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Sammakko

SUPPEA LUONTO

Maanantaina ovikello soi. Rappusilla seisoi sam-
makko kirkkaansinisissä työhaalareissa.
– Oletteko te luonnollinen henkilö? se kysyi ja 
nojasi takaräpylällä tasakärkiseen lapioonsa.
– Öh, luullakseni…
– Siinä tapauksessa saatte kotitalousvähennyksen 
myös pihatöistä.

Tarmokas sammakko mainosti olevansa eri-
koistunut hulevesihommiin ja kaivavansa väy-
lät keväisille pihavesille tuosta vaan. Se painotti 
kuuluvansa ennakkoperintä rekisteriin ja huoleh-
tivansa kaikista velvollisuuksistaan. Aiettani käyt-
tää lapsityö voimaa purojen tekoon se paheksui 
ääni nahkaisena naristen.
– Mikäs siinä sitten, myönnyin. – Pannaan pi-
ha kuntoon.

Katsoin ikkunasta, kuinka sammakko loikki 
lähimmän lätäkön reunamille ja alkoi nakertaa 
pienellä lapiollaan uraa. Työ eteni hitaasti, mil-
tei järviähän vesialtaat sammakkoperspektiivis-
tä taisivat olla.

Tiistaina aurinko oli jo korkealla, kun sam-
makko hyppelehti haukotellen pihaan.
– On vähän lemmenhuolia, se huokaili. – Mut-
ta kyllä tämä tästä.
Se ryhtyi taas viskomaan märkää kivituhkaa nis-
ka limassa.
– Niin montaa minä lempinyt oo-o-len, mutta 
yhtä vain rakastanut, se lauloi.

Keskiviikkona iski takatalvi. Sammakko hytisi 
räntäsateisella työmaalla ja töin tuskin jaksoi hei-
luttaa lapiotaan.
– Kurnuttelitko taas koko yön tyttöjen perään? 
kysyin.
– Joo, sammakko myönsi.
– Taitaa olla jäistä.
– Pinnasta vain.

En ollut varma, viittasiko se maaperään vai öi-
siin seikkailuihinsa.
– Pacta sunt servanda, sammakko kurnahti mas-
kuliinista uhoa äänessään.

Kului pari aurinkoista ja tuulista päivää. Lop-
puviikosta piha oli kuiva. Sammakko soitti kel-
loa.
– Se tekisi sitten kolmesataa, se sanoi.

Kinusin alennusta vedoten siihen, että kevät-
aurinko pihan kuivasi. Sammakko sanoi leuka-
pussi pullistellen, että turha tähän luonnonvoi-
mia oli sotkea. Tuli kinaa siitä, oliko luonto aut-
tanut pihan kuivattamisessa vai yrittänyt perä-
ti estää sen. 

En osannut vetää selvää rajaa luonnon ja sam-
makon välille, joten maksoin mitä pyydettiin ja 
sillä siisti. Sammakko sutaisi kuitin, viikkasi se-
telit haalarin rintataskuun ja kysyi: – Mitenkäs 
tuota, milloinkas teillä on viimeksi puhdistettu 
räystäät lehdistä?

Minä sanoin, että palataan asiaan syksyllä jah-
ka luonto on rauhoittunut.
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