KUUKAUDET
11.10.2018 Jukka Inkinen

มกราคม
กุมภาพันธ ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถน
ุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

mók kà raa khom
kum phaa phan
mii naa khom
mee săa jon
phrýt sà phaa khom
mı́ thù naa jon
kà rá kà daa khom
sı̆ ng hăa khom
kan jaa jon
tù laa
phrýt sà dzı̀ kaa jon
than waa khom

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

Jos kuukaudessa on 31 päivää, se loppuu tavuun คม khom, 30 pv ยน jon ja 28 pv คม phan.
Kaikki nämä lopputavut lausutaan normaalitoonilla.
Kuukaudennimissä ei ole toonimerkkejä ja sanat ovat horoskoopeissa käytettyjä, hyvin vaikeasti
kirjoitettuja.
Mielikuvia kuukausinimien muistamiseksi:
tammikuussa Mokka-kahvi maistuu komeasti,

mók kà raa khom

helmikuussa ajattelen, kunpa olisin paennut Thaimaahan,

kum phaa phan

maaliskuussa astuin miinaan khombotzassa,

mii naa khom
mee săa jon

huhtikuussa sanoin kaverille "mee sä jo ",
toukokuussa ryssittiin hotellivaraus,
kesäkuussa syötiin minttunameja,
heinäkuussa kaksin rakastellaan,
elokuussa juodaan paljon singhaa-olutta,
syyskuussa kannuja hommataan,

phrýt sà phaa khom
mı́ thù naa jon
kà rá kà daa khom
sı̆ ng hăa khom

lokakuussa tullaan kotiin Thaimaahan,

kan jaa jon
tù laa khom

marraskuussa ryssätkin sikana jo matkustaa,

phrýt sà dzı̀ kaa jon

joulukuussa talvea vaan kokien.

than waa khom

Olettekos kuulleet sitä, kun koululainen Toivo Uskonen meni Pattayalla viikko ennen vuoden loppua
ennustajalle kyselemään, millainen vuosi oli tulossa. Ennustajalla oli käytössään thaimaalaisten
kuukaudennimien tooneista johdettu vastaus:

1. Tammikuun alku on yhtä juhlaa, mutta sen toisella viikolla on krapula.
2. – 4. Helmikuun alusta huhtikuun loppuun tasaisen tappavaa menoa paitsi, että pääsiäisenä huhtikuun
keskivaiheilla tunnelma on nousussa.
5. Toukokuun alussa juhlitaan vappua ja sen jälkeen toisella viikolla on heikko olo.
6. Kesäkuun alussa juhlitaan koulujen loppumista ja taas tuli huono olo toiseksi viikoksi.
7. Heinäkuun alkupuoli on murhetta ja loppupuoli normaalia.
8. Elokuun ensimmäiset viikot mieli on nousussa kesätyön loputtua.
9. Syyskuu on tasaista koulunkäyntiä.
10. Lokakuun eka viikko on flunssaa, mutta sen jälkeen normaalia.
11. Marraskuun alku on yhtä juhlaa, mutta toisella ja kolmannella viikolla on murheita.
12. Joulukuu on tasaista menoa joulusta huolimatta.

