiljaisi.
Kaurahiutalepaketin kulma oli osunut Herkkoa silmäkulmaan.
Lapset räpyttelivät silmiään äkillisessä valossa. Astian ylle ilmestyi miehen pää. Hänellä oli siististi taaksepäin suittu tukka ja metallisankaiset silmälasit. Herkko
arveli hänen olevan vähän nuorempi kuin Herkon isä.
– Mitä ihmettä? mies huudahti. – Täällähän on lapsia!
Herkko oli helpottunut siitä, ettei mies ollut Santeri.
Mutta hän ei tuntenut miestä, joten hän ei ollut varma,
mitä tilanteesta seuraisi.

– Shh! Martta sihahti miehelle. – Me olemme piilossa.
– Ei tämä ole mikään leikkipaikka, mies sanoi. Hänen äänensä sai hieman äreitä sävyjä.
Martta huokasi. – Emme me leiki. Me olemme piilossa, emme piilosta. Siinä on vissi ero.
– Ei tämä joka tapauksessa ole lapsille tarkoitettu,
mies tokaisi. – Tänne piiloutuminen voi oikeasti olla
vaarallista.
Herkko ja Martta vilkaisivat noloina toisiaan. Sitä
he eivät olleet tulleet ajatelleeksi. Nopeasti salapoliisit
kuitenkin keräsivät itsensä. Herkko nosti kaurahiutalepakettia.
– Ei tämä ole kyllä tarkoitettu kartongillekaan, hän
totesi.
Martta nousi seisomaan ja nappasi tyhjän kartonkipakkauksen Herkon kädestä. Hän heilutteli pakkausta
miehen edessä niin, että tämä otti varmuuden vuoksi askeleen taaksepäin.
– Hyvä herra, miten te selitätte tämän? Martta vaati
saada tietää.
– Niin! Herkko säesti ja ponkaisi myös seisomaan.
Nyt hän näki, että mies oli pukeutunut räikeän keltaiseen asuun. Herkko oli nähnyt samanlaisia asuja ihmisillä, jotka seisoskelivat rakennustyömailla.
– Minun ei tarvitse lapsille selittää yhtään mitään,
mies ärähti.
Herkko huomasi miehen rintapielessä olevan kortin. Siinä luki Antero Nivus.

48

– Hyvä herra Nivus, Herkko sanoi kohteliaasti.
– Miksi te ajattelette niin?
Mies avasi suunsa, mutta ei sanonut mitään. Lapset
tuijottivat herra Nivusta odottavasti. Lopulta tämä tiuskaisi: – Minulla on raskas työpäivä takana!
Herkko ei aivan ymmärtänyt, miten se liittyi asiaan,
mutta Martta nyökkäili tietäväisen näköisenä.
– Te tarvitsette siis mitä ilmeisimmin vaahtokylvyn
ja rentouttavan kasvonaamion.
Herra Nivus näytti ällistyneeltä.
– Aina, kun äiti sanoo, että on ollut raskas työpäivä,
hän ottaa sellaiset. Ja se ilmeisesti auttaa, koska hän on
sen jälkeen paljon hilpeämmällä tuulella. Isä kyllä väittää, että isompi vaikutus on sillä mehulla, mitä äiti juo
vaahtokylvyssä. Kai siinä on paljon sokeria.
Nyt herra Nivus karahti punaiseksi. (Sekin oli Herkon mielestä hassu sanonta. Vene karahti kiville, mutta
ihminen punaiseksi. Eräänlaisesta onnettomuudesta kai
molemmissa tapauksissa oli silti kyse.)
– Minä en mitään akkojen touhuja tarvitse, hän mutisi.
– Ei sitten, Martta sanoi loukkaantuneena. – Minä
yritin vain auttaa.
– Mitä te teette työksenne? Herkko uteli.
Näytti siltä, että herra Nivus ei vastaisi, mutta lopulta hän murahti: – Minä rakennan taloja.
– Teidän olisi syytä rakentaa kierrätystapanne uudestaan, Martta sanoi moittivalla äänellä. – Vai eivätkö rakennusmiehet tiedä, että kartonki on aivan eri asia
kuin paperi?
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– Eikö se nyt ole aivan sama, minne ne roskat laittaa? Samaan paikkaan ne menevät kuitenkin, mies mutisi.
– Tuo on täyttä roskaa! Martta huudahti. – Me kävimme viime keväänä luokan kanssa tutustumassa Valkeanmatalan jätekeskukseen. Ihan niillä kaikilla on oma
paikkansa. Jäteautoissakin on eri lokerot eri jätteille.
– Niin! Herkko säesti.
Hän ei ollut Valkeanmatalalla vieraillut, mutta oli
aavistellut, että asia oli näin. Miksi jätteitä kerättäisiin eri
astioihin, jos siihen ei olisi järkevää syytä?
– Mutta paperi ja kartonkihan tehdään samasta materiaalista, mies totesi.
Martta alkoi heitellä kartonkipakkauksia paperinkeräysastiasta pois.
– Nii-in. Mutta kun ne käytetään uudestaan, niistä
tehdään eri asioita, hän selosti.
Herkko kiipesi astiasta pois ottamaan pakkauksia
vastaan.
– Mutta kartonkikeräysastia on aivan täynnä, herra
Nivus vielä yritti.
– Kai se on, kun ihmiset eivät litistä näitä pakkauksia, Herkko puuskahti.
Hän otti käteensä kaurahiutalepaketin ja purki sen
litteäksi kuin lettu. Siitäs sai. Herra Nivus näytti siltä
kuin olisi halunnut vain poistua paikalta. Hitaasti hän
kuitenkin kumartui keräämään pakkauksia katoksen lattialta ja Herkon esimerkin mukaan alkoi litistää niitä. Sa-
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malla hän pälyili lapsia sen näköisenä, että epäilisi näiden käskevän häntä vielä erottelemaan eri väriset pakkaukset toisistaan. Sellaista ei kuitenkaan tapahtunut. Lopulta herra Nivuksen tuomat pakkaukset menivät niin
pieneen tilaan, että ne mahtuivat vaivattomasti täydeltä
näyttävään kartonkikeräysastiaan.
– Hienosti tehty! Herkko kehui herra Nivusta vilpittömästi ja ojensi hänelle kättään.
Mies ei kuitenkaan tarttunut siihen, vaan poistui
paikalta nopeasti mutisten jotain, mitä lapset eivät (onneksi) kuulleet.
– Toivottavasti me emme säikäyttäneet häntä,
Herkko mietti.
Martta huiskautti kättään.
– Rakennusmies ja kaikkea. Hän on tottunut raskaisiin asioihin.
Lapset astuivat kierrätyspisteen varjosta takaisin auringonpaisteeseen ja tajusivat heti, että he olivat liian varomattomia.
– Tuolla ne on!
Se oli Tero. Ei kun Turo. No, toinen kaksosista. Salapoliisit olivat unohtaneet kiusaajansa kokonaan ja saivat heistä nyt ikävän muistutuksen. Kaksoset kurvasivat
heitä kohti pyörillään pitkin Kekkerikujaa.
– Santeri! Santeri! Me löydettiin ne! he huusivat.
Santeri liittyi kaksosten jatkoksi pieneltä sivukujalta.
Hänellä oli kasvoillaan häijy ilme.
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