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1. SALAINEN VALTAKUNTA
Lili: - Oliver, hidastelija, ota kiinni jos saat!
Oliver: - Minä olen sinua nopeampi, älä yritä, karkuun et pääse!
Lili: - Ota pyrstöstä kiinni, sitten mennään. Katso näin, huii!
Oliver: - Heii, ei saa huijata Lili!
Merehiset, Oliver ja Lili, leikkivät delfiinien kanssa. Aurinko paistoi täydeltä
terältä, ja meri aaltoili lempeästi. Valo siivilöityi veden läpi ja sai merehisten
pyrstöevät kimaltelemaan. Delfiinit kisailivat laineissa, ponkaisivat ilmaan
ja naksuttivat iloisina. Niiden kanssa oli turvallista uida näin lähellä pintaa.
Delfiiniparven keskeltä ei erottaisi merehisiä. Kukaan ihmisasukas ei saisi
koskaan nähdä heitä. Se oli kuninkaan määräys, jota kaikki tottelivat visusti.
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Lili: - Maata näkyvissä, meidän täytyy kääntyä!
Oliver: - Odota, rannalla näkyy liikettä.
Lili: - Aina sinä haluat mennä lähemmäs! Joku voi nähdä meidät.
Oliver: - Ollaan varovaisia, ei kukaan erota meitä delfiineistä.
Merehiset sukelsivat ja uivat lähemmäs rantaa. Oliver piti kovasti
ihmislapsista, jotka keräsivät värikkäitä simpukankuoria ja rakensivat
hiekkalinnoja. Hän iloitsi joka kerta, kun huomasi lasten siivoavan
roskia. Usein hän oli jättänyt kauniita simpukoita lasten
löydettäviksi, jotta he kuulisivat aaltojen kohinan painaessaan
korvansa niitä vasten. Laineet huuhtoivat rantaa lasten
leikkiessä veden pyörteissä.
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Lili: - Katso, joku mönkii pohjassa!
Oliver: - Se on Gaspard, etsimässä taas ruokaa.
Merenpohjassa hääri kilpikonna, joka etsiskeli ruokaa roskien joukosta. Se
tuskaili jätteiden keskellä törröttävien terävien metallinpalojen takia, joihin
merenelävät usein loukkasivat itseään. Keskittyneenä omiin touhuihinsa se
tonki jätteitä ja jupisi itsekseen.
Gaspard: - Heittävät kaiken roinan mereen, ryökäleet! Koko pohja täynnä
joutavaa roskaa, miten täältä löytää edes pientä suupalaa, kun kaikki on
peittynyt... Ah, croissant! Ihan hyvä alkupalaksi. Jotain pientä vielä jos
löytäisi...
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Kirkas lapsenääni kajahti yläpuolelta ja veden läpi läikehtivät pienet kädet,
jotka tavoittelivat Oliveria. Kauhistus, heidät oli nähty! Oliver oli uinut liian
lähelle pintaa, ja auringon osuessa kimaltelevaan pyrstöön oli aallonmurtajalla
kiipeillyt lapsi huomannut sen. Silmänräpäyksessä Oliver ja Lili sukelsivat ja
katosivat syvyyksiin.
Poika: - Kala, tahtoo leikkiä kalan kanssa!
Äiti: - Tule pois veden ääreltä, ei siellä mitään ole! Kalat ovat nukkumassa, ja
sinunkin pitäisi kohta olla.
Poika: - Iso poikakala! Tule tänne kala!

Lili ja Oliver tervehtivät Gaspardia ja suunnistivat lähemmäs rantaa. He uivat
aallonmurtajan alle ja seurasivat sieltä rannalla leikkiviä lapsia.

Äiti nosti pienen pojan rattaisiin, ja he lähtivät kohti rantaa. Poika kurkisteli
vielä pitkän matkaa rattaista, josko hän näkisi edes vilauksen Oliverista, jonka
tiesi todelliseksi.

Poika: - ISO KALA!

