7. Merihelmikin syntymäpäivä
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erihelmikki kutsui muut kukkavauvat luokseen. Hänellä olisi syntymäpäivä aivan pian.
Kukkavauvat saapuivat Merihelmikin luo
muutama päivä ennen juhlia, jotta he ehtisivät tehdä
valmisteluja. He tahtoivat yllättää hänet.
Päivää ennen Merihelmikin juhlia tehtiin retki rannalle,
joka oli toisessa suunnassa kuin ranta, jolle kukkavauvat
yleensä menivät. Sillä rannalla ei ollut paljoakaan hiekkaa vaan kiviä ja ruohikkoa. Ja siellä kasvoi jättikokoisia
apiloita.
– Mitä sinä toivot syntymäpäivälahjaksi? Orvokki kysyi
Merihelmikiltä, kun he istuivat kivillä uittamassa jalkojaan vedessä.
– En tiedä. Aurinkoista säätä, hauskaa päivää ystävien
kanssa, ihanaa veneretkeä... Merihelmikki mietti. Hän
näki Leinikin ja Liljan soutelemassa kaarnaveneellä.
– Älkää viipykö kauaa! Merihelmikki huusi heille.
Taivaalle oli alkanut kerääntyä tummia pilviä. Äkkiä
alkoi sataa kaatamalla, eivätkä soutelijat olleet vielä
lähelläkään rantaa. He joutuivat rantautumaan pienelle
saarelle, jossa oli vain yksi puu ja muutamia pensaita.
Lilja ja Leinikkikin menivät suojaan erään pensaan alle.
Kävellessään vähän matkaa eteenpäin he huomasivat
pensaiden muodostavan aukion.

Aukiolla kasvoi suloisia kukkia. Yläpuolelta pilkotti
taivasta lehtien raoista. Leinikki ja Lilja tuijottivat
ihastuksissaan paikkaa. Lilja hihkaisi: – Sain mahtavan
idean!
– Hih! Taidat ajatella samaa kuin minä! Leinikki
hymyili.
Kun sade oli tauonnut, he lähtivät takaisin muiden luo
salaperäinen hymy kasvoillaan.
Merihelmikki lähti Kielon ja Esikon kanssa edeltä
kotiinsa, kun muut kukkavauvat tulivat perässä
neuvotellen.
Merihelmikin syntymäpäivän aamuna paistoi aurinko.
Merihelmikki ei kiinnittänyt paljoakaan huomiota
siihen, että talossa ei näkynyt muita kukkavauvoja kuin
Esikko ja Kielo. Häntä odotti aamiaispöydässä lahja ja
Kukan leipoma muffini.
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Aamiaisen jälkeen Merihelmikki halusi lähteä kävelemään.
– Minä tulen mukaan, Kielo lupasi.
– Minä menen mieluummin yksin, Merihelmikki
vastasi.
– Älä sitten mene tuonnepäin! Esikko huusi osoittaen
siihen suuntaan, missä he olivat eilen käyneet rannalla.
– Esikko! Älä paljasta salaisuuttamme! Kielo sihahti.
– Enhän minä siitä mitään sanonut! Esikko huudahti.
Merihelmikki kierteli heinikossa. Hän arveli, että muut
olivat valmistaneet jonkin yllätyksen, mutta hänellä ei
ollut aavistustakaan, millainen yllätys se olisi.
Äkkiä Merihelmikki repäisi mekkonsa terävään
oksaan. Se oli hänen syntymäpäivämekkonsa, joten
hän oli hyvin harmissaan. Samassa Merihelmikki huomasi, ettei tiennyt, missä oli. Hän tunsi hyvin talonsa
ympäristön, mutta tätä paikkaa hän ei muistanut
nähneensä.
Merihelmikin kotona Kielo ja Esikko hermostuivat,
kun syntymäpäiväsankaria ei kuulunut eikä näkynyt.
He etsivät talon lähistöltä ja päättivät lopulta lahjoineen lähteä Ruusun luo, joka odotti heitä piilossaan.
Kun he olivat lähellä tapaamispaikkaa, ilmestyi Merihelmikki yllättäen pensaikosta.
– Me jo odotimme sinua! Kielo huudahti.
– Katsokaa, miten kauhean repeämän sain hameeni
helmaan! Merihelmikki voihkaisi.
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