
Värien valtakunta 
 

Kauan, kauan sitten, kun värit olivat vasta syntyneet, Punainen julistautui värien 
kuninkaaksi. Luonteeltaan Punainen oli hiukan itserakas, niin kuin Punaisen suvun 
tulevat sukupolvetkin.  Upeista puvuista ja juhlallisista saattueista, missä Punainen 
käveli, suorastaan paistoi itserakkaus. 

Hän omi vallan ja tiedotusvälineet itselleen. Kaikkien täytyi toitottaa Punaisen 
erinomaisuutta. Ei kestänyt kovin pitkään, kun Punainen oli jo täysin betonoinut 
asemansa. 

Ajan kuluessa Punaiselle alkoi kertyä myös vastustajia. Ne, ketkä alkoivat jakaa 
Punaisen vastaista mielipidettään avoimesti, Punainen vaiensi heti, toiset taas eivät 
pitäneet Punaisesta, mutta eivät uskaltaneet häntä vastustaakaan. Valitettavan moni 
silti yhä kannatti Punaista. 

Eräs värien maan eniten Punaista vastustavista henkilöistä on musta. Hänen vihansa 
Punaista kohtaan syttyi, kun hän oli kerran kävelyllä. Heti mustan nähtyään, 
Punainen oli sitä mieltä, että Musta oli arveluttava tyyppi ja käski pistää hänet 
vankilaan kuukaudeksi. Sieltä vapauduttuaan hän alkoi äänekkäästi vastustaa 
Punaista. Melkein heti hänet vangittiin uudestaan. 

Eräs toinen Värien maan asukki on Violetti. 

- Voisinko edes kerran pästä palatsin tanssilattialle? Violetti kysyi kerran. 

- Saat erään toisen tehtävän palatsista, hänelle vastattiin ja vietiin tiskaamaan. Violetti 
olisi halunnut lopettaa tiskaamisen, mutta hänen ei annettu. Siitä lähtien hän ei ole 
pitänyt Punaisesta, muttei uskaltanut sitä ääneen sanoakaan. 

Vihreän suku asui usein rykelmissä, joita kutsutaan metsiksi. Metsä koostuu taloista, 
missä Vihreän suvun henkilöt asuivat ja niitä kutsutaan puiksi. Punainen päätti 
käyttää metsien tilan omiin rakennelmiinsa ja puista hän sai hyvää 
rakennusmateriaalia. Vihreä ei pitänyt siitä, mutta uskoi silti Punaisen olevan hyvällä 
asialla. 

Punainen suosi vartijoikseen usein Harmaan suvun jäseniä. Punainen usein 
suorastaan pakotti heidät vartijoikseen. Harmaat olivat vahvaa ja pelotonta väkeä. 
Silti hekin pysyivät Punaiselle uskollisina pakkotyöstä huolimatta. 

Ainoa värisuku, mistä Punainen huoli itselleen aatelisia oli Keltaisten suku. Keltaiset 
auttoivat Punaista monissa poliittisissa asioissa. Punainen kuitenkin piti usein 



Keltaista omanaan ja sulloi jopa keltaisen alalajin Kultaisen aarrearkkuun. Keltainen 
ei silti siihen juurikaan reagoinut. 

Punainen oli Värien maan yksinvaltias, mutta se ei vielä riittänyt hänelle. Hän halusi 
hallita koko maailmaa. Kohta hän hyökkäsi pienempään naapurimaahansa Muotojen 
maahan. Värien ja muotojen maiden lisäksi oli myös kirjainten numeroiden ja 
nuottien maat. 

Punaisella oli tulossa tärkeä valtiovierailu kauas nuottien maahan. Siellä oli silloin 
kuninkaana Neljäsosanuotti. Tähän aikaan matkustus ja tiedonvälitys oli hyvin 
hidasta, joten hän joutui poissaolonsa ajaksi antamaan viran varakuninkaalle. 
Varakuninkaaksi hän valitsi luotettavimman Keltaisen suvun henkilön. 

Kun Punaisen upeat vaunut olivat valmiina ja Punainen oli juuri lähtemässä matkaan 
(kumpikin matka kestää kuukauden ja nuottien maahan hän jää kuukaudeksi), juoksi 
kuninkaallinen lähetti paikalle ja ilmoitti: 

- Herra Keltainen on sairastunut pahasti, eikä mitenkään voi tuurata teitä. 

Kiireisessä tilanteessa Punainen päätti valita sijaisekseen sattumanvaraisen Keltaisen 
suvun jäsenen ja lähti matkaan. 

Kun Punainen oli tarpeeksi kaukana, Keltainen alkoi tehdä töitä Punaisen vallasta 
suistamiseksi. Kukaan ei oikein tiedä, miten hän sai muutettua niin paljon. 

Lopulta tieto vallankumouksesta eteni Punaiselle Nuottien maahan saakka. Punainen 
lähti heti sen kuultuaan paluumatkalle. Hän kuitenkin hiukan myöhästyi. Keltainen 
oli jo ehtinyt vapauttaa tiedonlähteitä ja siirtää osan vallasta pienelle neuvostolle. 
Neuvostoa Punainen ei saanut purettua, mutta kyseisen keltaisen suvun edustajan hän 
pani heti vankilaan. 

Asiat etenivät nopeasti ja pian Värien maassa jo äänestettiin uudesta kuninkaasta. 
Tasavaltaa ei ollut tuolloin vielä keksitty. Uudesta kuningassuvusta tuli demokratian 
kehityttyä myös monta pääministeriä. 

Punaisen suvun uudet sukupolvet olivat onneksi ihan järkeviä. Jokaisen värin suvussa 
on varmasti ollut ainakin yksi hullu. 

Uuden kuninkaan kaudella Musta vapautettiin vankilasta ja sota loppui. Mutta kuka 
uusi kuningas oli? Se oli Värikäs. 