Poika: - Kala, kala, kala...
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Sillä aikaa Oliver ja Lili olivat ehtineet jo kauas. He olivat uineet
merivirran kyytiin, joka veisi heidät lähelle kotiriuttaa.
Auringonsäteet eivät enää tavoittaneet merehisiä matkan
edetessä syvänsinisessä vedessä.
Vähitellen virta hidastui, ja vesikasvien lomasta pilkahteli valoja.
Värikäs koralliriutta avautui heidän eteensä, ja sen suojissa kohosi
Meren Kuninkaan valtakunta. Se oli salainen turvapaikka, jossa
merehiset elivät hoitaen tärkeää tehtävää, josta maan asukkailla
ei ollut aavistustakaan.
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2. KULTAKALAT
Meren Kuninkaan valtakunta hehkui koralliriutan väriloistossa
syvänteen reunalla. Pinnan alla avautui aivan toinen maailma. Toinen
toistaan värikkäämmät kalat uivat vesikasvien lomassa. Merehiset
ahkeroivat puuhissaan. Ne siivosivat merenpohjaa, hoitivat kaloja ja
huolehtivat vesikasveista. Ne olivat yhtä vanhoja kuin meri, ja ne olivat
olleet olemassa jo paljon ennen ihmisiä.
Gaspard: - Namnamnam, miten mehukasta merilevää!
Lili: - Hei Gaspard, taasko syömässä?
Gaspard: - Ensiluokkaista, HERKULLISTA, vastustamatonta...
Oliver: - Miten sinulla on koko ajan nälkä?
Gaspard: - No, sinähän tiedät, että minä olin ennen vankina sirkuksessa.
Jouduin asumaan pienessä akvaariossa, jossa mahtui hädin tuskin
kääntymään. Ja ruoka, Mon Dieu! Se oli kamalaa! Ja sitä oli aivan liian
vähän. Olin kuolla nälkään! Olisitpa nähnyt, miten raihnainen ja pieni
minä silloin olin.
Merikilpikonna Gaspard oli kaapattu pienenä kiertävään sirkukseen,
jossa se joutui näkemään nälkää. Se asui vuosia pienessä akvaariossa,
ja sitä kiikutettiin kaupungista toiseen ihmisten ihmeteltäväksi. Se oli
hyvin onneton ja kaipasi takaisin mereen. Eräänä päivänä sirkuksen
matkatessa taas uuteen kaupunkiin Gaspardia kuljettanut auto kolaroi
sillalla ja sen lasti kaatui. Akvaario särkyi ja kilpikonna vierähti kaiteen
raosta mereen. Voi sitä onnen päivää!
Gaspard: - Niinpä minä päätin, että syön aina vähän varastoon. Jos
sattuukin niin, ettei ruokaa jonain päivänä olekaan. Se olisi HIRVEÄÄ!
Lili: - Mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Ethän sinä enää ole vankina,
vaan täällä meidän kanssamme. Jos katsot ympärillesi, niin ruokaa on
yllin kyllin.
Gaspard: - Mutta sinä et ymmärrä! Minä en enää koskaan halua kokea
sitä, että vatsa kurnii tyhjyyttään!
Oliver: - Joten sinä syöt aina vähän ylimääräistä... Sinä syöt vanhaa
pelkoasi uudelleen ja uudelleen. Voi Gaspard!
Gaspard: - Olisi kamalaa, olla taas ilman ruokaa... Ei käy, ehei!
Bon appétit!
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Muksis! Gaspard kellahti kumoon, kun oranssi parvi pyyhkäisi
heidän ylitseen. Kultakaloja! Niitä oli sadoittain, ja ne olivat kiihdyksissään.
Kalat puikkelehtivat ympäriinsä ja pulputtivat taukoamatta.
Gaspard: - Pardon! Ei saa tuuppia!
Kultakala: - Pois alta merimakkara, meillä on kiire!
Gaspard: - Minä olen KILPIKONNA, jos et ole sattunut huomaamaan!
Kultakala: - Niitä on kaikkialla! Kömpivät syvyyksistä ja ahmivat kaiken!
Kultakala: - Muuttavat korallit mustaksi, eikä valonpilkahdustakaan jää jäljelle!
Kultakala: - Ne vievät meitä mukanaan, taikovat harmaiksi möykyiksi!
Ja kasvit, ne kuolevat!
Kultakalat: - Kaloilla ei kohta ole enää ruokaa!
Gaspard: - MITÄ, EI OLE RUOKAA? SEHÄN ON HIRVEÄÄ!!!
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Merehiset seurasivat kultakaloja, jotka kerääntyivät kuninkaan ympärille.
Kuningas kuunteli kalojen pulputusta vakavana.
Meren Kuningas: - Se on siis alkanut. Meidän kotimme on täyttynyt
maanpäällisten saasteista. Vaikka merehiset ovat tehneet kovasti töitä,
on roskien määrä kasvanut liian suureksi. Meren pohjaan painunut saaste
on herättänyt sen. Pimeyden hirviön.
Lili: - Minä en ole koskaan kuullut sellaisesta hirviöstä. Mikä se on?
Meren Kuningas: - Syvyyksissä piileskelee olio, joka rakastaa pimeää. Se
kerää itseensä kaiken roskan ja lian. Jokainen suupala tekee siitä entistä
vahvemman. Se on herännyt aikaisemminkin, mutta vetäytynyt aina
takaisin pimeään. Kuulostaa siltä, että nyt se on kasvanut suureksi ja
luonut itselleen armeijan. Maub on palannut.
Kultakalat: - Huiii, hirveä Maub! Tulee ja ahmii kaiken, muuttaa meren
mustaksi!
Kultakalat hätääntyivät taas ja poukkoilivat paniikissa ympäriinsä. Ne
olivat parvieläimiä. Kun yksi sai jonkun ajatuksen päähänsä, tarttui se
saman tien toisiin ja yhdessä ne onnistuivat kehittämään katastrofin
hyvin vähäpätöisestäkin asiasta. Merehisillä oli täysi työ rauhoittaa ne
aloilleen.
Kuningas vaipui ajatuksiinsa, ja merehiset hiljentyivät pohtimaan uutista,
joka tuntui heistä pelottavalta. Yö laskeutui koralliriutalle, ja kultakalat
puikkivat kasvien suojiin nukkumaan.
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