
K E S Ä I S T Ä   V I E S T I T T E L Y Ä   K E S Ä I S T Ä   V I E S T I T T E L Y Ä                         

Ilmoja on pidellyt. Oikeisiin hellelukemiin  on  päästy kuiten-
kin vain hetkittäin. Pohojalaasittain sanottuna puukkohippaa
ovat auringon kuumimmatkin tuikkaukset kuluvana kesänä olleet. Pilven taa 
keltapallon piilouduttua menee väkisinkin iho  kananlihalle. Ylös, alas pilven-
hattarain tahtiin käy näemmä elohopeankin tie!
Näin kesälomakauden puolivälissä  edelleen vasta odotellaan  kunnon suvea. 
Niitä sellaisia kesiä, joita valikoivan muistini mukaan ennen vanhaan oli kesä 
kuin kesä.
Se oli hyvää aikaa se!

Ettei   vaan tässäkin  olisi  konsernin pojilla sormet pelissä?   Kun  työppönen 
ei  turhan  päiten  käristele  itseään  lekottelemalla veden rantamilla,  voidaan 
olettaa, että adrenaliinitasokin pysyy kohtalaisen stabiilina.
Paluu työelämään  ei vaadi  totuttelua, lomamuistelotarinatuokioista puhumat- 
takaan.   Hampaat  irvessä vaan hommia painamaan!   Silloinhan sitä saattaa 
yltää oletettuakin isompaan suoritustasoon.  
Syvä   kumarrus kuitenkin meteorologien   ammattikunnalle. Pitäkää suu mes-
singillä ja pää kylmänä, vaikka helteitä janoava kansa kuinka kuumana kävisi!

Joku humoristi oli lähetellyt erään lehden tekstiviestipalstalle seuraavanlaisia 
viestejä: 
”Salama poltti saunan. Missäs sitä nyt sadetta pidetään?”
”Salama iski saunaan, mutt vika ei ollut sen salaman, vaan YLEn.”

Mitähän hittoa heppu mahtoi tuolla jälkimmäisellä jutulla viestittää?   Oliko  se 
salama kenties lyönyt telkkariantenniin?   Mahtoikohan  kaveri nälväistä YLEä 
siitä,   että on  ikään  kuin  pakko pitää antennia katolla, jotta  lupatarkastaja 
näkisi ne talot joissa töllötin on?!
Tässä  tapauksessa  se  helkutin   salama  olisi  ehkä  voinut  iskeä  naapurin 
tontille,  vaan nytpä keksikin nakata saunan tuleen!
Itse kuulun siihen lajiin antennin virittelijöitä,   jotka ovat keksineet vetää an-
tennista piuhan seinän sivua pitkin maahan. Siispä siitä syystä vastaamaan:

Vastine:  ”Pitää vetää piuha maahan, ni ei tarvii joka kesä  sitä saunaakaan 
uusia!” T: nimim. tosinokkela  

...ja vastausta pukkaa: ”Älytöntä! Mie piuhoja maahan kaiva! Oon sitä mieltä,  
et  myyrät  kattelkoot  kaivelemiaan  kanavia  tai  ei  ne  ainakaan  kato  miun  
anteenilla.” 

Jonkin toisen vastine edelliseen:  ”Hölmö!  Sehän  on  maattopiuha,  ei se 
kuva siin kule. Äläkkä tekstaile tälle palstalle enää typeriä juttujasi! 

Oma  viesti:  ”Tiesitkö  antennimies,   että  Kaakkois-Suomen  rekkajonoissa 
venäläiset saattavat hyödyntää nettiyhteyttäsi läppäreissään?”

Vastine:  ”Juu juu ja ei.  Mut kato, miullapa yhteys onkii langaton.  Verkko ei  
kato sillon näy ja kaiken kukkuraks, kato venäläiset, ne  on ateisteja. Eivät ne,  
kato, hevillä usko, kun eivät näe!” 

Että sellasta!
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