Kimmo ja Kaisa lähdössä kesäleirille 3 – mysteerinen nimenmuutos

Kimmo ja Julius valmistivat upeat periskoopit. Kimmolla oli aluksi suuria vaikeuksia
ymmärtää että periskoopin voi valmistaa kahdesta maito- tai tuoremehutölkistä ja
kahdesta taskupeilistä. – Jos ei käytetä vakoiluun niin purkin saa piiloon kun
päällystää sen vaikka värillisellä paperilla tai pahvilla. Mutta maito-tai mehupurkkia
tuskin kukaan epäilee vakoilulaitteeksi, perusteli Julius tarkemmin. Molemmilta
puuttuivat myös taskupeilit, hyvänä apuna olivat äitien tyhjät puuterirasiat, joista
peilit irtosivat vaivatta. Lisäksi äidit olivat mielissään kun vanhat rasiat saatiin ainakin
peilien osalta uusiokäyttöön ja loppurasia roskiin. Tarvittiin myös viivotin, teippiä ja
sakset.
*
Kului kokonainen viikko ahkeraa periskoopin käyttöä jotta pyöräterroristi saatiin
kiinni. Pari vuotta Kimmoa ja Juliusta vanhempi poika, oli ohimennen ilman sen
kummempaa lymyilyä tai pakoon juoksua päästänyt ilmat nuorempien poikien
pyöristä. Kun iso poika kerran jäi kiinni ja oli jo pyörähtämässä talon vastakkaisen
kulman taakse, ampaisivat Kimmo ja Julius perään. – Miksi päästelet ilmoja toisten
pyöristä , huusi Kimmo. – Hiljaa ipana, sanoi iso poika ensin, mutta totesi että
kahden pojan ylivoima oli kuitenkin liikaa, ja sanoi ystävällisemmin: - Sori, mulla oli
tyhmä ajatus. En tee sitä enää. Tuun myös pumppaan ne ilmat uudelleen.- Parempi
olisi ja äkkiä, vahvisti äkäinen Julius. Syyllinen jäi kiinni, pumppasi takakumeihin
ilmat uudelleen ja syyttömät naapuritalon pojat vapautuivat epäilyksistä.
Naapuritalon poikien Antonin ja Oton kanssa myöhemmin myös leikittiin, ja he
kertoivat että olivat pakoon juoksullaan halunneet vain herättää Kimmon ja
Juliuksen huomion. Pyöräterroristi – tapaukselle naurettiin ja yhdessä pohdittiin
miksi pari vuotta lisää ikää tuo semmoisen kunkkuilujakenkkuilu- käytöksen.
*
Muutama päivä tämän jälkeen Kimmo ja Julius tapasivat Kaisan ja Ineksen puistossa.
Moi, mitä tehdään Kaisa ja Ines, huikkasi Kimmo. – Me ollaan nykyisin Asiak ja Seni.
– Hei mitä tää nyt on, ihmetteli Julius. – Tuu leirille selvittämään ? Sanoi Ines
nykyisin Seni, ja tytöt nauroivat kippurassa.

Alla oleva teksti on peilikirjoitusta, jonka kirjoitti yksi historian suurista keksijöistä yli
viisisataa vuotta sitten.

Tässä sähkötetään paljon uudemmalla välineellä.
Tiedätkö miten viesti tällöin syntyy ?

