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Maagiset makkarat

Herra Yrjölä oli säntillinen mies. Hän inhosi sekasotkua, kummallisia asioita ja väärin

täytettyjä astiakaappeja. Yleensä herra Yrjölä vietti päivänsä hoitaen kukkia, kurkkuja ja

muita hyödyllisiä kasviksia, joita viljeli kasvihuoneessaan.

Oli heinäkuun loppupuoli. Herra Yrjölä asteli tyytyväisenä myhäillen kohti

kasvihuonetta. Tomaatit olivat vielä samanlaisia raakileita kuin edellisellä viikolla. Herra

Yrjölä vihelteli ja siirtyi kurkkujen luokse kastelukannu kädessään. Hän jäi tuijottamaan

kurkkuja niin järkyttyneenä, että ote kastelukannusta lipesi, ja se kolahti kiveykselle. Vielä

eilen kukat ja kärhet olivat aivan kunnossa. Nyt pienten, vihreiden kurkkujen tilalla kasvoi

vaaleanpunaisia, pulleita makkaroita.

”Eivät makkarat kasva kasvihuoneessa!” ärisi herra Yrjölä. ”Varsinkaan ne eivät kasva

minun kasvihuoneessani, ja pilaa minun kurkuntaimiani!”

Kärhet käpristyivät kokoon ja yrittivät piiloutua tillinvarsien taakse. Herra Yrjölä

laukkasi autotallille. Siellä hän säilytti työkaluja ja muita puutarhavälineitä, kuten

oksaleikkuria, haketinta ja voikukkarautaa, sekä siististi rullalle käärittyä vesiletkua ja

kompostiherätettä. Hän nappasi hyllyltä sakset ja palasi kasvihuoneeseen.

”Kyllä minä vielä teidät opetan”, herra Yrjölä sanoi ja iski sakset lähimpään

makkarantaimeen. Mutta se ei noin vain irronnutkin. Herra Yrjölä yritti uudestaan. Vaikka

hän kuinka louskutti saksia, makkarantaimi pysyi itsepintaisesti paikallaan. Äkäisesti herra

Yrjölä kokeili toista tainta, sitten kolmatta. Yksikään ei katkennut.

Viikset täristen herra Yrjölä juoksi jälleen autotalliin. Tällä kertaa hän otti hyllyltä

oksasakset.

”Nyt tippuu ja jytisee!” tuumasi herra Yrjölä ja heilutteli jykeväteräisiä oksasaksia

ovelasti hymyillen. Mutta kärhikään ei hievahtanut. Herra Yrjölästä alkoi tuntua siltä, että

makkarat pitivät häntä pilkkanaan.

”Minä en luovuta”, hän sanoi viiksiensä lomasta.

Autotallissa herra Yrjölä tarkasteli puutarhatyökalujaan. Tavalliset sakset eivät

toimineet. Hänen katseensa lipui pitkin työkalurivejä ja osui lopulta monitoimileikkuriin.

”Näillä sitä pystyy leikkaamaan puiden latvuksiakin”, herra Yrjölä mietiskeli. ”Mokomien

makkaroiden pitäisi saada kyytiä.”

Varmana voitostaan herra Yrjölä käveli takaisin kasvihuoneeseen. Herra Yrjölä sulki

makkaranvarren monitoimileikkurin leukojen väliin. Hän painoi kaikin voimin. Mutta

makkarakos siitä piittasi. Herra Yrjölä pyyhkäisi hikeä otsaltaan. Sitten hän yritti

uudestaan – turhaan. Kasvissa ei näkynyt jälkeäkään. Yhtäkkiä monitoimileikkurin terät

antoivat periksi. Herra Yrjölä tuijotti ällistyneenä käsiin hajonnutta leikkuria.

Hän marssi jälleen autotalliin. Oksasaha oli viimeksi ollut käytössä syksyllä, kun herra

Yrjölä oli karsinut puita.

”Nyt ne makkarat häviävät taistelun”, herra Yrjölä tuumi kurottaessaan ylähyllylle.

”Saksissa ja leikkureissa on tasaiset terät, mutta näille hampaille ei mikään maailman

makkara voi mitään.”
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Kasvihuoneen ovella hän pysähtyi katsomaan entistä kurkku-, nykyistä

makkarapenkkiään. Hänelle tuli hieman epämiellyttävä olo. Makkarantaimet näyttivät

tuijottavan häntä syyttävästi. Herra Yrjölä tarttui varovasti makkarantaimen tyveen ja

alkoi sahata. Hetken vaikutti siltä, että saha toimii. Terä pureutui kasviin.

Silloin herra Yrjölä lopetti.

”Mitä minä oikein teen?” hän sanoi ja laski oksasahan kiveykselle. ”Leikkaanko minä

muka kurkut poikki niiden ollessa vasta taimia? En. Annan niiden kasvaa. Sitä vartenhan

minä pidän kasvihuonetta.”

Herra Yrjölä suoristautui. Hän katseli kummallista kurkkupenkkiään, jossa kasvoi

pieniä, tukevia makkaranalkuja.

”Anteeksi”, hän sanoi katuvaisena. ”Olin ajattelematon.”

Kiemurainen kärhi kurottautui ylöspäin. Sitten se puristi herra Yrjölää ystävällisesti

viiksestä.

Myry Voipio, Maagiset makkarat. Teoksessa Ylipainoinen yksisarvinen ja

muita kertomuksia. 2010. Lyhennetty.
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