3. maaliskuuta 2010

AL EK SI S T A
Jungmanni Hessu ja
laivakissa Misse
Aleksissa oli Misse niminen laivakissa.
Sille oli tehty hieno hiekkalaatikko tarpeitten
tekoa varten. Laatikossa käytettiin oikeaa
hiekkaa alustana, johon Misse läjänsä jätti tai
vetensä lorotti. Hiekat piti vaihtaa aika-ajoin.
Kissa oli ronkelin oloinen ja saattoipa tehdä
tarpeensa jopa messin nurkaan, jos hiekkalodju
oli sen mielestä likaisessa kunnossa. Hiekan
vaihdon hoiti yleensä se kuka sattui sen tarpeen
huomaamaan. Usein se oli kuitenkin jugmanni
Heikki, joka oli suuri eläinten ystävä.
Kerran oli muutamalla kaverilla pienet
juhlat menossa. Joku juhlijoista oli huomannut
Missen tehneen tarpeensa väärään paikkaan
koska laatikon hiekka oli likaantunut. No, pojat
äänestivät Hessun, erään juhlijoista, hiekan
hakuun. Hiekka piti hakea ahteripiikistä, jossa
sitä oli säkkiin säilytettynä.
Muut jatkoivat juhlimista ja jossain
vaiheessa joku alkoi kaipailla Hessua. Aluksi
arveltiin hänen nukkuvan hytissään, mutta
tarkistuskierros osoitti ettei Hessu siellä ollut,
eikä miestä mistään muualtakaan löytynyt.
Sitten joku muisti, että hiekan hakuunhan
Hessu laitettiin jo aikaa sitten. No, porukka
lähti ahteriin etsimään ja sieltähän se piikistä
Hessu löytyikin. Kaveri oli turkilla selällään,
haalareiden puntista leidareihin kiinni jääneenä
eikä omin voimin päässyt irti, sen verran
juhlakunnossa kun oli. No, mies irti, hiekat
mukaan ja takaisin messiin ja niinpä Misse sai
puhtaat hiekat. Hessullekaan ei ollut käynyt
kuinkaan vaikka tilanne oli ollut tukala ja
olishan siinä voinut huonostikkin käydä.
Pahalla tuulella kuitenkin Hessu oli ja
tokaisikin piikistä ylös noustessaan, että "tästä
lähtien hakekoon katti itse hiekkansa".

”Tässä nämä tarinan sankarit,
Misse yläkuvassa ja Hessu
oikealla poseerailevat.
Missen taustalla näkyy
Portugalin rannikko mitä se
aina silmäili niinkuin muitakin
maita jos sattui olemaan
näkysällä.
Hessu vuorostaan on
pelkästään merimaisemaa
vasten, mutta hänelle
tyypillisellä ja rennolla,
maailmankiertäjän ilmeellä
varustettuna”.

Sanojensa mittainen oli Heikki jungmanni,
eikä hakenut enää hiekkoja, eipä Missekään.

Muisteli Heikin vahtikaveri Raste.
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