Anonyymit kotikiusatut.
Alistus Veijo! Alistus Pauli! Tervetuloa sankoin joukoin, Anonyymien kotikiusattujen viikkokokoukseen. Veijo,
Kiitos Pauli.
Kylä huomaa muuten että on tämä kevät aika painanut päälle teidänkin perheessä. ”Miten niin huomaa?
Sinullakin naama kukkii niin pahasti. No se ei johdu kuule keväästä yhtään. ”Mistä se johtuu? No se on..
Minulla tulee tämä ihottuma aina kun minä ajan partaani minun partaterälläni. Siitä tulee ihoittuma! No se on
aina sama homma. ”No miten se silleen, ei minulla tule kyllä. No ei minullakaan normaalisti, mutta kun meillä
on semmoinen homma, Martta on niin laiska, ettei se viitsi itselleen ostaa omia partateriä, niin se sitten aina
ajaa minun partaterällä itsensä. ”Eikä pese terää!? Ei pese. Eikä pese itseensäkään ennen ajoa, se on
sitten aina kun meikäläinen ajaa parran, naama kuin kääntämätön piparjuuripenkki.
Näistä kevät töistä tulikin mieleen semmoinen homma, miten sinä panet noita kukkasipuleita, panet penkkiin,
Pruukaatko kuullottaa niitä ollenkaan.? ”Kuullotan, kuullotan, totta kai ne pitää kuullottaa, mutta ei saa liikaa,
kevyesti vaan. Panet öljyä pannun pohjalle noin puolitoista senttiä, ja sitten niitä siellä pyörität, just kun ne
alkavat kuulloittumaan ja sitten äkkiä pois levyltä ja sitten nopeasti penkkiin ne. Tietkö minä varmaan viime
vuonna niin liikaa kuullotin niitä. Kun minä laitoin niitä, ei ole noussut yhtään mitään, yksikään ei ole noussut
niistä. Pystyykö niistä syömään suoraan sieltä penkistä, vaikka niistä ei ole tullut yhtään mitään.? ”Pystyy,
muttei ole pakko jos ei halua. Marttahan saarnasi minulle koko viime kesän siitä, kun minä kuullotin pikkusen
liikaa, kun ei ne lähtenyt itämään. Meillä kanssa ei lähtenyt itämään. Kato kun ne ovat siellä muhineet ja
kypsynyt Penkissä talven aikana. Nyt kun ne, syöpäsee sieltä suoraan niin, se saattaa olla semmoinen
homma, ettei viikkoon tarvitse pestä hampaita, sen takia, kun kukkaistuoksu tulee suusta. Niin ei tarvitse
pestä hampaita ollenkaan. Niin mutta meidän Martalle ei saa antaa raakaa sipulia, sitä alkaa ihan hirveästi
pierettää.
Mutta ne on viimeaikoina puhunut kauheasti siitä että, saako nainen saarnata? Tästä naispappi, hommasta.
”niin joo, se on hirveästi ollut tapetilla.
Mitä tuollaisesta kannattaa edes keskustella. Mikä sinulla on sitten mielipide siihen asiaan?
No ei, minulla ole mielipidettä. Mutta Martalla on mielipide, siihen. Kun se on ihan avioliiton alkuajoista
lähtien ollut yhtä saarnaamista, aamusta iltaan, Koko ajan. Se, ole hiljaa kämpilläkään ollenkaan. Katso kun
puhutaan, saako nainen saarnata sitten pöntöstä, ja niin poispäin.
Niin, meidän Martta on ainakin. Meillä on kato kolme vessaa, aina kun se menee pöntöllekin niin, siellä se
pöntöllä saarnaa tulemaan, eikä edes pane ovea kiinni. Sen takia että, meillä puhe kontakti säilyy, että minä
varmasti kuulen kaikki ohjeistuksen mitä sieltä tulee.
No eikö laita ovea kiinni, silloinkaan kun menee, kakkoselle?
No ei. Eikö olekin inhottavaa. On tosi inhottavaa.

Mutta tiedätkö vielä noista kevät työ hommista, puutarha jutuista. Tuli semmoinen mieleen kun, minä olin
toissapäivänä, laittamassa kesäkuntoon tuota meidän ruohonleikkuria. Minä löysin sen vanhan
käyttöohjekirjan. Niin minulle tuli aivan kuningas ajatus.
No mikä? Miksei koskaan ole tehty niin kuin semmoista, Martan käyttöohje kirjaa.
No sanos muuta, se helpottaisi elämää, varmaan huomattavasti kun, tietäisi miten niihin suhtautua. Silleen
että, että, pärjäisi niitten kanssa.
Niin ja tietäisi miten pitäisi toimia ennalta, ettei tule niitä komplikti tilanteita.
Jos meidän Martta esimerkiksi niin, minä sanon suoraan, jos meidän Martta olisi vuoden aika, niin tiedätkö
mikä se olisi?
No e-en. No takatalvi tai syysmyräkkä. Miten niin?
No kun se on aina semmoinen takatalvi. Takatalven se viettää makuuhuoneessa, se on hirvittävän kylmä ja
muuten se on niin kuin syysmyräkkä. Oikein riehuu ja menee kaikki paikat sekaisin.
Mahtavatko ne käyttöohjeissa, olisi semmoinen ohje, miten suhtautua vaimoon syysmyräkän aikana. Taikka
miten suhtautua vaimoon takatalven, aikana. Tämmösiä jutskia.
Niin olisi ja sitten saattaisi olla että siinä löytyisi sitä käyttöohjekirjasta, missä on se päälle ja pois nappi,
Martassa.
Mikä nappi? ”Päälle ja pois nappi.”
Mitä sinä sillä tarkoitat? No kun kaikissa näissä muissakin vehkeissä on sellainen nappi josta saa päälle ja
pois sen, kun semmoisissa tilanteissa kato kun meidän Martta tulee päälle, niin tietäisi missä olisi
semmoinen nappi, niin se menisi pois.
Mitä, niin kuin alle? Niin, tai kokonaan sammuksiin. Niin taikka menisi toiseen huoneeseen.
Kyllä niissä tarvitsisi olla semmoinen Off nappikin.
Mutta tiedätkö mikä nyt pitää tarkkana olla tässä kevät aikaan.? No.! Ettei vaan mene rouvan päälle
kylvämään.
Mitä tekemään? ”Rouvan päälle kylvämään”.
Siitä on kuule aikaa, kun on viimeksi rouvan päälle kylvänyt, se oli silloin kun ei vielä oltu naimisissa,
muistaakseni seurustelu aikoina, Heti toisena päivänä. Sen jälkeen sitä ei ole tapahtunut.
Amitsu! Tajuaks mitä tarkoitan? En.
Tiedätkö mikä on routa? Tiiän, Martta.
Ei. No mikä se on? Routa, on se kylmyys. Holotna mikä on maassa. Sen päälle jos menee kylvämään, sitten
ei tule yhtään mitään, vaikka kuinka kuullotat sipuleita. Mitä eroa sillä on? Martalla ja Rouvalla? Niin,
melkeinhän se on synonyymi. Niin se on.
Alistus! Alistus!

