Hannu Kippo

Oon huamannu

Ompa ollu hupasa huamata miten runshaasti murre poikkiaa rannikolta sisämaahan mennesä.
Poikkiaa se kyllä jo kotokylälläki. Hoksasin, että toiset kiriottaa Maansikkamäki, meillä se on
aina ollu Maasikkamäki. "Pthyi Maasikkamäestä piimää hakehen", oli tuttu lausahus
lapsuuesani, jonka alakupää on siottu Paasikiven aikhoin.

Maasikkamäen Feemia taisi olla meille oiken vanhaa sukuperää. Muistan kuulheeni, että
vanhempi siskoflikka oli aakkosia opetellesaas sanonnu, ettei "F-kiriain" oo mikään Äf vaan se
on Fee. No tiätysti, tyhymempiki sen hoksaa, että Feehän se on: Fee niikö Feemia.

Ko tuala vilikasin vähä nuita murresanoja, niin siälä sanothin, että "pois toimelta" olis sama ko
höpäkäsä. Tiäjän kyllä, ettei se oo mikään mitä, jos ihte oon sitä miältä, mutta sanon ny
kumminki. Joku minua jonkuverran viishaampi on sanonnu, että jos jotaki asiaa ei voia väärin
käsittää, se on nii vähäpätönen asia, ettei sitä kannata sanuakkaa. Vanhasta kokemuksesta
sanon viälä senki, että murtheesta ei kannata ruveta vänkäähän. Ajattelin vain tuaja
keskustelhun rikhaueks nämä pari asiaa.

Nii jos minun mittapuun mukhan joku on pois toimelta on se tiajotonna. Se on viälä jotenki
syvemmällä ko normaali pökertynny. Vaikka saatethin kai sitä pökertynheestäki sanua joskus,
että se meni pois toimelta.

Höpäkäsä oleminen on taas sitä, mitä kohti met jokhainen taiamma olla matkalla, jos Luaja
elinpäiviä antaa, tarkotan sitä, ko tulhan lapseks uuestaas. Kerrompa täsä yhen esimerkin.

Met kävimmä Rimmen Rauhan ja äitin kaas kerran Lepolasa kahtomasa jotakin vanhaa
ruahtalolaista. No siälä oli sitte muitaki kyläläisiä ja menimmä niitäki tervehtihin. Yks tummu
oli tällänny yskännappeja pitkin huanettaas. Niitä oli nätisti pistettynä pöyälle, tooleille,
polsterin päälle ja kiikkutoolin istuimelle ja käsinojien päälle.

Kysyimmä sitte, että saisko niitä vähä siirtää, että sopis istuhun. - No miksei niitä ny justhin ja
justhin saakki, kuulu vastaus.

Semmoselle sikiälle, mitähän liä olisin ollu, viien - kuuen vanha, tilanne selevitti, mitä on olla
höpäkäsä. Mutta toimella se tummu kyllä oli.

Tuahon käynthin liittyen viälä sanosin, että palio enempi pitäs käyä kahtomasa vanhoja
ihimisiä. Toivottavasti se tapa on koto-Käläviällä säilynny.

